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تطبيقه ونطاق العالمية القضائية الوالية مبدأ  

 

 

 

 

Abstract  

Under traditional 

jurisdictional rules, only 

states with a direct 

connection to a crime can 

prosecute it, while, 

universal jurisdiction is 

criminal jurisdiction based 

solely on the nature of the 

crime, regardless of where 

the crime was committed 

and the nationality of the 

victims or the accused. 

Defenders of Universal 

jurisdiction claim that it is 

the essential tool of the 

international community in 

its endeavour to bring  the 

accused of war crimes and 

crimes against humanity to 

justice . 

Critics say that 

Universal jurisdiction 

abuses to international 

relations, raises judicial 

chaos, and interferes with 

the political and diplomatic 

solutions. 

This principle  is 

becoming a potent 

instrument of international 

law, but it is poorly 

understood by most public 

officials and citizens 

This paper, aims to 

provide an explanation of 

the principle, its legal basis, 

its conditions, and the 

crimes covered by it. 

 

 : الخالصة
 هي العالمية القضائية الوالية

 يخول, الدولية للعدالة قانوني نظام
 جرائم على الوالية, بلد أي محاكم
 ومكان وقت عن النظر بغض, محددة
 جنسية كانت ومهما, الجريمة وقوع
 هذا وان. عليه المجني أو الجاني
 في القانوني اساسه يجد المبدأ

 اتفاقيات والسيما, الدولية المعاهدات
 الدولي القانون بشان االربع جنيف

 .االنساني

 الهيتي محمود هللا عطا نعمان. د.م.أ
 عجمان جامعة مشارك استاذ
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 الدول بعض فهناك ذلك مورغ
 قد انه بحجة تطبيقه تعارض التي
 الشؤون في للتدخل ذريعة يتخذ

 ضغط وعامل االخرى للدول الداخلية
 اذا السيما, الحكومات على سياسي
 .انتقائية بصورة طبق

 ان البحث خالل من تبين وقد
 ياتي قد إطالقه على المبدأ تطبيق
, العدالة تحقيق في عكسية بنتائج
 العالقات الى االساءة عن فضال
 تحقق من البد وبالتالي, الدولية
 اهمها تطبيقه حالة في صارمة شروط

 الدولة اراضي على المتهم يكون ان
 .تطبيقه تزمع التي

 فليس, به المشمولة الجرائم اما
 وجود رغم, بشانها دولي اتفاق هناك
 جريمة من كل لشمول قوي اتجاه
 ربالح وجرائم الجماعية اإلبادة
 .به االنسانية ضد وجرائم
 الدول تبادر ان البحث نهاية في وأرى
 هذا القانونية نظمها لتضمين العربية
 لها متاح األمر وأن السيما,  المبدأ
 لكي, جنيف اتفاقيات أساس على
, الشأن هذا في مبادرة صاحبة تكون

 هذه بحق يرتكب من مالحقة وامكانية
 أو حرب جرائم مواطنيها أو الدول
 .االنسانية ضد جرائم أو عدوان

 مقدمةال
 عدل منظومة انشاء الى الجهود تتجه
 افالت منع الى تهدف, متكاملة دولية

 اولئك السيما, العقاب من المجرمين
 بحق خطيرة جرائم يرتكبون الذين

 والتعذيب الجماعية كاالبادة االنسانية
 .والعدوان الحرب وجرائم
 لعالميةا القضائية الوالية مبدأ وياتي
 هذا ان اال. النظام هذا في ثغرة لسد
 مهلهل, المعنى غامض اليزال المبدأ
 دولة بين التطبيق في مختلف, النطاق
 الى  المتحدة األمم دفع مما, واخرى

 مفهوم لبلورة متميزة جهود بذل
 لنطاقه دقيقة  معايير ووضع محدد

 .وتطبيقه
 لألمم العام االمين تقرير صدر وقد

 حول 1122 حزيران في المتحدة
 العالمية القضائية الوالية مبدأ نطاق

 العامة الجمعية بقرار عمال, وتطبيقه
 مبينا,  56/33المتحدة لالمم

 على وتعليقاتها الدول مالحضات
 الجهود تظافر امل على, المبدأ
 المبدأ لصياغة والدولية الفقهية
 .النهائية بصورته
 القضائية بالوالية مالمقصود, ولكن

 ؟ القانوني أساسها وماهو عالمية؟ال
 بهذا الدولية االتجاهات وماهي
 المشمولة الجرائم هبي وما الشأن؟

   ؟ بها
 عنها االجابة سنحاول التساؤالت هذه
 منهما األول في نتناول, مبحثين في

 العالمية القضائية الوالية ماهية
 واالتجاهات, القانوني وأساسها
 حين في, الشان بهذا الدولية

 للجرائم الثاني المبحث سنخصص
 خاتمة مع, نطاقه في تدخل التي

 .والتوصيات بالنتائج
 األول المبحث
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 العالمية القضائية الوالية مبدأ ماهية
 القانوني وأساسه

, مطلبين في النقطة هذه سنتناول
 ماهية األول المطلب في نتناول
 القانوني أساسه الثاني وفي, المبدأ

 الوالية مبدأ ماهية: األول المطلب
 العالمية القضائية
 على التقليدية القضائية الوالية تعتمد
 التي الدولة بين رابط أو صلة وجود
 المشتبه والجريمة الوالية تمارس
 أو الجاني يكون كان, بارتكابها
 أو, الدولة لتلك مواطنا عليه المجني
 أو, إقليمها نطاق في الجريمة وقوع
 .بمصالحها الجريمة إخالل
 العالمية القضائية الوالية مبدأ في اام
 الرابط هذا الى التحتاج الدولة فان, 
 الجريمة الن, لممارستها الصلة أو

 هذه أساس تشكل التي هي ذاتها
 جرائم هناك ان باعتبار, الوالية
 الدولي للمجتمع تهديدا تشكل محددة
 من بل, دولة أية حق ومن, بأسره
 هذه مثل لمنع تبادر ان واجبها

 منفذي وان السيما, وقمعها لجرائما
 مناصب مايحتلون غالبا الجرائم هذه

 من بمنأى تجعلهم الدولة في قيادية
.دولهم في القضائية المالحقة

2 
 على بداياته في المبدأ هذا طبق وقد

 اال, الرقيق وتجارة القرصنة جريمتي
 الجرائم من العديد ليشمل تطور انه

 رائموج الحرب جرائم السيما االخرى
.االنسانية ضد

1
 

 ورد وكما, العالمية القضائية فالوالية
 حصرا تستند,  برنستون  مبادئ في
 عن النظر بغض, الجريمة طبيعة الى

 جنسية أو فيه ارتكبت الذي المكان
 صلة أي أو, عليه المجني أو الجاني
 هذه تمارس التي بالدولة أخرى
.الوالية

3
 

 ليس انه اال, المبدأ وضوح ورغم
 وحين, له رسمي دولي تعريف كهنا
 من المتحدة لألمم العام األمين طلب
  المبدأ على بتعليقاتها موافاته الدول
 دولي توافق الى الوصول اجل من

 في الدول نظر وجهات اختلفت, بشأنه
 .المبدأ لهذا وتعريفها فهمها
, عاما تعريفا الدول بعض عرفته فقد
 ةلمحاكم للدولة القضائية الوالية بانه

 خارج المرتكبة الجسيمة الجرائم
 وقوع مكان عن النظر بغض, إقليمها
 المجني أو الجاني جنسية أو الجريمة
 .عليه

 اختصاص بانه أخرى دول وعرفته
 الجنائية القضائية الوالية ممارسة

 الجرائم عن المسؤولين االفراد على
 الدولي االهتمام موضع جسامة االكثر
 .وقوعها مكان عن النظر بغض

 توجيه سلطة بانه أخرى دول وعرفته
 بموجب ما شخص الى جنائية تهم

 بغض,  دولة ألية الوطني القانون
 جنسية أو ارتكابها مكان عن النظر
 أخرى صلة اية أو الضحية أو الجاني
 فيها تتم التي والدولة الجريمة بين

 .المحاكمة
 تعريفها في الدول بعض ركزت وقد
 عن ناشيء وانه,  المبدأ دولية على

 القانون بها يعترف دولية معايير
 الدول بموجبها تستطيع الدولي
 دون, الدولية الجرائم بعض مالحقة
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 صلة أو عالقة اية تثبت ان يلزمها ان
 التقليدية القضائية بواليتها لذلك

 فيه وقعت الذي لإلقليم بالنسبة
 المجني أو الجاني جنسية أو الجريمة
 الجريمة على المترتبة االثار أو عليه
 .الوالية هذه تمارس التي الدولة في
 على أخرى دول ركزت حين في

 المتعلقة القضائية الوالية جوانب
 مبدأ وعرفت, القضائي بالفصل
 قدرة بانها العالمية القضائية الوالية
 تحريك على الوطني القضائي الجهاز
 يتعلق فيما الحكم واصدار الدعوى
 رضا على مرتكبة بعينها بجرائم
 ضد اجانب رعايا قبل من اجنبية
 صلة اية غياب ظل في اجانب رعايا
.المحكمة ودولة القضية بين

 
 

 العناصر جمع خالل ومن, وبالتالي
, التعاريف هذه كل بين المشتركة

 القضائية الوالية مبدأ تعريف يمكن
 للعدالة قانوني نظام بانها العالمية
 الوالية بلد أي محاكم يخول, الدولية

 عن النظر بغض, محددة جرائم ىعل
 ومهما, الجريمة وقوع ومكان وقت
 المجني أو الجاني جنسية كانت
.عليه

6
 

األساس التعاهدي : المطلب الثاني
 لمبدأ  الوالية العالمية

يجد هذا المبدأ  أساسه القانوني في 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 
تشكل التزاما على الدول باتخاذ كل 

ناسب وضروري لتنفيذ ماهو م
وهذا مااكد عليه قرار , احكامها

 المبادئالجمعية العامة حول 
 بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية

 لضحايا والجبر االنتصاف في الحق
 الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات
 الخطيرة واالنتهاكات اإلنسان لحقوق
 بالقول,  اإلنساني الدولي للقانون
النتهاكات الجسيمة في حاالت ا بانه

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
الخطيرة للقانون الدولي  واالنتهاكات

اإلنساني  التي تشكل جرائم بموجب 
القانون الدولي, يقع على الدول 
واجب التحقيق فيها وواجب محاكمة 

م ارتكبوها هناألشخاص الذين يزعم أ
في حال توفر أدلة كافية ضدهم, 

بالجناة في حال  وواجب إنزال العقوبة
وتحقيقا لهذه الغاية, وحيثما . إدانتهم 

تنص على ذلك معاهدة واجبة 
التطبيق أو يقضي بذلك التزام آخر 
بموجب القانون الدولي, على الدول 
ان تدرج أو تنفذ أحكاما مناسبة ضمن 
نطاق قوانينها المحلية تنص على 

.الوالية القضائية العالمية
5
  
االتفاقيات واهم هذه المعاهدات و

الدولية هي اتفاقيات القانون الدولي 
اإلنساني الرئيسية المتمثلة باتفاقيات 
جنيف االربع والتي تقضي جميعها 
بتعهد األطراف المتعاقدة بأن تتخذ أي 
إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات 
جزائية فعالة على األشخاص الذين 
يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى 

 .مة لهذه االتفاقياتالمخالفات الجسي
كما وتقضي بان يلتزم كل طرف 
متعاقد إما بمالحقة المتهمين باقتراف 
مثل هذه المخالفات الجسيمة أو 
باألمر باقترافها, وبتقديمهم الى 
محاكمه, أيا كانت جنسيتهم, أو أن 
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يسلمهم الى طرف متعاقد معني آخر 
لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف 

ام كافيه ضد هؤالء المذكور أدلة اته
.األشخاص

 
 

وعليه فهناك التزام دولي على كل 
يتمثل األول , طرف يتمثل في شقين

بالتزام السلطة التشريعية بمراجعة 
قوانين الدولة لتتوافق مع هذه 

وباصدار التشريعات , االحكام الدولية
المكملة المناسبة والضرورية لتنفيذ 
 الدولة اللتزاماتها الدولية المترتبة

 .على هذه المعاهدات
اما االلتزام الثاني فيتمثل في التزام 
السلطة القضائية في كل دولة 
, بمالحقة مرتكبي هذه الجرائم

واليعفي السلطات القضائية من القيام 
بهذه المالحقات كون مرتكب الفعل 

أو ان , من جنسية غير جنسيتها
الن , الفعل قد ارتكب في غير إقليمها

انونية في نصوص المواد الق
المعاهدات اعاله واضحة في مد والية 
الدولة القضائية الى مرتكبي هذه 
الجرائم بغض النظر عن جنسية 

 .الفاعل أو محل وقوع الفعل
كما ويمكن القول ان هذه النصوص 

. بل تفرض التزاما, التمنح الدولة حقا
ان الوالية القضائية , بكلمة أخرى

 العالمية الطراف هذه االتفاقيات
على الجرائم المحددة فيها , الدولية

ليس حقا متروكا للدولة إن شاءت 
, استخدمته وان شاءت تنازلت عنه

ويمكن ان , بل هو التزام بالقيام بعمل
تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن 

عدم القيام به على أساس خرقها 
 .اللتزام دولي 

كما يمكن ان نجد األساس القانوني 
لعالمية في معاهدات لمبدأ الوالية ا

 :منها, دولية أخرى
اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات 

والتي , الثقافية في حالة نزاع مسلح
تتعهد األطراف :))تنص على ان

في  -السامية المتعاقدة بأن تتخذ 
كافة  -نطاق تشريعاتها الجنائية 

اإلجراءات التي تكفل محاكمة 
األشخاص الذين يخالفون أحكام هذه 

اقية أو الذين يأمرون بما االتف
يخالفها, وتوقيع جزاءات جنائية أو 
تأديبية عليهم مهما كانت 

((.جنسياتهم
 
 

كما تنص اتفاقية مناهضة التعذيب 
على ان تتخذ كل دولة طرف ما يلزم 
من اإلجراءات إلقامة واليتها 
القضائية على الجرائم المشار إليها 
فيها في الحاالت التي يكون فيها 

الجريمة المزعوم موجودا في  مرتكب
أي إقليم يخضع لوالياتها القضائية 
وال تقوم بتسليمه للدولة التي وقع 
الجرم على إقليمها أو يتمتع الجاني 

.بجنسيتها
 

 

وهذا مانصت عليه ايضا المادة 
 بشأن الدولية تفاقيةالعاشرة من اال

 واألفراد المتحدة األمم موظفي سالمة
.بها المرتبطين

21
 

 لحماية الدولية االتفاقية كدتا كما
 القسري االختفاء من األشخاص جميع
 بان قضت حيث,  الوالية هذه على
 التدابير أيضا طرف دولة كل تتخذ
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 في بالبت اختصاصها إلقرار الالزمة
 يكون عندما قسري اختفاء جريمة
 متواجدا المفترض الجريمة مرتكب

 لواليتها يخضع إقليم أي في
 الدولة هذه تسلمه لم ما القضائية,

 اللتزاماتها وفقا أخرى دولة إلى
 دولية جنائية محكمة إلى أو الدولية
.باختصاصها تعترف

22
 

فان هناك اتفاقية , فضال عن ذلك
تذهب , دولية على المستوى اإلقليمي

هذا المذهب بشان الجرائم المتعلقة 
وهي االتفاقية , باالختفاء القسري

ري األمريكية بشأن االختفاء القس
: التي تنص على ان, لألشخاص 

تتخذ كل دولة طرف اإلجراءات ))
الالزمة لترسيخ سلطتها القضائية 
على الجريمة التي تصفها هذه 
االتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم 
داخل إقليمها ولم تشرع في 

((.تسليمه
21
  

ورغم ان الوالية العالمية تجد 
اال ان , اساسها في المعاهدات الدولية

لك لم يمنع الفقه من البحث عن ذ
من , اساس لها في العرف الدولي

اجل ان يمتد اثر هذا المبدأ ليشمل 
الدول الغير اطراف في المعاهدات 

وذلك من خالل تتبع , السابقة
الثبات , المدونات الداخلية للدول

والشعور بااللزام  , تواتر االستعمال
مما يعني ان هناك عرفا دوليا توافر 

عنصر المادي والعنصر فيه ال
.المعنوي

23
 

 الدولية االتجاهات: الثالث المطلب
 العالمية القضائية الوالية مبدأ بصدد

 بهذا يتعلق فيما الدولي التعامل يسود
 مؤيد منهما األول, اتجاهان المبدأ

 لديه أو له معارض واالخر, لتطبيقه
 وبالتفصيل, بصدده كبيرة تحفظات
 :االتي
 لمبدأ المؤيد اهاالتج: األول الفرع
 العالمية القضائية الوالية
 الغربية والسيما, الدول اغلب تؤيد
 العالمية القضائية الوالية مبدأ, منها
 تطبيق ان الى ذلك في مستندة, بقوة
 خيارا ليس تطبيقه عدم أو   المبدأ
 مبدأ هو بل, دولة كل لتقدير متروكا
 في الملزم القانوني أساسه يجد

 التي الشارعة يةالدول المعاهدات
 مناص وال, الدول اغلب بها ارتبطت
 طبقا, التزاماتها تنفيذ من الدول لهذه

 فينا اتفاقية من 26 المادة لنص

 على تنص التي المعاهدات لقانون
 بحسن التزاماتها بتنفيذ الدول واجب
 تنص التي منها  1 والمادة, نية
 االحتجاج اليمكنها الدول ان على

 التزاماتها من للتحلل الوطني بقانونها
.الدولية

2  
 التعذيب مناهضة لجنة خلصت وقد
 ضد واخرين غوينغوينغ)قضية في

 تف لم))  السنغال ان الى, (السنغال
 باتفاقية يتعلق فيما بالتزاماتها
 تطبيقها بعدم وذلك, التعذيب مناهضة
 يعني مما, ((العالمية القضائية الوالية

 الوالية ان فهمت قد اللجنة ان
 حقا وليس الدولة على واجب لعالميةا

.لها
26
 
 المتفق المبدأ فان, ذلك عن فضال
 دولة ألية اليمكن والذي, عالميا عليه
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 ان يجب المجرم بان والقاضي, انكاره
 بالضرورة يتطلب, العقاب من اليفلت
 العالمية القضائية الوالية مبدأ تفعيل
 الوطنية المحاكم مع بالتكامل ليعمل

 تحقيق في الدولية نائيةالج والمحاكم
 مسوغ ان, أخرى بكلمة. الهدف هذا
 قائم العالمية القضائية الوالية مبدأ
 الخطيرة الجرائم بعض ان فكرة على
 الجسامة من قدر على هي والتي

 التي النوعية بخصائصها والمتميزة
 برمته الدولي المجتمع منها يتاذى
 وتنتهك الدولية بالمصالح وتضر
 منعها من جعلت, اناالنس انسانية
 مشترك اهتمام موضع وقمعها
 عضو كل على وبات, الدولي للمجتمع

 يتحمل ان الدولي المجتمع اعضاء من
 الجرائم هذه مثل لمنع مسؤولياته
 عن النظر بغض, مرتكبيها ومالحقة
 الذي والمكان, مرتكبها جنسية
 القضائية فالوالية, فيه ارتكبت
 آلية هي, انصارها نظر من, العالمية
 الجماعية للمنظومة مكملة اضافية
 تكفل انها حيث, الجنائية للعدالة
 هذه مثل ارتكاب حالة في, للدولة
 اتخاذ امكانية, الجسيمة الجرائم
 في, الدولي المجتمع عن نيابة اجراء
 أو لسبب, األخرى الدول كون حال
 أو التصرف على قادرة غير, آلخر
.فيه راغبة غير

25
 

 الوالية مبدأ تطبيق اليعني هذا ولكن
 بل, اطالقه على العالمية القضائية

, إلعماله محددة شروط توفر من البد
 :منها

 التي الدولة إقليم في المتهم وجود-2
 الشرط وهذا,  الوالية هذه تمارس
 االتفاقيات من العديد عليه نصت
الدولية

2 
, الفقهاء من الكثير واكده, 

 غير شخص على المبدا تطبيق الن
 فضال, عملي غير االقليم في جدمتوا
 في سلبية نتائج الى يؤدي انه عن

.الدولية العالقات
2 
 

 المزدوج التجريم -1
 مناسبة سلطة من مقدم طلب -3
 محكمة من حكم صدور عدم - 

 أخرى
 شبه الموجهة التهم تكون ان -6

 القضية تحريك قبل اكيدة
 الدولي القانون قواعد مراعاة -5

.الدبلوماسية بالحصانات المتعلقة
2 
 

, السابقة الشروط مراعاة عدم ان
, دولية ازمات الى يؤدي ان يمكن
 نصوص تعديل الى بلجيكا مادعا وهذا

 الوالية بمبدأ المتعلقة قوانينها
 بعد, مرة من اكثر العالمية القضائية
 التطبيق عند والقصور الخلل اكتشاف
 تجربتها بلجيكا بينت فقد, له العملي
 مالحظات ضمن العام لالمين

 وان السيما,   المبدأ على الحكومات
 حيث, المجال هذا في رائدة بلجيكا
 المؤرخ القانون تطبيق أن: )) ذكرت
 الذي , 3  2 يونيه/ حزيران 25
 القمع نظام انهقانو في أدمج

 جنيف اتفاقيات في عليه المنصوص
 والبروتوكولين    2 لعام

 بصيغته 1977 لعام اإلضافيين

 21 مؤرخ بقانون الموسعة
 يشمل بما    2 فبراير/شباط
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 ضد والجرائم الجماعية اإلبادة جريمة
 القضائية الوالية ويمنح اإلنسانية,
 أخطر قمع أجل من المطلقة العالمية
 الدولي, بالمجتمع تضر التي الجرائم

 من جملة العملي الواقع في أثار قد
 عن المشاكل هذه ونشأت .المشاكل
 األحكام, من العديد تطبيق بين الجمع

 بإجراءات المبادرة إمكانية وبخاصة
 دعوى برفع قضية وفتح غيابية
 تحقيق, قاضي أمام مدني تعويض
 عائقا باعتبارها الحصانات وإلغاء
 على وترتب.  القضائية المالحقة أمام
 للقانون تسييس الواسع اللمجا هذا

 على وعالوة. سليم غير أمرا اعتبر
 األساسي روما نظام دخول فإن ذلك,
 لدائرة تقليصا تطلّب التنفيذ حيز

 لدى اإلقليم خارج االختصاص
 تدخل ال كي البلجيكية المحاكم
 منافسة يكون أن يمكن فيما اعتياديا
 تطبيقا الدولية, الجنائية للمحكمة
 ألغى فقد عليه وبناء. التكامل  لمبدأ

 أغسطس/ آب 6 رخ المؤ القانون
 زيرانح 25 المؤرخ القانون 1113

 يمس فلم ذلك, ومع 3  2 يونيه/
 أغسطس/ آب 6 المؤرخ القانون
 الموضوعي القانون 1113

 و 3  2 قانوني في المتضمن
 القواعد فأن ذلك عن فضال.     2
 للمحاكم القضائية بالوالية المتعلقة
 نتيجة موسعة تزال ال البلجيكية
 بالوالية المتعلق العام القانون مالءمة
 واقع مع اإلقليم خارج القضائية
 وفي.  المعاصرة الدولية الجريمة
 المؤرخ القانون فإن نفسه, الوقت

 عّدل قد 1113 أغسطس/آب
 المحاكم أمام الدعوى رفع إجراءات
 أن على نص حيث , البلجيكية
 فيها بما القضائية, المالحقة

 بناء إال تتم أن يمكن ال التحقيقات,
 االتحادي العام المدعي طلب على
 المقدمة للشكاوى تقييما يجري الذي
 دعوى بفتح المتعلق اإلجراء وألغي. 

 التي الحاالت باستثناء مدني, تعويض
 أو كليا ارتكبت قد جريمة فيها تكون
 يكون حيث أو بلجيكا, في جزئيا
 أو بلجيكيا المزعوم الجريمة مرتكب
 إقامته مكان هي بلجيكا تكون

 المدعي يتلقى وعندما . الرئيسية
 إلى يحيلها شكوى, االتحادي العام
 كما . التحقيق إلجراء تحقيق قاضي
 القضائي االجتهاد مراعاة أجل من أنه

 قضية في الدولية الجنائية للمحكمة
 22 في صادر بالقبض بأمر تتعلق
 نص فقد , 1111 أبريل/ نيسان
 أغسطس/آب 6 المؤرخ القانون
 لمدونة التمهيدي الفصل في 1113

 احترام مبدأ على ةالجنائي اإلجراءات
 للمعاهدات الدولي القانون قواعد

 يتصل فيما العرفي الدولي والقانون
 وتنفيذ القضائية الوالية من بالحصانة
((.األحكام

11
 

 لمبدأ المعارض االتجاه: الثاني الفرع
 العالمية القضائية الوالية
 تطبيق فكرة يعارض آخر اتجاه هناك
 ليس, العالمية القضائية الوالية مبدأ

 استخدامه المكانية وانما, لمضمونه
 غير اغراض لتحقيق ذريعة

 اليه اللجوء يتم حين وذلك, مشروعة
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, سياسية والغراض, انتقائية بصورة
 للدول الحق هذا منح فان, وبالتالي
 االرهاب لممارسة يدها اطالق يعني

 حتى أو, معينين افراد تجاه السياسي
 استهداف طريق عن, معينة دول

.فيها عامة تشخصيا
12
  

 الدولية العالقات ان, البعض يرى كما
 الدبلوماسية البروتوكوالت تحكمها
 مراعاة على المعتمدة التقاليد ذات
 االجراءات عكس, االمكان قدر االخر

 صارمة ماتكون عادة التي القضائية
, وبالتالي, االمور هذه مثل والتراعي

 القضائية الوالية مبدأ استخدام فان
 الى يؤدي قد تعسفي بشكل ةالعالمي
 والتاثير الدولية العالقات الى االساءة
.للدول العليا المصالح على سلبا

11
 

 الدولي النظام زعزعة عنه ينجم مما
 قيامه على المتحدة األمم تسعى الذي
 الودية العالقات تنمية أساس على
, السيادة في  والمساواة, األمم بين

 معد  ومبدأ, السياسي واالستقالل
 للدول الداخلية الشؤون في التدخل
.األخرى

13
 

 االعتقال مذكرة ذلك على شاهد وخير
 بلجيكي تحقيق قاضي عن الصادرة

 خارجية وزير بحق 1111 عام
 حيث, الديمقراطية الكونغو جمهورية

 امام دعوى برفع الكونغو قامت
 ان أساس على, الدولي العدل محكمة
 ان  مبدأ بذلك انتهكت قد بلجيكا

 سلطتها تمارس ان التستطيع دولةال
  ومبدأ, أخرى دولة إقليم على

 جميع بين السيادة في المساواة
 وكذلك, المتحدة األمم اعضاء

 خارجية لوزير الدبلوماسية الحصانة
 فيها قضت وقد, سيادة ذات دولة

 اصدار: )) بان الدولية العدل محكمة
 1111 ابريل/نيسان 22 في مذكرة
 هللا عبد ديابرو السيد باعتقال

 صعيد على ونشرها, ندومباشي
 مملكة اللتزام انتهاكات يشكل, دولي
 جمهورية تجاه القانوني بلجيكا
 لم انها في, الديمقراطية الكونغو
 االختصاص من الحصانة تحترم
 يتمتع اللذين المساس وعدم الجنائي
 الكونغو خارجية وزير بهما

: )) بانه ايضا وقررت, ((الديمقراطية
 تلغي ان بلجيكا مملكة على يجب

 االعتقال مذكرة, هي تختارها بوسائل
 التي السلطات تبلغ وان...الصادرة
 بذلك المذكرة هذه عليها عممت
((.االلغاء

1  
 الثاني المبحث

 القضائية الوالية مبدأ تطبيق نطاق
 العالمية

 الوالية مبدأ تطبيق بنطاق يقصد
 بهذه المشمولة الجرائم, العالمية
 هي ذاتها الجريمة الن ونظرا, ةالوالي
 الوالية مبدأ أساس تشكل التي

 الوالية فان لذا, العالمية القضائية
 الجرائم تلك على فقط تقتصر

 بشعا انتهاكا تمثل التي الجسيمة
 االنسانية والمعاني الدولي للمجتمع
 الضروري من بات وبالتالي, الفطرية
 اليساء كي الجرائم هذه تحديد

 أخرى الغراض الوالية هذه استعمال
 .قانونية غير
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 نص هناك ليس انه هي الحقيقة لكن
 بهذا المشمولة للجرائم مانع جامع
 النص بين تتوزع الجرائم الن,  المبدأ
 مدونات أو دولية معاهدات في عليها
 فضال, عرفية قواعد حتى أو داخلية
 الفقهاء بين واضح خالف وجود عن

 رائمالج تحديد في الدول بين وكذلك
. العالمية القضائية بالوالية المشمولة

 بعض على اتفاق شبه هناك ذلك ومع
 وخالف,  بالمبدأ بشمولها الجرائم
 في مانتناوله وهذا, أخرى جرائم على

 :مطلبين
 على المتفق الجرائم: األول المطلب
 القضائية الوالية بمبدأ شمولها
 العالمية

 القرصنة جريمة:اوال
 اوائل من رتعتب القرصنة جريمة
 الوالية مبدأ بشأنها طبق التي الجرائم
 تحتم طبيعتها الن, العالمية القضائية

 الغالب في تقع كونها حيث من, ذلك
 التخضع حيث البحار اعالي في

 كان وبالتالي, محددة دولة لسلطان
 القضائية الوالية مبدأ تطبيق من البد

 عليه ماتعارفت وهذا, عليها العالمية
 النص تم ثم, عرفية دةكقاع الدول
 لعام البحار قانون اتفاقية في عليها
 يجوز: )) بانه قضت التي,  1  2

 أي في أو, البحار اعالي في دولة لكل
 ان, دولة اية والية خارج اخر مكان
, قرصنة طائرة أو سفينة اية تضبط

 بطريق اخذت طائرة أو سفينة أي أو
 سيطرة تحت واقعة وكانت القرصنة
 فيها من على تقبض وان ,القراصنة

 من مافيها وتضبط االشخاص من

 قامت التي الدولة ولمحاكم, الممتلكات
 من مايفرض تقرر ان الضبط بعملية

 االجراء تحدد ان لها كما, العقوبات
 الطائرات أو السفن بشان يتخذ الذي
 حقوق مراعاة مع, الممتلكات أو

((.نية بحسن المتصرفين من الغير
16
 

 الرقيق وتجارة الرق جريمة: ثانيا
 شخص أي وضع أو حالة هو الرق

 عن الناجمة السلطات عليه تمارس
 اما بعضها, أو كلها الملكية, حق

 األفعال جميع فتشمل الرقيق تجارة
 أو ما شخص أسر عليها ينطوي التي

 على للغير عنه التخلي أو احتيازه
 وجميع رقيق, الى تحويله قصد

 حتيازا عليها ينطوي التي األفعال
 وجميع مبادلته أو بيعه بغية ما رقيق
 عن مبادلة أو بيعا التخلي, أفعال
 أو بيعه قصد على احتيازه تم رقيق

 اتجار أي عموما, وكذلك, مبادلته,
.نقلهم أو باألرقاء

15
 

 ما رقيق وسم أو كي أو جدع ويشكل
- المنزلة مستضعف ما شخص أو

 أو لعقابه أو وضعه على للداللة سواء
 االشتراك يكون كما -آخر سبب ألي
 ويستحق , جنائيا جرما ذلك, في

.له ارتكابهم يثبت من القصاص
1 
 

 أو آخر, شخص استرقاق ويشكل كما
 يحول أو نفسه هو يتحول بأن إغراؤه
 رقيق, الى عياله من آخر شخصا
 من العقاب يستحق , جنائيا جرما
 األمر وينطبق. له ارتكابهم يثبت
 أو التدخل أو المحاولة حالة في نفسه

 هذا على مؤامرة في االشتراك
.القصد

1 
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 االبادة الجماعية: ثالثا
 من فعل أي الجماعية اإلبادة تعنى

 إهالك بقصد يرتكب التالية األفعال
 أو عرقية أو إثنية أو قومية جماعة
 أو كليا إهالكا هذه, بصفتها دينية,
 :جزئيا

 الجماعة؛ أفراد قتل( أ)
 عقلي أو جسدي ضرر إلحاق( ب)

 الجماعة؛ بأفراد جسيم
 ألحوال عمدا الجماعة إخضاع( ج)

 جزئيا؛ أو كليا إهالكها بقصد معيشية
 منع تستهدف تدابير فرض( د)

 الجماعة؛ داخل اإلنجاب
 إلى عنوة الجماعة أطفال نقل( هـ)

.أخرى جماعة
1  

 اإلنسانية ضد الجرائم: رابعا
 من فعل أي هي االنسانية ضد الجرائم
 إطار في ارتكب متى  لتاليةا األفعال
 موجه منهجي أو النطاق واسع هجوم
 السكان من مجموعة أية ضد

 :بالهجوم علم وعن المدنيين,
 العمد؛ القتل( أ)
 اإلبادة؛( ب)
 االسترقاق؛( ج)
 القسرى النقل أو السكان إبعاد( د)

 للسكان؛
 على الشديد الحرمان أو السجن( هـ)
 بما البدنية الحرية من آخر نحو أي

 للقانون األساسية القواعد يخالف
 الدولي؛

 التعذيب؛( و)
 االستعباد أو االغتصاب,( ز)

 أو البغاء, على اإلكراه أو الجنسي,
 القسري, التعقيم أو القسري, الحمل

 العنف أشكال من آخر شكل أي أو
 من الدرجة هذه مثل على الجنسي

 الخطورة,
 أو محددة جماعة أية اضطهاد( ح)

 ألسباب السكان من دمحد مجموع
 إثنية أو قومية أو عرقية أو سياسية

 بنوع متعلقة أو دينية, أو ثقافية أو
 من أخرى ألسباب أو , الجنس
 ال الدولي القانون بأن عالميا المسلم
 . يجيزها

 لألشخاص؛ القسري االختفاء( ط)
 العنصري؛ الفصل جريمة( ي)
 ذات األخرى الالإنسانية األفعال( ك)

 في عمدا تتسبب التي لمماثلا الطابع
 يلحق خطير أذى في أو شديدة معاناة
 أو العقلية بالصحة أو بالجسم
.البدنية

31 
 الحرب جرائم: خامسا
 االنتهاكات الحرب جرائم تعنى

 المؤرخة جنيف التفاقيات الجسيمة
 المتمثلة ,   2 أغسطس/آب 21
 ضد التالية األفعال من فعل أي في

 تحميهم لذينا الممتلكات أو األشخاص
 :الصلة ذات جنيف اتفاقية أحكام

 العمد؛ القتل” 2“
 الالإنسانية, المعاملة أو التعذيب” 1“
 بيولوجية؛ تجارب إجراء ذلك فى بما
 أو شديدة معاناة إحداث تعمد” 3“

 بالصحة؛ أو بالجسم خطير أذى إلحاق
 النطاق واسع تدمير إلحاق"  "

 أن دون عليها واالستيالء بالممتلكات
 تبرر عسكرية ضرورة هناك تكون
 وبطريقة للقانون وبالمخالفة ذلك

 عابثة؛
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 أي أو حرب أسير أي إرغام” 6“
 على بالحماية مشمول آخر شخص
 دولة قوات صفوف في الخدمة
 معادية؛

 أو حرب أسير أي حرمان تعمد" 5"
 من بالحماية مشمول آخر شخص أي
 عادلة محاكمة يحاكم أن في حقه

 ونظامية؛
 غير النقل أو إلبعادا"  "

 غير الحبس أو المشروعين
 المشروع؛

 .رهائن أخذ"  "
 االنتهاكات الحرب جرائم وتشمل كما

 واألعراف للقوانين األخرى الخطيرة
 الدولية المنازعات على السارية
 للقانون الثابت النطاق في المسلحة,
 األفعال من فعل  باي المتمثلة, الدولي
 :التالية

 السكان ضد هجمات هتوجي تعمد” 2“
 أفراد ضد أو هذه بصفتهم المدنيين
 في مباشرة يشاركون ال مدنيين
 الحربية؛ األعمال

 مواقع ضد هجمات توجيه تعمد” 1
 تشكل ال التي المواقع أي مدنية,
 عسكرية؛ أهدافا

 موظفين ضد هجمات شن تعمد” 3“
 أو مواد أو منشآت أو مستخدمين

 في مستخدمة مركبات أو وحدات
 اإلنسانية المساعدة مهام من مةمه
 األمم بميثاق عمال السالم حفظ أو

 الحماية يستحقون ماداموا المتحدة
 للمواقع أو للمدنيين توفر التي

 المنازعات قانون بموجب المدنية
 المسلحة؛

 بأن العلم مع هجوم شن تعمد”  “
 تبعية خسائر عن سيسفر الهجوم هذا
 بين إصابات عن أو األرواح في
 مدنية أضرار إلحاق عن أو دنيينالم
 النطاق واسع ضرر إحداث عن أو

 الطبيعية للبيئة وشديد األجل وطويل
 إلى بالقياس واضحا إفراطه يكون
 المتوقعة العسكرية المكاسب مجمل

 المباشرة؛ الملموسة
 أو المدن قصف أو مهاجمة” 6“

 العزالء المباني أو المساكن أو القرى
 بأية سكرية,ع أهدافا تكون ال التي

 كانت؛ وسيلة
 استسلم مقاتل جرح أو قتل” 5“

 لم أو سالحه ألقى قد يكون مختارا,
 إساءة"  " للدفاع؛ وسيلة لديه تعد

 أو العدو علم أو الهدنة علم استعمال
 أو العسكري وزيه العسكرية شارته
 شاراتها أو المتحدة األمم علم

 الشعارات وكذلك العسكرية, وأزيائها
 يسفر مما جنيف تفاقياتال المميزة

 إصابات إلحاق أو األفراد موت عن
 بهم؛ بالغة
 نحو على االحتالل, دولة قيام”  “

 أجزاء بنقل مباشر, غير أو مباشر
 التي األرض إلى المدنيين سكانها من

 سكان كل نقل أو إبعاد أو تحتلها,
 داخل منهم أجزاء أو المحتلة األرض
 خارجها؛ أو األرض هذه
 ضد هجمات توجيه تعمد”  “

 الدينية لألغراض المخصصة المباني
 أو العلمية أو الفنية أو التعليمية أو

 التاريخية, واآلثار الخيرية,
 المرضى تجمع وأماكن والمستشفيات
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 أهدافا تكون أال شريطة والجرحى,
 عسكرية؛

 الموجودين األشخاص إخضاع" 21"
 للتشويه معاد طرف سلطة تحت
 التجارب من نوع ألي أو البدنى
 تبررها ال التي العلمية أو الطبية

 أو األسنان معالجة أو الطبية المعالجة
 للشخص المستشفى في المعالجة
 لصالحه تجرى ال والتي المعنى
 أو الشخص ذلك وفاة في وتتسبب
 تعريض في أو األشخاص اولئك

 شديد؛ لخطر صحتهم
 دولة إلى منتمين أفراد قتل” 22“

 إصابتهم أو معاد جيش أو معادية
 غدرا؛

 على أحد يبقى لن أنه إعالن" 21"
 الحياة؛ قيد
 أو العدو ممتلكات تدمير” 23“

 هذا يكن لم ما عليها االستيالء
 تحتمه مما االستيالء أو التدمير

 الحرب؛ ضرورات
 ودعاوى حقوق أن إعالن"  2"

 معلقة أو ملغاة المعادى الطرف رعايا
 محكمة؛ أية في مقبولة تكون لن أو
 المعادى الطرف رعايا إجبار” 26“

 حربية عمليات في االشتراك على
 كانوا وإن حتى بلدهم, ضد موجهة

 الدولة خدمة في الحرب نشوب قبل
 المحاربة؛

 حتى مكان أو بلدة أي نهب” 25“
 عنوة؛ عليه االستيالء تم وإن
 األسلحة أو السموم استخدام"  2"

 المسممة؛

 أو الخانقة الغازات استخدام"  2"
 وجميع الغازات من غيرها أو السامة

 المواد أو السوائل من حكمها في ما
 األجهزة؛ أو
 التي الرصاصات استخدام”  2“

 الجسم في بسهولة تتسطح أو تتمدد
 ذات الرصاصات مثل البشرى,
 كامل تغطى ال التي الصلبة األغلفة
 الرصاصات أو الرصاصة جسم

 الغالف؛ المحززة
 أو قذائف أو أسلحة استخدام" 11"

 تسبب حربية أساليب أو مواد
 ال آالما أو زائدة أضرارا بطبيعتها

 عشوائية تكون أن أو لها لزوم
 الدولي للقانون بالمخالفة بطبيعتها

 تكون أن بشرط المسلحة, للمنازعات
 والمواد والقذائف األسلحة هذه

 حظر موضع الحربية واألساليب
 .شامل

 خص,الش كرامة على االعتداء" 12"
 والحاطة المهينة المعاملة وبخاصة
 بالكرامة؛

 االستعباد أو االغتصاب" 11"
 أو البغاء على اإلكراه أو الجنسي
 القسري, التعقيم أو , القسري الحمل

 العنف أشكال من آخر شكل أي أو
 خطيرا انتهاكا أيضا يشكل الجنسي
 جنيف؛ التفاقيات

 مدني شخص وجود استغالل" 13"
 بحماية متمتعين آخرين أشخاص أو

 العمليات من الحصانة إلضفاء
 أو مناطق أو نقاط على العسكرية

 معينة؛ عسكرية قوات
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 ضد هجمات توجيه تعمد"  1"
 الطبية والوحدات والمواد المباني
 مستعملي من واألفراد النقل ووسائل
 في المبينة المميزة الشعارات
 الدولي؛ للقانون طبقا جنيف اتفاقيات

 كأسلوب المدنيين جويعت تعمد" 16"
 من بحرمانهم الحرب أساليب من

 بما لبقائهم, عنها غنى ال التي المواد
 الغوثية اإلمدادات عرقلة تعمد ذلك في
 في عليه المنصوص النحو على

 جنيف؛ اتفاقيات
 الخامسة دون األطفال تجنيد" 15"

 في طوعيا أو إلزاميا العمر من عشرة
 أو الوطنية المسلحة القوات

 في فعليا للمشاركة تخدامهماس
.الحربية األعمال

32
 

 خالفا هناك ان بالذكر الجدير ومن
 الوالية مبدأ شمول حول فقهيا

 جرائم لجميع العالمية القضائية
 يذهب حيث, الذكر سالفة الحرب
 جرائم الوالية تشمل ان الى البعض
 في والمتمثلة فقط الخطيرة الحرب

 يفجن التفاقيات الجسيمة االنتهاكات
 وذلك, بها الملحق األول والبروتوكول

 بمالحقات القيام تالفي اجل من
 ذلك, جسامة اقل جرائم الجل قانونية

 التذرع والمعقول المالئم غير من انه
 من العالمية القضائية الوالية بمبدأ
 التجاوزات مرتكبي مالحقة اجل

.االنساني الدولي للقانون الطفيفة
31 

 التعذيب: سادسا
تعذيب أي عمل ينتج عنه ألم يقصد بال

أو عذاب شديد, جسديا كان أم عقليا, 
يلحق عمدا بشخص ما بقصد 

الحصول من هذا الشخص, أو من 
شخص ثالث, على معلومات أو على 
اعتراف, أو معاقبته على عمل ارتكبه 
أو يشتبه في أنه ارتكبه, هو أو 
شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه 

ندما أو ع -هو أو أي شخص ثالث 
يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي 
سبب من األسباب يقوم على التمييز 
أيا كان نوعه, أو يحرض عليه أو 
يوافق عليه أو يسكت عنه موظف 
رسمي أو أي شخص آخر يتصرف 

وال يتضمن ذلك . بصفته الرسمية
األلم أو العذاب الناشئ فقط عن 
عقوبات قانونية أو المالزم لهذه 

لذي يكون نتيجة العقوبات أو ا
.عرضية له

33
 

 متفق غير جرائم: الثاني المطلب
 القضائية الوالية بمبدأ شمولها بشان

 العالمية
 يتعلق فيما اجماع شبه هناك كان اذا

 الوالية بمبدأ السابقة الجرائم بشمول
 جرائم فهناك, العالمية القضائية
 نذكر شمولها بشان يتفق لم أخرى
 :منها
 ريالقس االختفاء: اوال

االختفاء القسري االعتقال أو  يقصد ب
االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل 
من أشكال الحرمان من الحرية يتم 
على أيدي موظفي الدولة, أو 
أشخاص أو مجموعات من األفراد 
يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو 
بموافقتها, ويعقبه رفض االعتراف 
بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء 

شخص المختفي أو مكان مصير ال
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وجوده, مما يحرمه من حماية 
.القانون

3  
 بالرق الشبيهة الممارسات -1

 مبدأ شمول على الدولي االجماع رغم
 لجريمة العالمية القضائية الوالية
 اليمكن انه اال, بالرقيق واالتجار الرق
 يتعلق فيما اجماعا هناك بان الجزم

 ان ذلك, بالرق الشبيهة بالممارسات
 نفسها الرق إلبطال التكميلية تفاقيةاال

 للدول الزمنية المرونة بعض تعطي
تتخذ كل  ان على تنص حيث, لتطبيقها

من الدول األطراف في االتفاقية جميع 
التدابير التشريعية وغير التشريعية 
القابلة للتنفيذ العملي والضرورية 
للوصول تدريجيا وبالسرعة الممكنة 

ارسات الى إبطال األعراف والمم
الشبيهة به أو هجرها, حيثما استمر 
وجودها, وسواء شملها أم لم يشملها 

.تعريف الرق
36
 

كما ان هناك بعض الممارسات 
المتاصلة في حياة بعض الشعوب 

والتي تحتاج الى زمن , والقبائل
ليس عن طريق الجبر , طويل البطالها

وانما بالتثقيف تجاه , القانوني فحسب
 . هجرها

الشبيهة بالرق الواردة والممارسات 
في االتفاقية التكميلية الخاصة بالرق 

 :هي

إسار الدين, ويراد بذلك الحال أو ( أ)
الوضع الناجم عن ارتهان مدين 
بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات 
شخص تابع له ضمانا لدين عليه, إذ 
كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات 

 . ال تستخدم لتصفية هذا الدين 

القنانة, ويراد بذلك حال أو ( ب)
وضع أي شخص ملزم, بالعرف أو 
القانون أو عن طريق االتفاق, بأن 
يعيش ويعمل على أرض شخص آخر 
وأن يقدم خدمات معينة لهذا 
الشخص, بعوض أو بال عوض, 

  وضعه, ودون أن يملك حرية تغيير

أي من  أي من األعراف أو (ج)
 :الممارسات التي تتيح

يج امرأة, أو الوعد بتزو "1"
تزويجها فعال, دون أن تملك حق 
الرفض, ولقاء بدل مالي أو عيني 

 يدفع ألبويها أو للوصي 
عليها أو ألسرتها أو ألي شخص آخر 

 أو أية مجموعة أشخاص أخرى,

منح الزوج أو أسرته أو قبيلته " 1"
حق التنازل عن زوجته لشخص آخر, 

 لقاء ثمن أو عوض آخر,

ة, لدى وفاة إمكان جعل المرأ" 3"
 زوجها, إرثا ينتقل الى شخص آخر ,

أي من األعراف أو الممارسات ( د)
التي تسمح ألحد األبوين أو كليهما, 
أو للوصي, بتسليم طفل أو مراهق 
دون الثامنة عشرة الى شخص آخر, 
لقاء عوض أو بال عوض, على قصد 
استغالل الطفل أو المراهق أو 

.استغالل عمله
35
 

لة بسلم االنسانية الجرائم المخ -3
 :وأمنها 

تعرف الجرائم المخلة بالسلم في 
من مباديء ( أ)المبدأ  السادس 

ا التخطيط لحرب نهبأ, نورمبرغ
عدوانية, أو اإلعداد لها, أو الشروع 
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فيها أو شنها انتهاكا لمعاهدات أو 
.اتفاقات دولية

3 
 

وقد أكدت الجمعية العامة في القرار 
الدولي مبادئ القانون ( 2 -د) 6 

ا في ميثاق محكمة بهالمعترف 
نورنبرغ وفي األحكام الصادرة عنها 

وعهدت الى لجنة القانون الدولي , 
مهمة صياغة مبادئ نورمبرغ 

للجرائم  وإعداد مشروع مدونة
.المرتكبة ضد سلم اإلنسانية وأمنها

3 
 

وبالفعل فقد اعتمدت اللجنة مشروع 
والذي نصت ,   6 2المدونة عام 
 األعمال من ايعتبار فيه على ا

 االنسانية بسلم مخلة جرائم التالية
 :  وامنها

 بما العدوان أعمال من عمل أي -2
 باستعمال دولة سلطات قيام ذلك في

 ألي اخرى دولة ضد المسلحة القوة
 جماعيا أو قوميا دفاعا اليكون غرض
 توصية أو لقرار تنفيذا أو النفس عن
 التابعة المختصة الهيئات احدى من

 . المتحدة لألمم
 دولة سلطات جانب من تهديد أي -1

 العدوان اعمال من عمل الى باللجوء
 . أخرى دولة ضد
 باالعداد الدولة سلطات قيام -3

 دولة ضد المسلحة القوة الستعمال
 عن دفاعا اليكون غرض ألي أخرى
 . النفس

 أو بتنظيم الدولة سلطات قيام - 
 مسلحة جماعات تنظيم على تشجيع

 إقليم أي أو الدولة تلك إقليم خلدا
 دول إقليم داخل غارات لشن آخر

 مثل تنظيم عن التغاضي أو أخرى

 اتخاذ أو إقليمها داخل الجماعات هذه
 نقطة أو للعمليات قاعدة إقليمها
 إقليم داخل غارات منها لتشن انطالق
 المباشر االشتراك وكذلك أخرى دولة
 . دعمها أو الغارات هذه مثل في
 التشجيع أو بانشطة دولة قيام -6

 ترمي بشأنها التغاضي أو قيامها على
 دولة داخل اهلية حرب اثارة الى

 .أخرى
 ارهابية بأنشطة دولة سلطات قيام -5
 بشأنها التغاضي أو عليها التشجيع أو

 . أخرى دولة داخل
 ما دولة بها تقوم التي األعمال - 

 الدولة به تعهدت اللتزام انتهاكا
 تامين الى تهدف عاهدةم بموجب
 طريق عن الدوليين واألمن السلم
 . عسكرية قيود فرض

  أخرى لدولة يعود إقليم ضم - 
 .الدولي للقانون مخالفة بوسائل

 أو الداخلية الشئون في التدخل - 
 تدابير طريق عن للدول الخارجية
 أو اقتصادي طابع ذات قسرية
 والحصول ارادتها فرض بغية سياسي
 . طبيعتها كانت أيا مزايا على
 سلطات ترتكبها التي األفعال- 21

 جزئيا أو كليا القضاء بقصد الدولة
 أو اثنية أو قومية جماعة أي على
 :ذلك في بما دينية
 الجماعة أفراد قتل-2
 عقلي أو جسدي أذى الحاق -ب

 الجماعة بأفراد خطير
 على معيشية ظروف فرض تعمد – ج

 جزئيا أو كليا ابادتها بهدف الجماعة
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 النسل منع الى ترمي تدابير فرض-د
 الجماعة في
 قسرا أو عنوة الجماعة أطفال نقل-ه

 أخرى جماعة الى
 القتل مثل االنسانية غير األفعال -22
 أو االبعاد أو االسترقاق أو االبادة أو

 دولة سلطات ترتكبها التي االضطهاد
 السكان ضد عاديون أفراد أو ما

 اجتماعية اسس على قائمة المدنيين
 أو دينية أو عنصرية أو سياسية أو

 السلطات هذه من بتحريض , ثقافية
 هذه مثل عن السلطات تغاضي أو

 .االفعال
 انتهاكا تشكل التي االعمال – 21

.الحرب وأعراف لقوانين
3 
 

 بعد, 5  2 عام اللجنة عادت ثم
 مستفيضة ومناقشات مطولة دراسات

 الى امتدت, الحكومات ومالحظات
 هذه لتخرج, عاما ثالثين من اكثر

 قسمت حيث, جديد بشكل  المباديء
 وامنها االنسانية بسلم المخلة الجرائم

 جريمة هي اصناف خمسة الى
, الجماعية االبادة وجريمة, العدوان
 ضد وجرائم, االنسانية ضد وجرائم
 وجرائم, منتسبيها أو المتحدة األمم

.الحرب
 1
 
 الجرائم هذه شمول حول واالختالف
 على فقط اقتصر العالمية بالوالية
 وجود عدم بسبب, العدوان جريمة
 ان حين في, لها رسمي تعريف
 تعريفها على متفق األخرى الجرائم

 .دولية معاهدات في
 قبل من العدوان تعريف تم وقد

 عام المتحدة لالمم العامة الجمعية

 المسلحة القوة استعمال بانه,    2
 ولةد سيادة ضد ما دولة قبل من

 أو اإلقليمية سالمتها أو أخرى
 صورة بأية أو السياسي, استقاللها
 األمم ميثاق مع تتنافى أخرى

 من عمل أي واعتبار المتحدة,
 :عدوان بمثابة التالية االعمال

 ما لدولة المسلحة القوات قيام( أ)
 الهجوم أو أخرى دولة إقليم بغزو
 ولو عسكري, احتالل أي أو عليه,
 أو الغزو هذا مثل نع ينجم مؤقتا,

 أخرى دولة إلقليم ضم أي أو الهجوم,
 القوة؛ باستعمال منه لجزء أو
 ما لدولة المسلحة القوات قيام( ب)

 أو بالقنابل, أخرى دولة إقليم بقذف
 إقليم ضد أسلحة أية ما دولة استعمال
 أخرى؛ دولة
 دولة موانئ على حصار ضرب( ج)
 القوات قبل من سواحلها على أو ما
 أخرى؛ لدولة مسلحةال
 ما لدولة المسلحة القوات قيام( د)

 أو البرية المسلحة القوات بمهاجمة
 األسطولين أو الجوية أو البحرية

 لدولة والجوي البحري التجاريين
 أخرى؛

 قواتها باستعمال ما دولة قيام( هـ)
 دولة إقليم داخل الموجودة المسلحة
 على المضيفة, الدولة بموافقة أخرى
 ينص التي الشروط مع تعارضي وجه
 لوجودها تمديد أي أو االتفاق, عليها
 نهاية بعد ما إلى المذكور اإلقليم في

 االتفاق؛
 إقليمها وضعت ما دولة سماح( و)

 بأن أخرى دولة تصرف تحت



                                                                   مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 العدد السادس

 
 

 
 

 18 

 عمل الرتكاب الدوبة هذه تستخدمه
 ثابتة؛ دولة ضد عدوان

 جماعات أو عصابات إرسال( ز)
 أو ظاميةن غير قوات أو مسلحة
 باسمها أو ما دولة قبل من مرتزقة
 من بأعمال أخرى دولة ضد تقوم
 من تكون المسلحة القوة أعمال

 المعددة األعمال تعادل بحيث الخطورة
 بدور الدولة اشتراك أو أعاله,

.ذلك في ملموس
 2
 

, ملزم بتعريف ليس التعريف وهذا
 العامة للجمعية بقرار ورد باعتباره
, دولية بمعاهدة ليسو, المتحدة لالمم
 تعريف على االتفاق عدم عن نجم وقد
 سريان تاجيل الى للعدوان عليه متفق
 على الدولية الجنائية المحكمة والية
 .الجريمة هذه

 العادة كمباال مؤتمر توصل ورغم
 األساسي روما نظام في النظر

 تعريف الى الدولية الجنائية للمحكمة
 يفالتعر عن كثيرا اليختلف للعدوان
 عسيرة مناقشات بعد,  السابق
 جاء ذلك ان اال, االراء في وتوافق
 تمارس لن المحكمة بان مشروطا
 االبعد الجريمة هذه بشان واليتها
, التعديل هذا على دولة ثالثين تصديق
 على النظام اطراف ثلثي وموافقة
 ان وبشرط, المحكمة والية تفعيل
.  112 سنة قبل ذلك اليتم

 1 
 تعريف حول الفالخ القى وقد

 المشاركين على بظالله العدوان
 مناقشة عند, برنستون بمباديء
 سلم ضد الجرائم شمول مسالة

 الوالية بمبدأ وامنها االنسانية

 اشار حيث, العالمية القضائية
 يشكل العدوان ان الى المشاركون

 تعريفه ان اال, الدولية الجرائم اخطر
 الناحية من وخالفي للغاية صعب
 الجرائم"ادرجت فقد وبالتالي, يةالعمل
 وجود عدم من بالرغم" السالم ضد

.الشان بهذا اجماع
 3
 

 الجرائم من أخرى انواع: رابعا
 تحظى الجرائم من أخرى انواع هناك

 بمبدأ لشمولها البعض من بدعوات
 واقع ولكن, العالمية القضائية الوالية
 السيما ذلك صعوبة الى يشير الحال
 مفهوم بلورة لحين الحاضر الوقت في

,  للمبدأ عالميا مقبولة ومعايير محدد
, العنصري الفصل جرائم منها

, المخدرات وتجارة, واالرهاب
, الالحدودية الحاسوب وجرائم
 البيئة ابادة وجرائم, العمالت وتزوير
.االموال وغسيل, الطبيعية

  
 

 الخاتمة
 ان البحث خالل من لنا تبين لقد

 نظام هي يةالعالم القضائية الوالية
 محاكم يخول, الدولية للعدالة قانوني

, محددة جرائم على الوالية, بلد أي
 وقوع ومكان وقت عن النظر بغض

 الجاني جنسية كانت ومهما, الجريمة
 يجد المبدأ هذا وان. عليه المجني أو

 المعاهدات في القانوني اساسه
 جنيف اتفاقيات والسيما, الدولية
 دوليال القانون بشان االربع

 .االنساني
 التي الدول بعض فهناك ذلك ورغم

 يتخذ قد انه بحجة تطبيقه تعارض
 الداخلية الشؤون في للتدخل ذريعة
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 سياسي ضغط وعامل االخرى للدول
 طبق اذا السيما, الحكومات على

 .انتقائية بصورة
 إطالقه على المبدأ تطبيق ان تبين كما
 تحقيق في عكسية بنتائج ياتي قد

 الى االساءة عن فضال, العدالة
 من البد وبالتالي, الدولية العالقات
 تطبيقه حالة في صارمة شروط تحقق
 اراضي على المتهم يكون ان اهمها
 .تطبيقه تزمع التي الدولة
 هناك فليس, به المشمولة الجرائم اما

 اتجاه وجود رغم, بشانها دولي اتفاق

 اإلبادة جريمة من كل لشمول قوي
 ضد وجرائم الحرب وجرائم الجماعية
 .به االنسانية
 الدول تبادر ان البحث نهاية في وأرى
 هذا القانونية نظمها لتضمين العربية
 لها متاح األمر وأن السيما,  المبدأ
 لكي, جنيف اتفاقيات أساس على
, الشأن هذا في مبادرة صاحبة تكون

 هذه بحق يرتكب من مالحقة وامكانية
 أو حرب جرائم مواطنيها أو الدول
 .االنسانية ضد جرائم أو عدوان
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Criminal Justice, 561 (2006). 

- Antonio Cassese, When May Senior State Officials be Tried for 

International 

Crimes? Some Comments on the Congo v. Belgium Case, 13 European 

Journal of 

International Law 4, 853 (2002). 
 

 
  Bartram S. Brown, The Evolving Concept of Universal Jurisdiction, 35 

New England Law 

Review 2, 383 (2001). 
 
 ,لميوةتم تشكيل مشروع برينستون ليساهم في عملية التطووير التودريجي للواليوة القضوائية العا  

ضووم نةبووة موون   ٠٠ ينوواير /وعقوود المشووروع اجتماعووا فووي جامعووة برينسووتون فووي كووانون ال وواني
العلماء والحقوقيين مون سوائر أرجواء العوالم عملووا فيوه, باوشتهم الشةاوية, علود وضو  مبواد  

 A/56/677. تحظد بتوافق اآلراء بشأن الوالية القضائية العالمية
 
والمعود عموا بقورار , نادا الود تعليقواا الحكومواا وماحظاتهواتقرير األمين العام المعود اسوت   

, موون جوودول االعمووال الم قووا 88البنوود , الوودورا الةامسووة والسووتون,  1  / 4الجمعيووة العامووة 
 A/65/181, نطاق مبدأ  الوالية العالمية وتطبيقه

 
 :انظر في تعريف مبدأ الوالية القضائية العالمية    

-international council on Human Rights, bringing human rights  violators 

to justice abroad, A guide to universal jurisdiction, 1999, ISBN 2-

940259-01-1, P.4 :  

- Roger O’Keefe, Universal Jurisdiction – Clarifying the Basic Concept, 2 

Journal of 

International Criminal Justice 3, (2004), P.735 
4
المباد  األساسية والمباد  التوجيهية بشأن الحق في االنتااف والجبر لضحايا االنتهاكواا     

, اإلنسوووان واالنتهاكووواا الةطيووورا للقوووانون اإلنسووواني الووودولي الجسووويمة للقوووانون الووودولي لحقووووق
A/RES/60/147 

1
بوالقواا المسولحة فوي  مون اتشاقيوة جنيوف لتحسوين حوال الجرحود والمرضود 4 تون  الموادا   

تتعهد األطراف السامية المتعاقدا بأن تتةوذ أ  ججوراء تشوريعي يلوفم لشور  : ))الميدان علد ان
عقوبوواا جفائيووة فعالووة علوود األشووةا  الووذين يقترفووون او يووأمرون بوواقتراف جحوود  المةالشوواا 

 ....الجسيمة لهذه االتشاقية

م وول هووذه المةالشوواا الجسوويمة او بوواألمر يلتووفم كوول طوورف متعاقوود بماحقووة المتهمووين بوواقتراف 
ولوه أيضوا, جذا فضول ذلوك, وطبقوا ألحكوام . باقترافها, وبتقديمهم الد محاكمه, أيا كانا جنسويتهم

تشريعه, أن يسلمهم الد طرف متعاقد معني آةر لمحاكمتهم ماداما تتوفر لد  الطرف المذكور 
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لتحسووين حووال الجرحوود والمرضوود اتشاقيووة جنيووف , ((أدلووة اتهووام كافيووه ضوود هوو الء األشووةا 
 , 4 4 أغسطس /آب   الم رةة في , بالقواا المسلحة في الميدان 

مون اتشاقيوة جنيوف لتحسوين حوال جرحود ومرضود وغرقود  ٠ وهذا ماناا عليه ايضا المادا 
والموادا , من اتشاقية جنيف بشأن معاملة أسر  الحرب 4  والمادا , القواا المسلحة في البحار

 .شاقية جنيف بشأن حماية األشةا  المدنيين في وقا الحربمن  ات 4  
والمعاهداا االرب  جميعها اعتمدا وعرضوا للتوقيو  والتاوديق واالنضومام مون قبول المو تمر 

  الدبلوماسي
   المعقووود فووي جنيووف ةووال الشتوورا موون ,  لوضوو  اتشاقيوواا دوليووة لحمايووة ضووحايا الحووروب

أكتوووبر /تشوورين األول   دةلووا حيووف النشوواذ فووي و, 4 4 أغسووطس /آب   أبريوول الوود /نيسووان
 4 ٠. 

8
    4 من اتشاقية الها  لحماية الممتلكاا ال قافية في حالة نفاع مسلح لعام  8 المادا     
4
 :من اتشاقية مناهضة التعذيب علد ان  تن  المادا     

الجورائم المشوار تتةذ كل دولة طرف ما يلفم من اإلجوراءاا إلقاموة واليتهوا القضوائية علود ))  
 :في الحاالا التالية  جليها في المادا 

عند ارتكاب هذه الجرائم في أ  جقليم يةض  لواليتها القضائية او علد ظهور سوشينة او علود ( أ)
 متن طائرا مسجلة في تلك الدولة,

 عندما يكون مرتكب الجريمة المفعوم من مواطني تلك الدولة,( ب)

 .من مواطني تلك الدولة, جذا اعتبرا تلك الدولة ذلك مناسبا عندما يكون المعتد  عليه( ج)
تتةذ كل دولة طرف بالم ل ما يلفم من اإلجراءاا إلقامة واليتها القضائية علد هذه الجرائم .  

في الحاالا التوي يكوون فيهوا مرتكوب الجريموة المفعووم موجوودا فوي أ  جقلويم يةضو  لوالياتهوا 
المعاملوة او العقوبوة  اتشاقية مناهضة التعوذيب وغيوره مون ضوروب, ((القضائية وال تقوم بتسليمه

اعتموودا وعرضووا للتوقيوو  والتاووديق واالنضوومام بموجووب , القاسووية او الاجنسووانية او المهينووة 
,   48 ديسوومبر /كووانون األول ٠ الموو رف فووي  4 /4 قوورار الجمعيووة العامووة لممووم المتحوودا 

 .481 يونيه /حفيران 4 : تاريخ بدء النشاذ
 ٠

اعتمودا , من اتشاقية بشأن سامة موظشي األمم المتحدا واألفوراد المورتبطين بهوا ٠ المادا    
ونشرا علد الموم وفتحوا للتوقيو  والتاوديق واالنضومام بموجوب قورار الجمعيوة العاموة لمموم 

كانون    : تاريخ بدء النشاذ,  44 ديسمبر / كانون األول 4, الم رف في 4 /4 المتحدا رقم 
 444 يناير / انيال

  
الشقرا ال انية من المادا التاسعة مون االتشاقيوة الدوليوة لحمايوة جميو  األشوةا  مون االةتشواء    

اعتموودا ونشوورا علوود المووم وفتحووا للتوقيوو  والتاووديق واالنضوومام بموجووب قوورار , القسوور 
 ٠٠4 ديسمبر /كانون األول ٠ الم رف في  11 / 4الجمعية العامة لممم المتحدا رقم 

  
دةلوا حيوف التنشيوذ فوي ,  من االتشاقية األمريكية بشأن االةتشواء القسور  لمشوةا   المادا   

: متوووووووووووووفرا بالللووووووووووووة العربيووووووووووووة علوووووووووووود الموقوووووووووووو  التووووووووووووالي,  444 مووووووووووووارس  8 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am7.html  

  
  Michael P. Scharf, Application of Treaty-Based Universal Jurisdiction 

to Nationals of 

Non-Party States, 35 New England Law Review 2, (2001), P.363 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am7.html
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كوول معاهوودا نافووذا ملفمووة ألطرافهووا وعلوويهم تنشيووذها ))العقوود شووريعة المتعاقوودين : 4 المووادا    
 :((بحسن نية

ال يجوف لطرف في معاهدا أن يحتج بناو  ))الداةلي واحترام المعاهداا القانون : 1 المادا 
اعتمودا , اتشاقية فينا لقوانون المعاهوداا...((. قانونه الداةلي كمبرر إلةشاقه في تنشيذ المعاهدا, 

ينوواير /كووانون ال وواني 1 ودةلووا حيووف النشوواذ فووي , 444 مووايو /أيووار   وعرضووا للتوقيوو  فووي 
 48٠ 

  
  Guengueng v. Senegal, Communication No. 181/2001, 

CAT/C/36/D/181/2001, May 

19, 2006. 
 4

   , A/66/93/Add, تقرير األمين العام   
 موون التاسووعة وامووادا, التعووذيب حظوور اتشاقيووة موون الةامسووة المووادا الم ووال سووبيل علوود انظوور   1 

 .القسر  االةتشاء من االشةا  جمي  لحماية الدولية االتشاقية
 8  Roger O”Keefe, Uneversal Jurisdiction, Journal of international 

criminal Justice 2(2004), P.735 
 4

 A/66/93/Add ,  4, تقرير األمين العام   
 ٠

 8  , نشس المادر   
  

جن نطواق : ))التوي علقوا علود المبودأ  بوالقول, م ال علود هوذا كوبوا,    , نشس المادر   
األعضواء فوي  ئية العالميوة وتطبيقوه موضووع ينبلوي أن تناقشوه جميو  الودولمبدأ  الواليوة القضوا

المبودأ  فوي غيور  ذابهدف التوال, في المقام األول, جلد من  االحتجاج بهجطار الجمعية العامة, 
سيادا القانون  فاستةدام مبدأ  الوالية القضائية العالمية بشكل غير مبرر ي  ر سلبا علد. محل ه 

فنطوواق تطبيووق مبوودأ  الواليووة القضووائية العالميووة  .لوودولي, وعلوود العاقوواا الدوليووةعلوود الاووعيد ا
المطلوق لسويادا الودول األعضواء وواليتهوا القضوائية  ينبلي أن ُيقّيود, فوي المقوام األول, بواالحترام

توةي االحترام الاارم للمباد  المكرسة في مي اق  ويجب ةال اإلجراءاا القضائية. الوطنية 
في السيادا واستقالها السياسي وعدم التدةل فوي الشو ون  لمتحدا, وال سيما تساو  الدولاألمم ا

 وال يوجد في القواعد او المعاهداا الدولية أ  أسواس يجيوف للمحواكم الوطنيوة أن .الداةلية للدول
دد, الاو تمارس بقرار انشراد  وانتقائي الوالية القضوائية الجنائيوة والمدنيوة ةوارج جقلويم الدولوة 

((. دوال أةر  تدين كوبا القيام علد الاعيد الوطني باعتماد قوانين ذاا دواف  سياسية تستهدف
 األمم المتحدا . A/66/93/Add, تقرير األمين العام

  
 -Máximo Langer, The Diplomacy of Universal Jurisdiction: The 

Political Branches and the Transnational Prosecution of International 

Crimes,The American Journal of International Law,Vol. 105, No. 1 

(January 2011), pp. 1-49  

-Eugen Kontorovich, The Inefficiency of Universal Jurisdiction, 

University of Illinois Law Review, Vol. 1, 2008, P.389 
  

 مي اق األمم المتحداالمادا االولد وال انية من    
  

جمهوريوووة الكونلوووو )), ٠٠٠ ابريوول /نيسوووان   قضووية موووذكرا االعتقوووال الاووادرا فوووي    
موجف االحكام والشتاو  واالوامر الاادرا عن محكمة العدل الدولية , ((الديمقراطية ضد بلجيكا
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http://www.icj-متووووووووووووووفرا علووووووووووووود موقووووووووووووو  المحكموووووووووووووة ,     ,  ٠٠ -441 

2002.pdf-cij.org/homepage/ar/files/sum_1997  
  

 UN.A/conf.62/122,  48 من اتشاقية األمم المتحدا لقانون البحار  ٠ المادا    
 4

, 4 4 سوبتمبر /أيلوول   وقعا في جنيف يوم , المادا االولد من االتشاقية الةااة بالرق   
والموادا السوابعة مون االتشاقيوة التكميليوة إلبطوال الورق ,  1 4 موارس /آذار 4: تاريخ بودء النشواذ

اعتمدا من قبل مو تمر مشوضوين دعوي , وتجارا الرقيق واألعراف والممارساا الشبيهة بالرق
أبريوول /نيسووان ٠ الموو رف فووي (   -د) 4٠8لانعقوواد بقوورار المجلووس االقتاوواد  واالجتموواعي 

أبريوول /نيسووان ٠ : توواريخ بوودء النشوواذ, 4 4 سووبتمبر /أيلووول 1حووررا فووي جنيووف فووي , 4 4 
 4 1 . 

 1
 المادا الةامسة من االتشاقية التكميلية اعاه   

 8
 المادا السادسة من االتشاقية نشسها   

 4
اعتمودا وعرضوا , المادا ال انية من اتشاقية منو  جريموة اإلبوادا الجماعيوة والمعاقبوة عليهوا   

الم رف في (  -د)ألف  4٠   والتاديق او لانضمام بقرار الجمعية العامة لممم المتحدا للتوقي
والموووادا .   4 ينووواير /كوووانون األول   : تووواريخ بووودء النشووواذ, 8 4 ديسووومبر /كوووانون األول 4

اعتمد من قبل م تمر األموم المتحودا , السادسة من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
تاريخ , 448 يوليو /تموف 1 وماسي للمشوضين المعند بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ الدبل

 . ٠٠ يونيه /حفيران  : بدء النشاذ
 ٠

جكراه المرأا علد الحمل قسرا وعلود الووالدا غيور المشوروعة بقاود " الحمل القسر "يعند   
نتهاكوواا ةطيوورا أةوور  التووأ ير علوود التكوووين العرقووي أليووة مجموعووة موون السووكان او ارتكوواب ا

وال يجوف بأ  حال تشسير هذا التعريف علد نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة . للقانون الدولي
حرمووان جماعووة موون السووكان او مجموووع السووكان حرمانووا متعموودا " االضووطهاد"بالحموولو ويعنوود 

اعوووة او وشووديدا موون الحقوووق األساسووية بمووا يةووالف القووانون الوودولي, وذلووك بسووبب هويووة الجم
أيووة أفعووال ال جنسووانية تما وول فووي طابعهووا األفعووال " جريمووة الشاوول العناوور "المجموووعو وتعنوود 

وترتكب في سياق نظام م سسي قوامه االضطهاد المنهجوي والسويطرا   المشار جليها في الشقرا 
المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدا جفاء أيوة جماعوة او جماعواا عرقيوة أةور , وترتكوب 

جلقوواء القووب  علوود أ  " االةتشوواء القسوور  لمشووةا "اإلبقوواء علوود ذلووك النظووامو ويعنوود بنيووة 
أشةا  او احتجافهم او اةتطافهم من قبل دولة او منظمة سياسوية, او بوإذن او دعوم منهوا لهوذا 

 وم رفضوها اإلقورار بحرموان هو الء األشوةا  مون حوريتهم او جعطواء . الشعل او بسكوتها عليوه
او عن أماكن وجودهم, بهدف حرمانهم من حمايوة القوانون لشتورا فمنيوة  معلوماا عن مايرهم

 .طويلة
 نشس المادر, المادا السابعة من نظام روما

  
 نشس المادر, المادا ال امنة من نظام روما األساس   

  
 A/56/677 ,  1انظر التعليق علد مباد ء برنستون في    

  
ب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او المادا االولد من اتشاقية مناهضة التعذي   

اعتمدا وعرضا للتوقي  والتاديق واالنضمام بموجوب قورار الجمعيوة , الاجنسانية او المهينة 
: تواريخ بودء النشواذ,   48 ديسومبر /كوانون األول ٠ الم رف فوي  4 /4 العامة لممم المتحدا 

 .481 يونيه /حفيران 4 

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1997-2002.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1997-2002.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1997-2002.pdf
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اعتمودا ,  من االتشاقية الدولية لحماية جميو  األشوةا  مون االةتشواء القسور المادا ال انية    
ونشرا علد الموم وفتحوا للتوقيو  والتاوديق واالنضومام بموجوب قورار الجمعيوة العاموة لمموم 

 ٠٠4 ديسمبر /كانون األول ٠ الم رف في  11 / 4المتحدا رقم 
  

وتجوارا الرقيوق واألعوراف والممارسواا  لورقالمادا االولد من  االتشاقية التكميلية إلبطال ا   
المجلووس االقتاوواد   اعتموودا موون قبوول موو تمر مشوضووين دعووي لانعقوواد بقوورار, الشووبيهة بووالرق
 1حووررا فووي جنيووف فووي , 4 4 أبريوول /نيسووان ٠ الموو رف فووي (   -د) 4٠8واالجتموواعي 

 .1 4 أبريل /نيسان ٠ : تاريخ بدء النشاذ, 4 4 سبتمبر /أيلول
 4

 االولد من االتشاقية التكميلية الةااة بالرقالمادا    
 1

رئوويس المحكمووة الةااووة , أنطونيووو كاسيسووي, موون مبوواد ء نووورمبر ( أ)المبوودأ  السووادس    
ا فووي مي وواق محكمووة نووورنبر  وقوورار الجمعيووة بهتأكيوود مبوواد  القووانون الوودولي المعتوورف , للبنووان
متووفر علود , 4 4 ديسومبر /ولكوانون األ   , الاوادر فوي نيويوورك, فوي (  -د)  4العامة 
 lwww.un.org/law/av     ,United Nations Audiovisual Library of, الموقو  

International Law 
 8

 General Assembly resolution 177 (II) of 21 November 1947 
 4

  the International Law Commission, Draft Code of Offences against the 
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Abstract 

Law gives rights as a 

facility and guarantees it, 

while freedom is the ability 

to practice rights. 

Political freedom is 

wider than political 

freedom, it moves in a 

wider sphere. 

Each freedom whom 

legalized becomes a right. 

Freedom which is not 

adopted remains in the 

sphere or non – rights. 

Therefore, our research 

(the right of political 

participation) tries to form 

of reference less than a 

theory but higher than the 

idea. 

 

 

 الملخص

ياسية كانت المشاركة الس إذا ما
تعني ذلك القدر من المساهمة ألبناء 

فان حق . في الحياة السياسية بالشع
المشاركة السياسية، سيكون ذلك 
الحق الذي يسمح ألبناء الشعب في 

 .الشؤون السياسية 

وطبقا لهذا، فأن الحقوق 
والحريات السياسية الذي يفضل 
البعــــض أن يســــــــميها بـ 

ها مهدورة معظم( الحريات الجماعيه)
من قبل حكومات اغلب بلدان الوطن 
العربي السيما تلك البلدان التي حدثت 
فيها عنف وثورات شعبيه وان كانت 
مثبتة في دساتيرها ذلك إن الدستور 

كما يرى فقهاء القانون  -في حقيقته 
الدستوري تكريس لرؤى واختيارات 
سياسية للقيادة السياسية وانعكاس 

 . لفلسفتها 

سة هذا الحق في بلد ما وان درا
، يجب أن تكون مسبوقة بدراسة 
المناخ الذي افرزه ، والفلسفة التي 
وفق رؤاها واختباراتها تم تجسيده 

 .في الدساتير والقوانين المرئية 

والقيادات السياسية في معظم 
هذه البلدان السيما تلك التي حدثت 
فيها تظاهرات ومظاهر عنف وثورات 

 نعواد عباس الحر دا.د.م.أ

 كلية المعارف الجامعة
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تبدادية ، التؤمن شعبية حكوماتها اس
بالحقوق والحريات العامة السيما 
الحقوق والحريات السياسية ، فكيف 
بكفالة هذه الحقوق والحريات ـ أذن ـ 

 .وهذه هي إشكالية بحثنا هذا 

لهذا كان حق المشاركة 
السياسية في هذه البلدان مهدورا 
ليس على صعيد التنظيم الدستوري 

  .وإنما على صعيد  الواقع العملي 

هذا ماجاء بحثنا هذا بدراسته 
دراسه قانونيه سياسيه ليؤسس إطار 

مرجعيا لحق المشاركة السياسية  
،يمكن الرجوع إليه عند دراسة هذا 
الحق في النظم الدستورية لهذه 

 . البلدان

وقد تم دراسة حق المشاركة 
جاء : السياسية  في مبحثين اثنين 

المبحث األول منه والموسوم بـ 
(. حق المشاركة السياسيةطبيعة )

ليبحث مفهوم حق المشاركة 
السياسية واشكالها  بينما جاء 

الجذور )المبحث الثاني الموسوم بـ 
الدولية والفكرية لتنظيم حق 

ليبحث هذا (. المشاركة السياسية
الحق في العهد الدولي فضال عن 
الفلسفة السياسية والدساتير الوطنية 

. 

المشاركة  طبيعة حق:  المبحث األول 
 السياسية

لن نكون مخطئين أذا ما قلنا           
، على الرغم من أن كل فرد في العالم 
وفقا لنظام الدولة الحديث ،  يتمتع 

بمركز قانوني معين بالنسبة إلى كل 
بيد أن . دولة مستقلة ذات سيادة 

المواطن بالمعنى القانوني الدقيق 
للكلمة ، هو ، الذي يتمتع لوحدة بحق 

 (. 1)المشاركة السياسية 

وعلى هذا األساس ، فان          
األجانب في معظم الدول اليتمتعون 

بالحقوق نفسها التي يتمتع بها  
المواطنون ، وباألخص الحقوق 

الن السيادة ال يمكن أن . السياسية 
 .تكون إال شعبيه ــ وطنية

حقوق ) وطبقا لهذا فان          
وجودها إال  ال يمكن تصور( المواطن 

أي )بعد قيام المجتمعات السياسية 
حقوق )بينما ( . حقوق وضعية 

تبقى حقوق سابقة على ( اإلنسان 
أي حقوق )، (2)نشأة المجتمع 

 (.طبيعية 

ويتضح مما سبق ، بان           
حقوق المواطن ، هي ، حقوق تسمح 

لكل مواطن في دولته مع دولته ان  
با  يعيش حياته السياسية الخاصة

لشكل الذي يراه مناسبا ، دون 
هذه . السماح لألجنبي ان يتدخل فيها 

الحقوق والحريات السياسية ، 
ستخلق ــ حتما ــ ميدانا مستقال ، يعد 
التدخل فيه من قبل الدولة األخرى 
ومواطنوها تدخال في الشؤون 
الداخلية لهذه الدولة ، ومساسا في 

 .سيادتها الوطنية 

ا على ذلك ، انقسمت وتأسيس          
 ــ:الحقوق إلى قسمــــــين 
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الفرد ــ ) حقوق سياسية خاصة ب 
 (. كمواطن 

الفرد ــ ) وحقوق مدنية خاصة ب
 ( . كانسان 

أي ( ) الفرد ــ كشخص ) أما حقوق 
الفرد في عالقته االجتماعية مع 

فهي ( . األفراد اآلخرين في المجتمع 
) تلك الحقوق التي أطلق عليه مسمى 

االقتصادية ) و( الحقوق االجتماعية 
حسب مجال وشكل ( الثقافية ) و( 

 . تلك العالقة االجتماعية القائمة 

وطبقا لهذا التقسيم نجد ،            
إن حق المشاركة السياسية قد يكون 
في جانب منه ، حقوق فردية وفي 

) جانب آخر حقوق جماعية ، الن 
التمييز بين حقوق اإلنسان أو 

مواطن ، الفردية والجماعية ، مبني ال
بصورة رئيسية على تحديد المستفيد 
من هذه الحقوق من جهة وأسلوب 

 (3( . )ممارستها من جهة أخرى 

لهذا يقصد بالحرية الجماعية          
حرية األفراد في تأليف الجمعيات )) 

واألحزاب من جهة ودور الشعب 
ومفهومه الجماعي في المشاركة 

ون الدولة أي الديمقراطية شؤ ربتيسي
 .من جهة أخرى ( 4()

وعلى الرغم من إن آراء          
فقهاء القانون ومواقف المشرعين لم 

فهناك من ( الحق )تتفق حول تعريف 
مصلحة ) الفقهاء من عرفه على انه 

مادية أو معنوية تقرر لشخص قبل 
وطبقا ( 5.()آخر ، يحميها القانون

ق هو ثبوت لهذا التعريف ، فان الح
القانون  ىقيمة معينه لشخص بمقتض

يمكن له أن يمارس سلطات معينه 
يكفلها القانون ، بغية تحقيق مصلحة 

والمشرع العراقي ـ . جديرة بالرعاية
في مشروع القانون المدني الجديد ــ 

أن الحق : قد اخذ بهذا التعريف ليقول
ميزة يمنحها القانون ويحميها ) هو 

( 6(( )تماعية تحقيقا لمصلحة اج
وتأسيسا على ذلك ، نجد من 

) الضروري  التفريق بين مصطلحي 
الحريات ) و( الحقوق السياسية 

، ذلك إن بعض أنواع ( السياسية
الحريات السياسية فقط هي التي تنزل 

الحقوق  بصورة عامة منزلة 
فالحريات في األصل أن ال . السياسية 

يكون هناك قيدا على سلطة المواطن 
ي أن يكون حرا ، ال يجبر على ، ف

القيام بما ال يود القيام  به، وان ال 
بينما . يمنع من عمل ما يريد عمله 

الحق هو في األصل ليس سلطات 
مطلقة لألفراد جميعا يعملون 

 بمقتضاها 

ما يشاءون ، وفي كل الظروف 
واألحوال ودون ما أي ضابط أو قيد 

 ( 7. )خارجي 

مجتمع فالسلطة ضرورية في ال)) 
والحرية ضرورية للطبيعة اإلنسانية 
وتاريخ المجتمع البشري ــ كما يقول 
فريدة أبو عز الدين هو تاريخ عالقة 

: حتى قيل ( 8(( )السلطة بالحرية 
حريات األفراد يقابلها حق )) إن 

الدولة لكي تدوم البد ( الن) الدولة 
وينتج عن ذلك ، إن . لها من نظام 
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تكون مطلقة ، الحريات ال يمكن أن 
كما إن النظام ال يمكن أن يكون 

 (9.(()مطلقا

وطبقا لهذا ، القول ، نتج ما يمكن 
تسميته بالحقوق والحريات العامة ، 
تمييزا لها عن الحريات بشكلها 

 ( .الحريات الفردية )المطلق ، أي 

وأننا نرى ، مادام المواطن ـ كما  
هو ذلك الشخص  -يقول أرسطو 
يحكم مثلما هو قادر القادر على أن 

على أن يحكم فان الدولة الديمقراطية 
تقترن بالحرية السياسية أي بالحق 

) في نصيب الفرد في حكومة الدولة
فإن الديمقراطيةــ كما يقول (  11

اندرة هوريو ــ هي مجموعة تقنيات 
وسائل تهدف إلى تنظيم التعايش 
السلمي بين السلطة والحريات في 

بر الديمقراطية تبعا إطار الدولة وتعت
 ( 11)لذلك وسيلة تؤدي إلى إقامة  

ــ نوع من الحوار بين الحكام 1
القابضين على السلطة والمحكومين 
الحريصين على حرياتهم فال يكون كل 
من هذين الطرفين في واد بل يكونان 
حاضرين أبدا للتحاور والتشاور 

 لخدمة 

 . متطلبات النظام والحرية 

اركة في إدارة  ــ نوع من المش2
ومراقبة الشؤون العامة وعمل 
المؤسسات مما يعزز موقع اإلنسان 

 .تجاه السلطة ويجعله جزء منها 

ــ نوع من المعارضة المقبولة 3
والمشروعة للسلطة التي تتحول إلى 
سلطة على أناس أحرار يستطيعون 

 . عن رأيهم  ادون إكراه أن يعبرو

وبذلك يصبح الخضوع للسلطة نوعا 
ن الحرية ، أو نوعا من التوافق م

اإلداري مع النظام وتعتبر كل من 
الحوار والمشاركة والمعارضة بمثابة 

 . مفاهيم تفترض وجود مناخ تعددي 

واآلن إذا ما كان حق المشاركة 
السياسية ، يعني ببساطة ــ حق 
اشتراك المواطنين في الحياة 

فالتساؤل الذي يثار هنا ، .  ةالسياسي
ن الحريات السياسية يعد أي نوع م

 حقوق سياسية ؟

هذا ما سنحاول اإلجابة عليه من 
 : خالل مطلبين 

مفهوم حق المشاركة : األول 
 . السياسية 

أشكال حق المشاركة : الثاني 
 . السياسية 

 

مفهوم حق المشاركة : المطلب األول
 السياسية

في الوقت الذي نجد ، إن         
يرد ( المشاركة السياسية)مصطلح 

المساهمة )أحيانا رديفا لمصطلح 
، وأحيانا أخرى ، مترافقا ( الشعبية 

الحرية )ومتضمنا في مصطلحي 
( الحقوق السياسية ) أو ( السياسية
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أو حتى في أحيانا قليلة يتداخل مع 
فانه بال ( . التعبئة السياسية ) مفهوم 

) شك ، يدخل ضمن مفهوم 
 (. الديمقراطية 

، الذي يعني هذا لوقت وفي ا       
في ( المشاركة السياسية)الحق  

ابسط معانية ، الحق الذي يخول 
المواطنين للمساهمة والمشاركة في 

 ( 12. )حكم أنفسهم 

فان مصطلح المساهمة الشعبية        
يقصد به ، تلك العملية التي من 
خاللها يلعب الفرد دورا في الحياة 
السياسية واالجتماعية لمجتمعة ، 

ون لدية الفرص الن يشارك في وتك
وضع األهداف العامة لذلك المجتمع 

(13) 

لهذا نرى الدكتور علي الدين       
هالل يقول ، إن المشاركة السياسية 

المشاركة الجماهيرية )) تعني 
واإلسهام الشعبي في العملية 

على اعتبار إن ( 14(( . )السياسية 
المشاركة السياسية هي جزء من 

لشعبية ، ذلك أ ن المساهمة ا
المشاركة الشعبية ال تتحدد في 
الجانب السياسي حسب وإنما تتعدى 
ذلك إلى الجوانب االجتماعية 

بينما . واالقتصادية والثقافية 
المشاركة السياسية هي مشاركة 
شعبية ولكن في الجانب السياسي 

 ( 15.)حسب 

ويعرض لو سيان وبأي مفهوما      
ثيلة عند للمشاركة السياسية نجد م

 غابر ييل الموند ـــ كما 

يقول الدكتور علي عباس مراد ــ 
وهو يشير إلى إنها تعني ، مشاركة 

 أعداد كبيرة من األفراد 

وألجما عات في الحياة السياسية 
بهدف تحقيق الديمقراطية ، عن 
طريق دعم أو تحريك النظام 

وهو قريب (16. )السياسية القائم 
العلوم إلى تعريف دائرة معارف 

االجتماعية لها بأنها تلك األنشطة 
التي يشارك بمقتضاها أفراد مجتمع 
معين في اختبار حكامه ، وفي 
صياغة السياسة العامة ، بشكل 
مباشر أو غير مباشرة ، أي أنها 
تعني اشتراك الفرد في مختلف 

 (.17.)مستويات النظام السياسي

وإذا ما كانت السيادة للشعب        
ى من الواجب ــ أذن ــ أن ،فانه أضح

يكون الجميع أفراد الشعب الراشدين 
نصيب في تطبيق هذه السيادة 

وإذا ما كانت الديمقراطية .وإظهارها
تقوم على أساس تمكين الشعب من 
ممارسة السلطة السياسية في الدولة 
أما مباشرة أو بواسطة ممثلين عنهم 
ينتخبونهم ، أو باشتراك الشعب مع 

ــ صور .  جلس النواب في م
 -الديمقراطية ـ فإن الحرية السياسية 

كما يرى األستاذ عطا بكري ،   -إذن 
طبقا لما أورده جون برجس ، هي أن 
يكون المرء عضوا فعال في الهيئة 
ذات السيادة في الدولة ، أو الهيئة 
الناخبة ، بحيث تكون الفرصة متاحة 
له الن تكون أرادته مسموعة ، وأن 

ر على سن القوانين ورسم يكون له اث
سياسة الحكومة وذلك باستعماله 
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. حقوقه في هذه الحريات السياسية 
(18 ) 

والتساؤل الذي يثور هنا ، أّي         
نوع من هذه الحريات يعد حقا 

 سياسيا ؟ 

إنها وفقا للمفهوم الذي سيأخذ        
به الباحث ، كما يقول اوستن رني ــ 

فراد يحدد منطقة من مناطق حرية األ
 ( 19.)ها الدستور ويحميها 

وبمقتضى هذا الرأي ، نجد ، بأن 
مجموعة الواجبات التي تتعهد 
الحكومة بالقيام بها نحو األفراد ، 
وتتكفل بالضمان والحماية لها ــ 
قانونا ـ في الجانب السياسي ، تعد 

.                           حقوق سياسيا 
شكل قيود بينما تلك الحريات التي ت

على الحكومة ، التي ال يسوغ لها 
القيام بها تجاه األفراد ، تبقى في 

 (21. )عداد الحريات

وإذا ما كان تعبير المشاركة        
 ( 21:)يستخدم غالبا ليشير إلى 

الدعم المقدم إلى النخب ( أفعال)ــ 1
الحاكمة ، وكذلك المطالب المترتبة 

ال عليها أي إنها ال تستخدم غالبا إ
لتعني جهود للتأشير على أفعال 

 .الحكومة أو اختيار قادة الحكومة 

المواطنين التي يحددها ( أفعال )ـ 2
) القانون على أنها شرعية 

كالتصويت واالنتخابات والمظاهرات 
وااللتماسات واالجتماعات 

 .وما شابه ............... 

ــ طالما أن ماليين المواطنين ال 3
الفعلية في أعمال يمكنها المشاركة 

( أفعال)الحكومة على نحو مباشر فأن 
ينظر ( Rep resentation)التمثيل 

لها على أنها شكل من أشكال 
 . المشاركة السياسية 

ــ رغم إن المشاركة تستخدم عموما 4
لإلشارة إلى األعمال الهادفة إلى 
اختيار القادة السياسيين والتأثير على 

 .السياسات العامة

فإنها في جانب آخر تمثل         
 persistence) مسلسل مثابرة كمي

continnun   ) كما يقول مايرون
وين ، يشير إلى أفعال المعارضة ، 
التي تصل إلى حد التظاهر أ و حتى 

 بإلى أعمال الشغب وأحيانا التغري
(aliation ) الذي يعده البعض من ،

أنصار الفكر الليبرالي ، شكل من 
التي توحي بمشاعر أشكال المشاركة 

 . سياسية 

ــ وأخير ، عندما نتحدث عن 5
المشاركين ، فأننا ال نعني أحيانا 
سوى هؤالء الناشطين الذين 
يساهمون في االنضمام إلى أحزاب 
سياسية أو جمعيات  أو حتى 
يحضرون لقاءات عامة بفرض 

 .المساهمة في الشؤون العامة 

وإذا ما يقودنا هذا التعريف         
من : إلى القول( ألعملياتي )جرائي اإل

( المشاركة السياسية )أن مصطلح 
هو في الواقع من الناحية المعيارية 
مصطلح ايجابي في كل األنظمة 
السياسية لمعاصرة ــ كما يقول 
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فان ما يراه ( 22. )مايرون وينر
البعض جانبا ايجابيا من أفعال 
المشاركة السياسية فد ال يراه البعض 

 . ا إال سلبي

وطبقا لهذا، سيكون للمشاركة      
السياسية مفهوما واسعا يتضمن كل 
األفعال ذات المظهر السياسي ، 
ومفهوما ضيقا ال يتضمن إال بعض 
األفعال السياسية التي يعتقدها البعض 

 . ايجابية ، من وجهة نظره 

لهذا فان تداخله مع الحريات       
السياسية  والحقوق السياسية سيكون 

قدر استخدامه للوسائل الشرعية أو ب
 .غير الشرعية ــ قانونا ــ 

فإذا ما تم إسهام المواطنين في        
الحياة السياسية بالوسائل الشرعية 

التي حددها لهم الدستور     
والقوانين واألنظمة المرعية ، عدت 

ية من الحقوق المشاركة السياس
 .السياسية

أما إذا كانت الوسائل        
لمستخدمة هي الوسائل غير ا

الشرعية على األقل من وجهة نظر 
القانون النافذ ــ فان المشاركة 
السياسية هنا تعد من قبيل الحريات 
السياسية التي الزالت لم تتحول حقا 

 .بعد 

وطبقا لهذا الرأي ، نرى ، إن        
المفهوم الواسع للمشاركة السياسية 

ة يدخل ضمن مفهوم الحريات السياسي
بينما المفهوم الضيق لها هو الذي 

 .                          ةيتضمن مفهوم الحقوق السياسي

وتأسيسا على ذلك ، فان عملية      
المشاركة السياسية يوجب أن تقوم 

 (23)على أربعة مبادئ 

ــ ال تعني إنها مشاركة أفقية فقط 1
 .وإنما مشاركة أفقية وعمودية 

القرار السياسي ــ إن عملية اتخاذ 2
) يجب أن ال تزاوله مجموعة فقط 

وإنما يشترك في ( نخبة أو صفوة 
 . المزاولة ، الشعب 

ــ تضمن عملية الضبط والرقابة 3
والمشاركة في اتخاذ القرار بجانب 

 . تبادل اآلراء ، بين القمة والقاعدة 

ــ أن يعكس التخطيط السياسي 4
احتياجات المواطنين وآرائهم بصفة 

 .صةخا

إن مفهوم المشاركة السياسية        
يستخدم لإلشارة إلى فعل طوعي 
كإسهام منظم أو غير منظم عرضي أم 
متواصل من المواطنين القصد منه 
التأثير على السياسات العامة أو إدارة 

 . الشؤون العامة 

وهذا غير التعبئة السياسية        
التي تشير إلى المساهمة الشعبية 

جبريه )أشكال غير طوعية التي تأخذ 
، عن طريق وسائل السلطة ( 

 .الشرعية أو غير شرعية 

لهذا فالتعبئة السياسية ، قد ال تؤدي  
بالضرورة إلى زيادة المشاركة 
السياسية ، ويمكن أن تؤدي إلى 
وضعية يتوفر في ظلها ، عدد كبير 
من الناس تتالعب بهم النخب باتجاه 
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تي التكييف السياسي واألهداف ال
تتوخى هذه النخب الوصول إليها حتى 
كاد القول ، أن التعبئة السياسية تقود 

بالتدجين ) إلى ما يسميه وينر 
 ( 24. )، صحيحا( السياسي 

قد تعتقد النخب الحاكمة إنها       
وحدها لها الحق بالحكم ، وبالتالي 
ترفض  مطالب الجماعات السياسية 
واألفراد بالمشاركة السياسية على 
إنها غير مشروعة ، أو ، أن 
الجماعات تلك قد تنظم نفسها في 
مؤسسات تعتبر النخب الحاكمة ، 
ومطالب المشاركة وطرقها التي 

 . اعتمدها وأشكال لها غير مشروعة 

عندئذ نقول ، إن الحقوق      
السياسية أو بكلمة أدق الحريات 
السياسية قد انتهكت ، ونكون أمام 

أزمة ))ظاهرة سياسية تسمى 
 (  25(( .)المشاركة السياسية 

أشكال حق المشاركة : المطلب الثاني 
 السياسية

في الوقت الذي نرى ، عدم         
إمكان  أ تفاق معظم الفقهاء المهتمين 
بالحقوق والحريات العامة ، في وضع 
تقسيم موحد لهذه الحقوق والحريات 
بين أن  تكون ، في تقسيمات الفقه 

ات سلبية وأخرى حري: التقليدي 
حريات إيجابيه ــ تقسيم العميد ديجي 
ــ أو ، حريات شخصية وأخرى 
حريات روحية أو معنوية وثالثة 
حريات منشأة للمؤسسات االجتماعية 
كالحريات االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية وحريات تكوين الجمعيات ـــ 

تقسيم العميد موريس هوريوـــ،  أو 
دي وأخرى حريات ذات محتوى ما

الحريات ذات المضمنون المعنوي 
التي تدخل ضمنها حرية العقيد ة 
والعبادة وحرية الصحافة وحرية 

ــ :االجتماع وحرية  تكوين الجمعيات 
تقسيم الفقيه أسمان ــ فأننا نرى ، 
هذا االختالف ، أيضا ، في تقسيمات 

بين أن تكون ، : الفقه الحديث 
ية حريات شخصية بدنية وحريات فكر

وحريات اقتصادية واجتماعية ورابعة 
حريات جماعية تشمل حق االشتراك 
في الجمعيات وحرية االجتماع وحرية 

.  المظاهرات ــ تقسيم األستاذ بيردو
أو تكون ، حريات الحياة المدنية 
وأخرى حريات الحياة العامة التي 
تدخل ضمنها الحقوق السياسية ــ 

 .تقسيم الفقيه أندريه هوريو 

نجد أن األستاذ كلود البير         
كوليار يقسم الحريات العامة إلى 

الحريات : ثالثة أصناف رئيسة هي 
األساسية أو الحريات الشخصية ، 
وحريات الفكر ، التي تدخل ضمنها 
حرية الرأي وحرية االجتماع وحرية 
االشتراك في الجمعيات وثالثة هي 
الحريات االقتصادية واالجتماعية التي 

 ( 26.)خل ضمنها الحرية النقابية تد

وفي الوقت الذي نرى ، أن          
االختالف هذا قائم في وضع تقسيمات 
للحقوق والحريات العامة ، فأن 
اختالفا ثانيا  ، هو اآلخر نجده  قائما 
فيما تحويه هذه الحقوق والحريات 

. السياسية من أشكال تدخل ضمنها 
جي ــ دي)فالفقهاء التقليديين أمثال 
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يبدو أن ( موريس هوريوــ أسمان 
أدراجهم الحريات السياسية جاء 
مختلطا مع الحريات الفكرية في 

بينما نجد أن الفقهاء . ضرب واحد
اندريه هوريو ــ ) المحدثين أمثال 

هم اآلخرون قد أدخلوها ( كوليار 
ضمن الحريات الفكرية على الرغم 
من االختالفات بين تقسيماتهم 

ماعدا األستاذ  بيردو، .  وتسمياتهم
الذي لها ضربا خاصا ميزها بها عن 
الحريات الفكرية ، تحت مسمى 

لتشمل بذلك ( الحريات الجماعية )
وحرية   تحق االشتراك في الجمعيا

وفي . االجتماع وحرية المظاهرات 
الوقت الذي نجد تأثير الفقهاء العرب 

عثمان خليل عثمان . العميد د)أمثال 
( صطفى أبو زيد فهمي والدكتور م

بالفقه الغربي ، فأن  الدكتور ثروت 
هو اآلخر قد تأثر باألستاذ . بدوي  

بيردو ، بيد أنه مازج تقسيمه 
الرباعي مع التقسيم الثنائي للعميد 

والذي يفيدنا من تقسيم بدوي . ديجي 
الثنائي هذا انه قد افر د ضربا خاصا 
لما اسماه بيردو بالحريات الجماعية 

ضمن ( حريات التجمع ) مسمى  تحت
قسم الحقوق والحريات التقليدية 

التي ‘ مميزا له عن الحريات الفكرية 
 .تدخل في هذا القسم أيضا 

وهذا حال اغلب الكتاب العرب         
الذين كتبوا لهذا الموضوعة من أمثال 

الدكتور كريم يوسف كشاكش ) 
 (27(. )والدكتور عبد الغني بسيوني 

هما يكن من أمر ، نرى وم       
متواضعين ـ كما يرى الدكتور محمد 

سعيد مجذوب ــ من أننا لن ندخل في 
خضم هذه االختالفات ، بل نكتفي 
باإلشارة إلى أن أي تصنف يمكن أن 
يكون صحيحا ، أذا ما أحترم المعيار 

 ( 28. )الذي يستند إليه 

وحسبنا أن نقول أنه يمكن تقسيم     
العامة إلى الفئات الحقوق والحريات 

 ( 29:)الخمسة اآلتية

 ــ الحقوق والحريات البدنية 1

 ــ الحقوق والحريات الفكرية 2

 ــ الحقوق والحريات السياسية 3

 ــ الحقوق والحريات االقتصادية 4

 ــ الحقوق والحريات االجتماعية 5

لتتضمن الحريات السياسية        
 : ضربين اثنين هما 

عارضة السياسية حرية الم: األول 
وحق المواطن في المساهمة في 
الشؤون العامة عن طريق الممارسة 

 . الديمقراطية 

حرية التجمع وتأليف : الثاني 
األحزاب والجمعيات وحق االنتماء 

بينما تدخل حرية الرأي . إليها 
والتعبير وحرية الصحافة ضمن 

لتكون أشكال حق . الحريات الفكرية 
ــ طبقا لهذا ــ المشاركة السياسية  

 : هي 

 حق التمثيل السياسي: أوال 
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قلنا إن الديمقراطية تعني         
السيادة الشعبية ، والشعب في هذا 

أو ( الشعب السياسي ) المجال 
بالمعنى الخاص باركان ( الموطنين )

الدولة كما جاءت به كتب القانون 
هو الذي يحق له انتخاب . الدستوري 

السيادة نيابة  ممثلين عنة يمارسون
عنه ، ويشاركهم بجزء من مساهمة 

فالديمقراطية . بين الحين واآلخر 
المباشرة لم تعد ، الوسيلة العملية في 
ظل ماليين من المواطنين ، وال يهم 
عندئذ أن يكونوا وكالء عنه أم وكالء 

 . مفوضون

وطبقا لهذا ، فان حق التمثيل       
 ( 31: )سيشمل 

وهو كل فرد راشد  :ــ حق االقتراع 1
من كال الجنسين بانتخاب من ينوب 
عنه ألداء المهام المطلوبة  في 

 .الشؤون العامة 

وهو حق كل فرد : ــ حق الترشيح 2
راشد من كال الجنسين الن يرشح 
نفسه الن يكون هو ذلك الممثل الذي 
ينوب عن مواطنيه في مساهمته في 

 ( . والحكم )الشؤون العامة 

وهو حق كل فرد : فتاء ــ حق االست3
راشد من كال الجنسين الن يستفتى 
بين حين وآخر في بعض األمور التي 
ال يمكن له أن يفوض أمر ممارستها 

 . لممثليه 

وطبقا لهذا ، فأن هذا الحق سيجعل 
المواطن سيساهم أما بالحكم شخصيا 
أو بواسطة ممثليه أو بواسطتهم 

ومساهمته معهم  في أمر الحكم 
 .العامة والشؤون 

 :حق التحزب السياسي: ثانيا 

أن حرية التعبير عن الرأي           
تكون مبتورة إذا لم يقترن بها حرية 
أنشاء الجمعيات والمنظمات السياسية 

إذ إن  قابلية اإلنسان كفرد . الحزبية 
تكون ضعيفة وضئيلة وال تتكامل إال 

والتكتل . بالتكتل والعمل المشترك 
ة واجتماعية يورث قوة سياسي
للرأي شــــــأن واقتصادية تجعل 

 ( 31.)آخـــــر

إن : وطبقا لهذا قيل         
الديمقراطية واألحزاب أمران 
مترابطان بل إن األحزاب هي أساس 

 ( 32. )الديمقراطية 

وطبقا لهذا فأن حق التحزب       
 : سيشمــــــــــل 

ــ حق تكوين األحزاب السياسية 1
 اء إليها وحرية االنتم

ــ حق تكوين الجمعيات وحرية 2
 .االنتماء إليها 

إما حق التجمع والتجمهر         
والتظاهر فنعتقد انه يدخل ضمن كأحد 
واجبات وحقوق األحزاب والجمعيات 

ومن نافلة القول ، إن مبدأ المساواة . 
يقرر حق جميع المواطنين ــ دون 

في ممارسة هذه الحقوق  –األجانب 
ت السياسية على قدم والحريا

المساواة طبقا للشروط التي يحددها 
القانون ، وذلك دون تمييز  أو تفريق 
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بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو 
العرق أو الدين أو الطائفة أو أي 
اعتبار ينتهك هذا المبدأ فضال عن إن 
العالقة بين المساواة السياسية 
والمساواة االجتماعية عالقة جدليه ، 

م تحقيق المساواة إذ إن عد
االجتماعية وربما المساواة 
االقتصادية إلى حد ما قد يجعل 

بصورة كاملة  ةالمساواة السياسي
 (33. )أمرا مستحيل 

لكن هذا البحث التجريدي ، هنا ،  
جاء ألغراض البحث األكاديمية ليس 

بيد أن الحقوق والحريات . إال 
السياسية هي حقوق مترابطة ترابطا 

لحقوق والحريات جدليا مع ا
ومن نافلة . االجتماعية واالقتصادية 

القول هنا ، أن ما يشكل فعال سياسيا 
في أحد المجتمعات قد ال يكون 
سياسيا في مجتمع آخر ، وبالمثل قد 
يحدد معظم الناس في مجتمع معين 
فعال مشابها على انه فعل غير 
سياسي في وقت معين ، إال انه يعتبر 

 . سياسيا في وقت آخر 

فالحريات السياسية ــ         
كالحريات العامة ــ أذن ، نسبية في 

التمييز بين   نالمكان والزمان ، وأ
تعريف ) politicizationالتسيس 

هو الذي ( مسالة على إنها سياسية 
يجعل مشكلة المشاركة السياسية ذلك 

تعلق بحل هذه المشكلة النشاط الذي ي
 ( 34).السياسية

لهذا الرأي فقد أبعدنا وطبقا        
بعض اإلشكال من المعنوية كحرية 
الرأي والتعبير لتكون ضمن الحريات 

الفكرية رغم أن بعض هذه الحريات 
سياسية وبعض الحريات السياسية 

فضال عن أن . هي حريات فكرية 
بعض أشكال المشاركة كالتجمع 
والتظاهر واالجتماع هي حقوق 

 بيد أن، سياسية وحريات سياسية 
دخولها ضمنا ، في حقوق وواجبات 
كل حزب يجعلها مقترنة وحق 

 . األحزاب 

لهذا جاء معيار الجهة التي         
تمارس هذا الحق هو الفيصل بين 
مثل هكذا حقوق وحريات من أن 
تكون حريات فكرية وأن كانت ذات 
طابع سياسي ، فالحقوق والحريات 
الجماعية منها ستدخل ضمن أشكال 

كة السياسية  ،والحقوق حق المشار
والحريات الفردية منها ستدخل ضمن 

وهذا حال . أشكال الحقوق الفكرية 
حق المساهمة في الشؤون العامة 

 .والحقوق المشابهــــة لهـــــــــا 

الجذور الدولية : المبحث الثاني 
والفكرية لتنظيم حق المشاركة 

 السياسية 

في الوقت الذي تلعب فيه           
يديدلوجية ، دورا هاما ورئيسيا في اال

بناء الدولة واختيار نظامها  عملية
السياسي فهي تمثل بالنسبة لدول 
العالم الثالث ــ بشكل عام  والدول 

قضيه   -العربية ــ بشكل خاص 
مركزية في إنشاء كياناتها وترسيخ 

 (  35. )تجاربها القومية الخاصة 

فالفكر أساس الواقع وهو انعكاسا له 
، والقانون هو انعكاس ألفكار 
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ومصالح اقتصادية سائدة في المجتمع 
( .36  ) 

والدستور هو في حقيقته        
تكريس لرؤى واختيارات سياسية 

 ( 37. )للقيادة السياسية 

فالدساتير أستهدف منها أساسا 
تجسيد االيديدلوجية ليكون معلوا  بها 
، وال يعلو عليها ، الن لها موقعها 

في المجتمع باعتبارها تمثل  األعلى
 .أفكار الطبقة المسيطرة 

بعبارة أدق ، إن الدستور        
يستمد علوه من مضمونة 
االيديدلوجي وهذا العلو يرتبط بالمدى 
الذي يستطيع فيه أن يجسد 

 (  38. )االيديدلوجية السائدة 

وتأسيسا على ذلك انعكس        
تصوير ايديدلوجيتها لمفهوم  الحقوق 
والحريات العامة ، في البنيان 
الدستوري والقانوني لسلطة دولها 

وإذا ما أضفنا ــ من . من ناحية 
ناحية ثانية ـــ التزامات هذه الدول 
تجاه البيئة الدولية وباألخص تلك 
االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها 

.  وعدت احد أطرافها الموقعين عليها 
 أضحى عندئذ التجسيد الدستوري

 إلرادة القائمين على السلطة فيها

يقض تكييف البنيان الدستوري        
 (  39. )لها وفقا لمقتضيات ذلك 

وطبقا لما سبق ، نجد من       
الضروري دراسة حق المشاركة 
السياسية في كل من ايديدلوجية هذه 

األحزاب واألنظمة السياسية الممثلة 
لها في البيان الدستوري فضال عن 

 . ثيق الدولية التي وقعتها الموا

حق المشاركة : المطلب األول 
 السياسية في المواثيق الدولية

لقد أعتبر واضعوا ميثاق األمم         
المتحدة تحقيق حقوق اإلنسان هدفا 
من أهداف الميثاق كما جاء في 

كما إن ‘ منه ( 55)و( 1)المادتين 
من أهداف منظمة اليونسكو ضمان 

نسان عمال بالمادة احترام حقوق اإل
لذلك . األولى من ميثاقها التأسيسي 

فقد تكتشف جهود المنظمة الدولية 
منذ دوراتها األولى في حقل حقوق  
اإلنسان عبر اللجنة الثالثة التابعة 
للجمعية العامة لألمم المتحدة 
والمختصة بالقضايا االجتماعية 
واإلنسانية والمجلس االقتصادي 

وق اإلنسان واالجتماعي ولجنة حق
وبقدر تعلق ( 41. )المنبثقة عنه 

األمر بموضوع بحثنا فأن حق 
المشاركة السياسية قد حظى باهتمام 

اإلعالن العالمي لحقوق ) في كل من 
الدولي ( العهد )و الميثاق ( اإلنسان 

 . للحقوق المدنية والسياسية  

حق المشاركة في اإلعالن : أوال 
 : العالمي لحقوق اإلنسان 

إ ن دراسة اإلعالن العالمي         
لحقوق اإلنسان الصادر في العاشر 

.  1948من كانون األول من عام 
الذي أقرت الجمعية العامة ( 41)

لألمم المتحدة مبادئه من زاوية كونها 
تشكل الحد األدنى المشترك بين كافة 
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الشعوب واألمم  والذي ينبغي على 
الجميع ، أفراد ومؤسسات ودول، 

إن . تراف بها وتعزيز احترامها االع
دراسة مبادئه الخاصة بحق المشاركة 
السياسية تفيدنا ، بأن من بين 
الثالثين مادة التي تضمنها اإلعالن 

لهذا ( 21)و( 21)خصصت المادتين 
 . الحق 

منه ، ( 21)فقد أشارت المادة        
 : إلى أن 

ــ لكل شخص الحق في حرية 1
الجماعات  االشتراك في الجمعيات و

 . السلمية

ــ ال يجوز أرغام أحد على االنضمام 2
 .إلى جمعية ما 

منه إلى أن ( 21)بينما أشارت المادة 
 : 

ــ لكل فرد الحق في اشتراك في 1
إدارة الشؤون العامة للبالد ، أما 
مباشرة وأما بواسطة ممثلين 

 .يختارون اختيارا حرا 

ــ لكل شخص ذات الحق الذي لغيره 2
 . تقلد الوظائف العامة في البالد  في

ــ أرادة الشعب هي مصدر سلطة 3
الحكومة ، ويعبر عن هذه اإلرادة 
بانتخابات نزيهة دورية تجري على 
أساس االقتراع السري وعلى قدم 
المساواة بين الجميع أو حسب أي 

. إجراء مماثل يضمن حرية التصويت 
للتأكيد على ( 7( )2)لتأتي المادتين 

واة السياسية والقانونية على المسا

)) قد أكدت بأن ( 2)فالمادة . التوالي 
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق 
والحريات الواردة في هذا اإلعالن 
دون ، أي تميز كالتمييز بسبب 
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة 
أو الدين أو الرأي السياسي أو أي 
رأي آخر ، أو األصل الوطني أو 

جتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي اال
وضع أخر دون تفرقة بين الرجال 

 ..........والنساء 

ومن نافلة القول هنا إن          
مؤتمر مكسسيكو ضمن خطة العمل 
المتعلقة لتحقيق أهداف السنة الدولية 
للمرأة والذي عقد خالل الفترة من 

،  1975تموز  21حزيران ــــ  19
من الفصل الثاني  كرس القسم األكبر

من هذه الخطة لموضوع المشاركة 
إن المرأة يجب ) للمرأة ، وورد فيه 

أن تتمتع قانونيا بحق أمكانية 
التصويت واألشتراك على المستوى 
الوطني والمحلي فعليا وان تدرك 

 ( 42..( )مسؤولياتها كمواطنة 

من ( 7)وقد أشارت المادة           
سواسية اإلعالن إلى أن كل الناس 

أمام القانون ولهم الحق في التمتع 
بحماية متكافئة من دون أية تفرقة ، 
كما أن لهم جميعا الحق في حماية 
متساوية ضد أي تمييز بهذا اإلعالن 

. وضد أي تحريض على تمييز كهذا 
ولما كانت ديباجة اإلعالن قد تضمنت 

من الضروري أن )) اإلشارة إلى أنه 
قوق اإلنسان يتولى القانون حماية ح

لكيال ينظر المرء آخر األمر إلى 
فأن (( التمرد على االستبداد والظلم 
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الفقرة الثانية منها قد ( 29)المادة 
يخضع )) أقرت بالقول ، إلى أنه 

الفرد في حقوقه وحرياته لتك القيود 
التي يقررها القانون فقط، لضمان 
االعتراف بحقوق الغير وحرياته 

لمقتضيات واحترامها ولتحقيق ا
العادلة للنظام العام والمصلحة العامة 

(( واألخالق في مجتمع ديمقراطي 
بعد أن أشارت الفقرة األولى منها إلى 

على كل فرد واجبات نحو ) أن 
المجتمع الذي يتاح فيه وحدة 
الشخصية وأن تنمو نموا حرا كامال 

وطبقا لهذا ، فأن الحقوق الواردة (( 
أو (  حقوق إنسان)فيه ، ستبقى 
، ( حريات إنسانية )بكلمه اصح 

ريثما تتبناها الدول التي تعترف بها ، 
لتتضمنها الدساتير والقوانين الوطنية 
، فتتحول عندئذ إلى حقوق وحريات 

 . عامة 

والناظر إلى بقية مواد          
قد ( 18)اإلعالن يجد أن المادة 

اختفت بالحريات الفكرية بينما كانت 
صة بحرية الرأي خا( 19)المادة 

وهذا ما أسقطناه من . والتعبير 
التحليل لكونه من وجهة نظرنا ال 
يدخل ضمن حق المشاركة السياسية 
، وإنما ضمن الحقوق والحريات 

 الفكرية 

 ــ كما أسلفنا القول ـــ  

حق المشاركة السياسية في : ثانيا 
الدولي للحقوق ( العهد ) الميثاق 

 : المدنية والسياسية 

من المفيد ، هنا القول ، أن          
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كان 

وليس كل (  43.)بمثابة األساس 
البناء ــ ، الن اإلعالن ليس ملزم 
للدولة ، وأن االتفاقية هي المصدر 
التقليدي الذي من  شأنه أنتاج أثار 
قانونية ملزمة للدولة متى تم 

 لهذا لجأت األمم. التصديق عليها 
المتحدة بحماية حقوق اإلنسان من 
خالل الصيغة االتفاقية ، فجاء صدور 
الميثاق الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية والميثاق الدولي للحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الصادرين عن الجمعية العامة في 

والبروتوكول  1966ــ 12ــ \16
االختياري الملحق بميثاق الحقوق 

أن هذا ( 44. )ية والسياسية المدن
الميثاق الذي يتألف من ديباجه 

مادة موزعة على ستة أجزاء ( 53)و
قد خصص من بين مواد الجزء الثالث 
ما يشير إلى الحريات السياسية فضال 

 . عن الحريات الفكرية 

ومن نافلة القول ، هنا ، أن         
المواد التي تخص حق المشاركة 

الثالث منه ، هي السياسية في الجزء 
نفس المواد التي أشار إليها اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان ، سوى 
تنظيم الضمانات لحماية هذه الحريات 
السياسية العامة من خالل  الجزء 

( 5ـــــ   2المواد من ) الثاني 
الخاصة بمدى التزام الدول بأحكام 

منة ــ هي ( 2)فكانت المادة . الميثاق 
من اإلعالن ( 2)دة بنفس نص الما

منه ــ التي تشير إلى ( 25)والمادة
حق التمثيل ــ بنفس نص المادة 
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وجاءت المادة . من اإلعالن ( 21)
منه ، الخاصة بإقرار حق ( 21)

التجمع السلمي ــ قريبة إلى المادة 
من اإلعالن وقد أشارت المادة ( 21)

إلى حرية الفكر والضمير (  18) 
إلى حرية ( 19)والديانة والمادة 

( 22)بينما جاءت المادة . الرأي 
لتشير إلى حق تشكيل النقابات 

ونظمت المواد ( 45)واالنضمام إليها 
عملية ( الجزء الرابع ) 45ـــ 28من 

اإلشراف الدولي بإنشاء لجنة تسمى 
لجنة الحقوق اإلنسانية وبيان تكوينها 
ووظيفتها وطريقة عملها تمتلك 

  (46:)االختصاصات اآلتية

ـــ تلقى تقارير الدول األطراف  في 1
 . االتفاقية وفحصها ومناقشتها 

ـــ النظر في شكاوي الدول األطراف 2
 . واتخاذ ما يلزم بشأنها 

ـــ النظر في شكاوي األفراد الذين 3
يدعون أن حقوقهم المنصوص عنها 

 . في االتفاقية قد انتهكت

هنا ، إلى ،ومن الجدير باإلشارة       
وف الكثير من الدول من أن تخ

النصوص الخاصة بإقامة نوع من 
الرقابة الدولية أو اإلشراف الدولي 
على تنفيذ أحكامها عما تعتبر هذه 
الدول تدخال ساخرا في شؤونها 
الداخلية وتطاوال على مبدأ سيادة 
الدولة على رعاياها وعلى األجانب 
المقيمين  في إقليمها ــ عمال بالفقرة 

من ميثاق األمم ( 2)دة من الما( 7)
 (47.) المتحدة

هذا التخوف دفع واضعي        
مشروع الميثاق إلى التخفيف ما 
أمكن من مظاهر هذا اإلشراف 
ووسائله لتتمحور حول نظام التقارير 

، سواء فيما يتعلق ( 48)ليس أال
بشكاوى الدول أو األفراد فهو، 
اختصاص اختياري محض للدول أن 

مما أضعفت من  تقبله أو ترفضه ،
 ( 49.)تأثيــــره  وفعاليته 

ومن الجدير بالذكر ، إن هذه         
الدول قد وّقعت هذه االتفاقية التي 

ديسمبر  31صادقت عليها حتى 
وصادقت على ( دولة 77) 1983

البرتوكول الملحق بها والذي صادقت 
وطبقا لما ( 51( )دولة31)عليه 

شاء سبق ، لم تتوصل االتفاقية إلى إن
جهاز قضائي للنظر في االنتهاكات ، 
وال يوجد أي جزاء على انتهاك 

( 51. )حقوق اإلنسان في االتفاقية 
حتى أضحت وكأنها اإلعالن ، ماخال 
االلتزامات المعنوية التي ربطت 

رغم أن االتفاقية . الدولة نفسها بها 
أشارت إلى إجراءات تطبيق دولية 

يق يمكن بواسطتها متابعة كيفية تطب
الدول ـــ  قوميا ــ االتفاقية ، عن 
طريق لجنة متابعة تنتقبها الدول 

األعضاء لإلشراف على تطبق  
( عضوا 18)االتفاقية تتكون من 

يراعي في انتخابهم مبدأ التوزيع 
الجغرافي وتمثيل النظم سميت 

تمييزا ( لجنة الحقوق اإلنسانية )ب
لجنة األمم المتحدة لحقوق ) لها عن 
 والمشار إليها أعاله( 52( ) اإلنسان
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وقد أشارت االتفاقية أيضا إلى         
أنه تلتزم كل دولة طرف في االتفاقية 
باحترام الحقوق الموصى عليها 
باالتفاقية ويتطلب ذلك أن تتخذ الدولة 
اإلجراءات التشريعية لكفالة احترام 

وال يكفي أن تتضمن . هذه الحقوق 
التي تشريعات الدولة على النصوص 

تعتبر هذا الحقوق ، بل يتعين أن تكفل 
الدولة إجراءات تقاضي وتظلم فعالة 
بكل شخص انتهكت حقوقه أو حرياته 

وأن . المنصوص عليها في االتفاقية 
تكفل قيام السلطات المختصة بتنفيذ 
األحكام الصادرة لصالح المتظلمين 

والشك أن كفالة الحقوق ( 2م)
السياسية ليست مسألة إصدار 
نصوص تشريعية حسب ، وإنما هي 
أيضا وبالضرورة ، تطلب خلق مناخ 
سياسي واجتماعي واقتصادي يكفل 

( 53)ممارسة حقيقية لهذه الحقوق
ومن الجدير باإلشارة ، هنا إلى أن 
هناك مشروع الزال مطروح في 
أروقة األمم المتحدة باستحداث 

مفوض سامي لحقوق ) منصب 
دول يلقى معارضة من ال( اإلنسان 

. االشتراكية ودول العالم الثالث 
(54) 

حق المشاركة :  المطلب الثاني 
السياسية في الفلسفة السياسية 

 :والدساتير الوطنية 

ان  –قانوناً  –من المعروف          
مسألة الحقوق والحريات العامة  ال 
بد لها من ضمانات  يجب ان تتوفر 
على الصعيد الوطني واال تبقى حريات 

وابرز هذه الضمانات ، ان . ة سائب

تتضمن الدساتير والقوانين الوطنية 
هذه الحقوق والحريات ، بل تاتي 

ذلك بانه . موادها لكفالتها وحمايتها
من دون توفر هذه الضمانات لحماية 
حق المشاركة السياسية تبقى 
التشريعات الوطنية والمواثيق 
االقليمية والدولية مجرد نقول نظرية 

 .ها على ارض الواقع ال قيمة ل

فالعبرة فيها هو التمتع الفعلي        
بها وليس مجرد ادراجها في الدساتير 

ولما كانت (      55.)الوطنية 
كما اسلفنا  –الدساتير في حقيقتها 

تكريس لرؤى واختيارات  –القول 
سياسية للقيادات التي تتربع على 

 .سدة الحكم وانعكاس لفلسفتها 

ة السياسية في هذه جاء حق المشارك
 . الفلسفات والدساتير ذا اهمية  

حق المشاركة السياسية في : اوالً 
 :الفلسفة السياسية 

ابتداًء البد من االشارة الى ان         
الديمقراطية التي هي شرط ضروري 

) لممارسة الحرية ، فأن ثنائية 
هي اللتان اضحى ( الحرية والمساواة 

عالقة بينهما االختالف قائماً حول ال
المذهب ) بين انصار المذهبين 

 (.56( )الفردي والمذهب االجتماعي 

وعلى الرغم من ان ابراز        
الحرية ال يؤدي الى انكار المساواة ، 
كما ان ابراز المساواة ال يؤدي الى 

 .انكار الحرية 
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بيد ان ابراز اي من هتين الفكرتين 
احد مفهومي هو الذي يؤدي الى 

 .راطية  السائدةالديمق

فابراز الحرية يؤدي الى الديمقراطية 
، ( الليبرالية  –التقليدية ) السياسية 

وابراز المساواة يؤدي الى  
( االشتراكية )الديمقراطية االجتماعية 

( .57  ) 

والحقيقة ان الديمقراطية ذات وجهين 
     : 

ديمقراطية ) و ( ديمقراطية سياسية )
وان هذين ( اقتصادية  –اجتماعية 

 .الوجهين يكمل احدهما االخر 

فال يمكن القول ، ان الشعب        
يتمتع بالديمقراطية السياسية اال اذا 

 –كان يتمتع بالديمقراطية االجتماعية 
االقتصادية ، الن الهدف االساس من 
الديمقراطية هو ضمان حرية كل 
انسان في المجتمع الذي يعيش فيه 

 .وحماية المجتمع له 

وتاسيساً على ذلك ، نرى ان        
) انصار الديمقراطية السياسية 

يمثلون نصف ( التقليدية  –الليبرالية 
كما ان انصار الديمقراطية . الحقيقة 

) االقتصادية  –االجتماعية 
يمثلون النصف االخر ( االشتراكية 

ة الكاملة ال وان الديمقراطي. منها 
 ( 58. )تكون اال بهما معاً 

واذا ما اردنا اقامة ديمقراطية        
حقيقية ، فعلينا ان نتخطى 
الديموقراطيتين اللتين يتبناهما 

 –المعسكران الراسمالي والماركسي 
الليبرالية  –الديمقراطية : اي .  -معاً 

االشتراكية الى  –والديمقراطية 
 –الديمقراطية التي تجمع الوجهين 

 ( .59)–معاً 

لسياسية في حق المشاركة ا: ثانياً 
 :الدساتير الوطنية 

في ابسط  –لما كان الدستور         
القانون االساس : يعني  –معانيه 

  ،الذي تستق منه القوانين الوطنية
وان كانت قوانين تخص المشاركة 
السياسية للشعب ، مشروعيتها من 

 .ناحية 

وانها تصدر وفقاً الحكامه من ناحية 
الهرم ع على قمة ثانية ، النه يترب

 (61.)القانوني للدولة

لذلك فأن ادراج حق المشاركة 
السياسية سواًء كان حق التمثيل او 
حق التحزب ، ضمنه يعد ضمانة لهذه 

 .المشاركة السياسية 

وكفالة يعطيها قدراً كبيراً من       
ويجعل . االحترام والقدسية من ناحية 

المشرع القانوني ، ملزم ، باصدار 
صيانة هذا الحق ، من قوانين فرعية ل

 (61.)ناحية ثانية 

لذا فأن ذكر هذه الحقوق في       
الدساتير ال يعني عدم وجود حقوق 

، لكن النص عليها ( 62)خارجها
يعني اضفاء مكانة رفيعة عليها لما 
يتمتع به الدستور من سمو على 
مختلف التشريعات الوطنية االخرى 
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كالقوانين التي يصدرها البرلمان او 
للوائح واالنظمة التي تصدرها ا

 . الحكومة

فضالً عن ان تواتر تضمين       
الدول في دساتير لهذه الحقوق يعبر 
عن شكل من اشكال احترام هذه الدول 

لهذه الحقوق من ناحية  ، وانه يعد  
احد اهم العوامل  –من ناحية اخرى  -

االساسية في تقويم مدى انسجام 
دول مع التشريعات الوطنية لهذه ال

المواثيق واالتفاقيات الدولية لهذه 
 الحقوق

وهذا بحد ذاته كافياً ، لجعل       
التشريعات الوطنية منسجمة مع 
التزاماتها بهذه االتفاقيات والمبادئ 

 ( 63.)التي تضمنتها

وتاسيساً على ذلك فأن          
 –ضمانات حق المشاركة السياسية 

ال تتحدد بمجرد وجود  –دستورياً 
هذه الحقوق في الدساتير ، بل يجب 
ضمان تطبيق النصوص الدستورية 
المنظمة لهذا الحق تطبيقاً دقيقاً 

 .وجدياً 

اذ طالما اسئ استخدام هذه        
النصوص في بعض الدول وخاصة 
في العالم الثالث ، او عدم تطبيقها 

 .على االطالق 

وبالتالي عدم احترامها ، كما        
دول تلجأ الى تقييد ان بعض هذه ال

تلك الحقوق من خالل القوانين 
( قوانين الضرورة ) االستثنائية 

 واالحكام العرفية او احكام الطوارئ 

لهذا وجب ان تكون هناك ضمانات 
قضائية لحمايتها ال سيما عند 
انتهاكها من قبل سلطات الدول 

 (64. )المختلفة 

ان حق : وفي الختام نقول           
السياسية هو حق خاص  المشاركة

بالمواطن دون االجانب المقيمين 
 .داخل الدولة المستقلة ذات السيادة 

وبالتالي فان الحقوق          
والحريات العامة في الوقت الذي 

حقوق وحريات : تنقسم فيه الى 
فأن . مدنية وحقوق وحريات سياسية 

هذه الحريات االخيرة التي يفضل 
لحريات ا) البعض ان يسميها ب  

هي التي تدخل تحت ( الجماعية 
 ( .حق المشاركة السياسية ) مسمى 

صحيح ان ، بعض انواع الحريات 
السياسية فقط هي التي تنزل بصورة 
عامة منزلة الحقوق السياسية 

اي نوع : والتساؤل الذي يثور هنا 
من هذه الحريات اعدت من الحقوق 

 السياسية ؟

 –ي انها وفقاً لما يقوله اوستن رن
منطقة من مناطق حرية االفراد 

 .يحددها الدستور ويحميها 

وبمقتضى هذا الرأي ، نجد          
بأن مجموعة الواجبات التي تتعهد 
الحكومة بالقيام بها نحو االفراد،  

 –وتتكفل بالضمانات والحماية لها 
في الجانب السياسي ، هي  –قانوناً 

 .التي تعد حقوق سياسية 
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ا الحريات التي تشكل بينم         
قيود على الحكومة ، والتي ال يسوغ 
لها القيام بها تجاه االفراد ، تبقى في 

 .عداد الحريات 

وتاسيساً على ذلك ، فالمفهوم         
الواسع للمشاركة السياسية يدخل في 
نطاق الحريات السياسية ، والمفهوم 
الضيق لها يدخل في نطاق الحقوق 

 .السياسية 

وفي الوقت الذي نرى عدم         
اتفاق الفقهاء في وضع تصنيف واحد 
للحريات العامة ، فأنهم في نفس 
الوقت ، يختلفون في تحديدهم 
لألشكال التي تقع تحت قسم الحقوق 

 .والحريات السياسية 

لهذا فأننا في الوقت الذي نعتمد        
فيه على التقسيم الخماسي للحقوق 

ية ، الفكرية ، البدن)والحريات العامة 
السياسية ، االقتصادية ، االجتماعية 

فأننا نجعل للحقوق والحريات ( 
حق التمثيل )السياسية منها حقين 

لتدخل في الحق االول ( وحق التحزب
االقتراع والترشيح ) حقوق  
حق ) وفي الحق الثاني ( واالستفتاء 

) و ( تشكيل االحزاب واالنتساب اليها 
 ( .ر حق التجمهر والتظاه

والدارس لهذا الحق            
في المواثيق ( المشاركة السياسية)

و ( 21)الدولية ، يجد ان المادتين 
من االعالن العالمي هي ( 21)

الوحيدتان اللتان خصصهما المشرع 
لهذا االعالن لحق المشاركة السياسية 

. 

خاصة ب ( 21)فالمادة            
ق ح)ب ( 21)والمادة ( حق التمثيل)

( 7)و ( 2)لتاتي المادتان ( التحزب
منه للتأكيد على المساواة السياسية 

 .والقانونية المقترنة وهذا الحق 

ومن نافلة القول ، هنا ، ان          
واضعوا االعالن كانوا واقعيين وهم 

منه الى ( 29)يشيرون في المادة 
وجوب خضوع الفرد في حقوقه 
 وحرياته لتلك القيود التي يقررها

 .القانون فقط 

فالحريات تبقى فردية وال تتحول الى  
حقوق مالم تتبناها الدولة وتنظمها 
في الدساتير والقوانين لتكون حريات 

 .عامة 

وطبقاً لهذا ، جاءت االتفاقية          
الدولية للحقوق المدنية والسياسية 
التي نظمتها الجمعية العامة ووقعت 

حد دولة كان العراق ا( 57)عليها 
( 25)والتي نظمت المادة . اطرافها 

( 21)والمادة ( حق التمثيل)منها 
( 22)والمادة ( حق التجمع السلمي)
وهذه مواد ( . حق تشكيل النقابات)

منقولة من االعالن العالمي لحقوق 
 .االنسان 

بيد ان تحويلها الى قواعد          
قانونية دولية وتضمينها في ميثاق 

نونية ملزمة للدول دولي تنتج اثار قا
التي صادقت عليها ، وهذا ما حاولت 
ان تعمله الجمعية العامة وتخرجه الى 

 .1966/  12/  16النور في 
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لهذا جاء هذا الميثاق الدولي         
( 45-28)وهو ينظم في مواده من 

عملية االشراف الدولي، قد قفز 
بدرجة اكبر من االعالن الذي ظل 

قريبة من كحقوق انسان الى درجة 
ان تكون حقوق االنسان وكأنها 

 .حريات 

ذلك انه ضمن بمواده الزام 
الموقعين من الدول بتضمين هذه 
الحقوق والحريات في قوانينها 

 .الوضعية
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 هوامشال

لما كانت النظرية انظومة م التعميمات المبنية على أساس نتائج تجريبية ، أو يمكن )*(     

بناء عام تصوري ينبه المفكر ليربط بين مبادئ  -باركر:ما يقول ك -إختبارها تجريبيا ، فهي

وحيث يصعب القول بوجود  نظرية واضحة المعالم في السياسة يفضل بعض . ونتائج معينة 

الذي يعني بأن ( Form of Reference)إستخدام إطار مرجعي ( ونحن منهم) الباحثين 

بعد مستلزمات النظرية ، فهو بكلمة أدق ، هناك شيء لم يصبح بعد نظرية ، ألنه لم يستكمل 

مفهوم بدرجة من الدقة والوضوح أعلى من الفكرة لكنه دون النظرية ، بل هو في الطريق 

 . إليها 

 :للمزيد حول هذا الموضوع ينظر 

. مطبعة الجامعة . مقدمة إلى علم السياسة . صادق األسود . عبد الرضا الطعان ود. د

  22ص.  1986. الموصل 

.  1968. اإلسكندرية . المكتب المصري للطباعة . نظرية السياسة . محمد طه بدوي . د

 وما بعدها  32ص

. دار النهضة العربية . فقه السلطة عند الطوائف والفرق اإلسالمية . عواد عباس الحردان . د

       11ص.  2111. القاهرة 

:         للعلوم القانونية المدخل. منذر عبد الحسين الفضل . جعفر الفضلي ود. د  .1

 ( النظرية العامة للحق . النظرية العامة للقانون )

  139ص  1987. جامعة الموصل . مديرية دار الكتب 

 الحريات العامة وحقوق اإلنسان . محمد سعيد مجذوب  .د  (1)

  47ص  1986. طرابلس ـــ لبنان . جروس برس 

دراسة مقارنة : لبعث العربي االشتراكي حقوق اإلنسان في فكر حزب ا. باسيل يوسف   (2)

  191ص  1981. بغداد . دار الرشيد للنشر 

  236ص . نفس الصدر   (3)

 983ص 1981. 3دار النهضة العربية ط . المبادئ القانونية العامة . أنور سلطان . د  (4)

 133ص. س. م. منذر عبد الحسين الفضل . جعفر الفضلي ود. نقال عن د

 133نفس الصدر ص   (5)

. الدكتور حسن علي الذنون المكتبة االهليه : ترجمة . سياسية الحكم . أوستن رني   (6)

 144ص  1964. بغداد 

 ص . س. م .  محمد سعيد مجذوب . د: نقال عن   (7)

الحريات العامة في األنظمة السياسية المعاصرة نشأة . كريم يوسف أحمد كشاكش . د  (8)

  29ص 1987. المعارف باإلسكندرية 

 در نفسهالمص  (9)

  119ــــ  118ص . س. م . محمد سعيد مجذوب . د  (11)

النظم السياسية أسس التنظيم السياسي الدار الجامعية . عبد الغني بسيوني عبد هللا . د   (11)

  331ص  1985اإلسكندرية . 
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مدخل أسالمي : دراسات في التنمية االجتماعية. عبد الهادي الجوهري وآخرون . د  (12)

 114ص  1986. جامعة القاهرة . مكتبة النهضة الشرق

( محاولة في تحديد المفهوم : التنمية السياسية وأزمة المشاركة ) علي عباس مراد   (13)

. مشكالت وتجارب التنمية في العالم الثالث دار الحكمة. مركز دراسات العالم الثالث 

  127ص  1991بغداد  

مكتبة نهضة . تماع السياسي دراسات في علم االج. عبد الهادي الجوهري . د: ينظر   (14)

  51ص .  1985. القاهرة . الشرق 

 127ص . س. م . علي عباس مراد   (15)

 51ص . س. عبد الهادي الجوهري م. د  (16)

  69ص 1954بغداد . مطبعة الرابطة . 2ج. الدستور وحقوق اإلنسان . عطا بكري   (17)

 145ص. س. م. أوستن رني   (18)

 نفس الصدر    (19)

 myron weiner . political participataio crises o f the: بتصرف عن   (21)

political process . in Leonard binder , new tersey 1971 p . 162 -

164 

  161نفس المصدر ص   (21)

 145ــ  144ص. س. م. عبد الهادي الجوهري وآخرون . د  (22)

 myron weiner . lbid . p. 164ينظر   (23)

  188ـ 187بهذا االتجاه ينظر نفس المصدر ص   (24)

  86ــ  82ص . س. م. عبد الغني بسيوني . للتفاصيل ينظر د  (25)

عبد الغني . و د 214ــ  141و  68ــ  67ص . س. م. كريم يوسف كشاكش . ينظر د  (26)

  393ـــ 391ص . س. م. بسيوني 

  11ص . س.محمد سعيد مجذوب م . د  (27)

 12ــ11نفس المصدر بتصرف ص  (28)

 عدها وما ب 82عطا بكري ص . بتصرف   (29)

 76نفس المصدر ص  (31)

اإلسكندرية . دار المعارف . 2ط . أزمة األنظمة الديمقراطية . عبد الحميد متولي . د  (31)

  114ص  1963

  123ص . عطا بكري   (32)

 myron weinre . lbid p . 164: ينظر   (33)

. بغداد . دار الحرية . المشكالت السياسية في العالم الثالث . رياض عزيز هادي .د  (34)

  167. ص  1979

األنظمة السياسية والدستورية . حسان محمد شفيق العاني . د : ينظر في هذا المعنى   (35)

 وما فوقها  27ص.  2117. القاهرة . العاتك لصناعة الكتاب . المقارنة 

بغداد . مطبعة وزارة العدل . قانون إصالح النظام القانوني . وزارة العدل العراقية  (36)

   67ص 1987
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كلية . جامعة بغداد ( م.غ )أطروحة دكتوراه . مبدأ علو الدستور . ز أسعد فائز عزي  (37)

 72،  71ص 1981. قسم القانون . القانون والسياسة 

األساس القانوني لقيادة حزب البعث العربي ) حسن عزبة العبيدي : بتصرف عن   (38)

 (عراق االشتراكي للدولة والمجتمع وانعكاسه على البنيان الدستوري للدولة في ال

. بغداد . كلية األمن القومي .  1981.  1ت. العدد الثامن . مجلة األمن القومي 

  22،  21ص  1981

 14ص . س. م. باسيل يوسف   (39)

 :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المنشور كملحق في : ينظر   (41)

  211ــ  214ص . س. م. محمد سعيد مجذوب . ــ د

  278ــ ـ 271ص . س. م. ــ باسيل يوسف  

جمعية  ) تصدر عن  1944. ديسمبر .  1ك.  2العدد . ــ مجلة حقوق اإلنسان  

  3ص  1994بغداد ( . حقوق اإلنسان في العراق 

تطوير مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار في ) رياض عزيز هادي . د: ينظر   (41)

ــ  25القرار من  بحث مقدم إلى ندوة تطوير مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ( العراق 

أمانة الدراسات . منشورات االتحاد العام لنساء العراق . بغداد .  1984 8/  27

  5ص. والبحوث 

حيث واصلت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التابعة للمجلس االقتصادية   (42)

واالجتماعية جهودها على مدى ست سنوات إلعداد مشروع ميثاق للحقوق المدنية 

وأخر للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية حيث انتهت منها سنة والسياسية 

وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على  1966/ ديسمبر /  16وفي .  1954

 االتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية وعلى برتوكول اختيار ملحق بها حسب

  1966/ ديسمبر /  16في ( 21الدورة () 2211)قرار الجمعية العامة رقم  

ودخل البروتوكول في حيز التنفيذ في  1976/ يناير / 3وقد أصبحت االتفاقية نافذة في 

تطبيق مصر ) إبراهيم علي بدوي الشيخ . د: للمزيد ينظر  1976/ مايس  /  23

. المجلة المصرية للقانون الدولي ( . لالتفاقيات الدولية للحقوق السياسية والمدنية 

. وكذا د 312ص  1983الجمعية المصرية للقانون الدولي . التاسع والثالثون المجلد 

 .وما بعدها  95ص . س. م . محمد سعيد مجذوب 

في هذا الصدد ، ينبغي أن نفرق بين االتفاقية التي أقتصر على مجرد االعتراف الدولي   (43)

و حال بالحقوق دون النص على أسلوب دولي لضمان حمايتها للمستفيدين بها، وه

معظم االتفاقيات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة ، باستثناء ميثاقي الحقوق المدنية 

 1966والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادرين عام 

: للمزيد ينظر . والبروتوكول االختياري الملحق بميثاق الحقوق المدنية والسياسية 

المجلة ( . معاهد واالتفاقية الدولية لحماية حقوق اإلنسان قانون ال) عزت سعد الدين 

. الجمعية المصرية للقانون الدولي. المصرية للقانون الدولي المجلد التاسع والثالثون 

 269ص  1983
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  314ص . س. م . إبراهيم علي بدوي الشيخ . د: للمزيد ينظر   (44)

 99ص . س. م. محمد سعيد مجذوب . د  (45)

 25ص . س. م. باسيل يوسف   (46)

أن استالم التقارير التي بواسطتها يتم التحقيق من تطبيق االتفاقية ، يتم مناقشتها   (47)

وال يجوز استالم التبليغات بادعاءات عدم . بحضور مندوب الدولة المعنية من جهة 

إال لمن صادق على البروتوكول ( 41)أداء االلتزامات ضد الدولة بموجب المادة 

  26—25للمزيد ينظر نفس المصدر ص. االتفاقية االختياري الملحق ب

  111—98ص . س. م. محمد سعيد مجذوب . د  (48)

 313ص .س.م.إبراهيم علي بدوي الشيخ . د  (49)

  111ص .س. م.محمد سعيد مجذوب . د  (51)

  316ص .س.م.عزت سعد الدين   (51)

  316—315ص.س.م.إبراهيم علي بدوي الشيخ .د  (52)

  28ص . س. م. باسيل يوسف   (53)

 مطبعة   . حمايتها  –مضامينها  –تطورها : حقوق االنسان . رياض عزيز هادي.د( 55)     

 117ص  2115 –جامعة  بغداد              

يؤكد على الحريات المطلقة لالفراد وال ( الليبرالي ) الحر  –فالمذهب الفردي ( 56)     

د على الحرية ، ان المساواة التي يسمح بتقييدها بأية قيود تفرضها الدولة لهذا نجده وهو يؤك

 –يقصدها هي المساواة القانونية دون المساواة الفعلية التي يؤكد عليها    المذهب الجماعي 

التي يتمتع بها .... والتي هي اعتبار لعوامل الثروة او  الفقر او ( االشتراكي ) االجتماعي 

زاء جميع االفراد على قدم المساواة افراد دون اخرين  مما تستلزم بتدخل ايجابي من الدول ا

محمد .د: للمزيد ينظر    .لترفعهم الى خط الشروع المفروض لممارسة  حرياتهم

 وما بعدها  299ص.الحرية بين الفكرين الفردي واالشتراكي .عصفور

دار  .الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر االشتراكي : انور احمد رسالن .د( 57)       

  57-56ص  1971. القاهرة . النهضة 

بنية النظام السياسي . عواد عباس الحردان .د: للمزيد من المعلومات ينظر (  58)       

جامعة بغداد . رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم السياسية . 1989 – 1971العراقي 

          75 – 74ص  1991

يقوم على تمجيد الفرد واعتباره محور  ( الليبرالي)الحر  –فالمذهب الفردي ( 59)       

النظام السياسي ، وبالتالي فأن سلطة الدولة ما وجدت اال لخدمة الحقوق والحريات الفردية ، 

لذلك سيستعمل . ومن ثم يكون هدف الجماعة منصباً على اسعاد الفرد واطالق حرياته 

 حرياتاصطالح الليبرالية كثيراً للتعبير عن التبريرات المختلفة ل

 .    دعه يعمل دعه يمر : االفراد وشعار 

فانه يقوم على تمجيد الجماعة واعتبارها ( االشتراكي)االجتماعي  –اما المذهب الجماعي   

وبالتالي فان سلطة الدولة ما وجدت اال لخدمة الحقوق .             محور النظام السياسي 

 . والحريات الجماعية 

 .  منصباً على اخضاع الفرد للعمل ضمن حريات الجماعة  ومن ثم يكون هدف النظام 
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لذلك سيستعمل اصطالح االشتراكية كثيراً للتعبير عن التبريرات المختلفة لتدخل الدولة         

 .في النشاط االجتماعي واالقتصادي بأي صورة وعلى اي درجة 

س صفحات . م . محمد عصفور .س صفحات مختلفة و د.م.احمد رسالن .د: للمزيد ينظر 

 مختلفة 

من المعلوم ، ان الدستور كقانون اساس ، يتمتع بسمو دستوري ، ويقصد به انه يتميز   ( 61)

وان القواعد القانونية  –من ناحية  –بعلو على القواعد القانونية واالخرى المطبقة بالدولة 

  .  االدنى يجب ان تستق منه مشروعيته ثانياً 

العراق  –االنبار  –دار االنبار . القانون الدستوري. عباس الحردانعواد .د: ينظر       

  143ص  2115

 حيث ان الدساتير ال يمكن لها استيفاء كل التفاصيل في ضمان حق المشاركة السياسية( 61)

اما مسألة تنظيم هذا الحق فان القوانين والتشريعات الفرعية كفيلة  –وانما يعلن عنها فقط 

  .     بذلك

     (   قوانين ذات طابع دستوري ) ذا عدت هذه القوانين له

التي القيت على طلبة الماجستير ( النظام الدستوري لدولة القانون ) محاضراتنا : ينظر       

 57م ص  2111/  2119جامعة االنبار للعام الدراسي / في القانون العام فيي كلية القانون 

  وما بعدها   

 ان بعض الحقوق والحريات اصبحت بتطبيقها في نظر المجتمع الدوليمن المعلوم ( 62)  

حقوق غير قابلة للتقييد ، ويتمتع بها االنسان على الرغم من التضييق عليها في الدستور 

          . والقوانين وان كانت ذات طابع دستوري 

  :               ينظر

حقوق ) كتاب ( تها الدولية واالقليمية حماية حقوق االنسان واليا) ظريف عبد هللا      

    .  وما بعدها  11ص  1999بيروت . مركز دراسات الوحدة العربية ( االنسان العربي 

حزيران . اعالن وبرنامج عمل فينا  –المؤتمر العالمي لحقوق االنسان : ينظر ( 63)  

  وما بعدها   59ص 1995نيويورك . االمم المتحدة  – 1993

 .119 ص .س.م. اض عزيز هاديري.د( 64)
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 التنازل عن العقد و التعاقد من الباطن في عقود االعتبار الشخصي
 

 
 
 
 

Abstract 

 This study focussed on 

how to protect and achieve 
 the benefit for contractor 

after the conclusion  . The 

debtor abligated to do his 

commitment by himself 
however he waived or 

contracted with another 

one by depending on first 

contract.The study delt 

with effect of the contract if 
the needs of contract 
affected with person or 

something dependon 

objects or conditions 

therfor the researcher 
relied on the evalution and 

qualifying the legal text 
which used in the  research 
 to be in the right way and 

deleted any deformity 

hence  , he should be 

suggested the approparite 

legal text inorder to supply.     

fully  
  The research consisted of 

 two  parts.The first part 

specified the general side of 

waiving contract and sub-

contracting in the personal 
consideration contracts   .

The  second  one  
explicited  the  waiving  

judgement  of   the 

contract and the sub-

contracting in the personal 
consideration contract .At 

last the researcher 
clearified the results and 

wills for Iraqi legislature. 

 المقدمة
األصللف  للع ال قلل د ثللد   للل     

 حقيق غ ي هل  ا خا صله  ا  اصل    
اط ا هللل  الللف ي   لللو ث للل  م  للل   

الن  حقيلق ذل ا الي يلة , ال قد   مح ه
ي م  لللللف   ي مللللل  ل مهمللللل  اا  لللللو 
خللاا الم    للد هملل  ذلل  الخلل ن  للع 
ثقلللللل د الايلللللل    المق ي للللللة   ملللللل  

  مللل  يمللل  ه  ملللن ذللل ا .ي للل  ثهم 
ق غ يللة ال قللد االصللف ذلل   لل     حقيلل

اخللاا ا  اصلل ة الم    للد   ا ل لل لع 
  ن ال قد ال ي   و ث   م  ل ثه   

  , مح ه  حمب  ع  حقيق   ك الي ية
ذلللل ا ال لللل    صلللل   ي لللل و ا الث الللل   
الخاصلللع  لللع ال    لللد   الللل   ذللل  

  لملل  هلل ن د   اال اد  . مملل لة  ا يللة
 ع ال ق د ا جه ثل   ا مل  مل  يهل ن 

ل  للل ن اطللل    اا لللد مللل  يهللل ن ملللد
د  ذلللللل   للللللع ال قلللللل د  ا  الطلللللل ا  

 عالء حسين علي. د.م.أ

 رسعد ربيع عبد الجبا. د

 محمد عبد الوهاب. م.م
كلية القانون والعلوم / جامعة األنبار 

 السياسية
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الخاصللع ا جلله الل ا يهلل ن هلل لك 
  هه يهل ن للا اد  ان , اط يق اال ل 

   د ا الث ا   الخاصع  ع ثقد ال ف 
مللن االث الل   احمللب االصللف   يهلل ن 
له  اي   ان   يل  لهل ا االث ال     هل  
 . ع ثقد ي  د  يه اصا ا لك االث ا  

 ايللد اهلله ا ا هلل ن هطلل ق هللف مللن 
مالللدا ح يلللة ال    لللد   مالللدا مللل ط ن 
اال اد  يجيللللللل  ل م    لللللللد االث لللللللداد 
ا الث الل   الخاصللع   هلله يهايللع ثللد  
ما ل لة الهال   ال ل   ا  االداب   ثللد  
ال  مو  ع ام  م ف الحلق ام هل  ان 
ذلل ا الق اثللد  حللد    قيللد مللن ح يللة 
ا اد  الم    للد  للع االث للداد ا الث الل   

م    للد لهلل ا يم هلل  ث لل  ال, الخاصللع
ان ي  د اص ة ما ل ة ل هال   ال ل   ا  

  هل لك يجلب ان يهل ن ا جل ا , لاداب
ا اد  الم    للللللللدين اللللللللل  االث للللللللداد 
ا الث الل   الخاصللع دااللا  للع هطلل ق 
ال    للد   م   قلل  الله  ان يهلل ن ال   للد 
االا  ث ل  ث ل  اهل ا االث لداد ا  ملن 

 .المهف ث يه ان ي   
 ياحللللللللا ان االث للللللللداد ا الث الللللللل   
الخاصلللللللع ال ي  هللللللل  ث للللللل  ا اد  

اف  مة ث امف اا ل , الم    دين  قط
   لللب د  ا  لللع ا لللق ذللل ا االث اللل   
  م لللف الللها القللل ه ن ث للل  اث اللل   

  للا , خاصللية الم    للد م  للدا اهلل 
ثم   ق ع اه طاي ة االل  ا   ا ه من 

 .االث داد اخاا الم    د
 ا ا ملل  ا صلل  ل  قللد صلل ة ا   اهلله 

   الهحل  الم قلد  ا لط ا  الخاصع ث
  الل ا او مصللد  االث للداد ا الث الل   
الخاصلللللع  مللللل و   حقلللللق ه يجلللللة 
م  دذ   ل      ه يل  الم    لد الم  لد 
اخاصلله لال لل ا  اللل   هخلل  ا م لله   
 لللل     املللل ي  ق الم    للللد الم هللللع 

  , ل حلللق الللل   ي  اللله ذللل ا االل للل ا 
الم  للد )ا ل لل لع يم هلل  ث لل  الم    للد 

  ال قلللد الللل  ملللن هقلللف ا للل ( اخاصللله
 .غي ا

  م  يلداف   لع هطل ق اح هل  ذل  هقلف 
الم    لللد ا للل   ال قلللد الللل  الييللل  ا لللد 
ال    للللد ث لللل  اللللل غ  مللللن االث للللداد 

   همللللللن اذميللللللة ذلللللل ا , اخاصلللللله
الم  لللللل    للللللع  لللللل      حقيللللللق 
الخاا م  يا ييه ملن مصل لن ه يجلة 
اا امللللله ال قلللللد مللللل اق ه هللللل  ذللللل ا 
المصلل لن م ه يللة ا  م ديللة   ال للع  للد 

  حقللللق اال اقيلللل   خللللاا م للللين ال 
ما     ع ال    لد ل ا له ا  لصل ة ملن 
صلللل   ه ا ه يلللل  االل  املللل       قيلللله 

  ا ا , الحقلل ق اله خللنة ثللن ال    للد 
 لل   االايلل  ا ملله د اال لل   اللل  غيلل ا 
 ملل و يللاد  احي هلل  اللل  ثللد   ه يلل  
االل  املللل   ث لللل  ال جلللله االهمللللف   
اه  للل ق  حقيلللق الي يلللة الم جللل   ملللن 

للل   لل   الم    للد اهقللف حقلله اللل   ال قللد
  احي ه  اال ل  لد يلاد  هقلف , اليي  

االل  ام   ل يي  الل  ا ل اا ال قلد ملن 
 .مح  اا

  ذللل ا ال  جللله القللل ه هع هللل اا  
 ا ح  لدل المخ   ال  ا ع   اغ لب 
ال خلللل ي    الق ه هيللللة المق  هللللة  للللع 
م  لجلللللللة ال صللللللل      ا  الطللللللل ا  
 الخاصلللع اال اههللل  لللل   هلللن م  لجلللة
ممللل ق ة ج م لللة   م ه لللة ل هللل      لللك 
الهصلل ا   اا ا هلل  ملللن ثقللد الللل  

ا ال لللل  ة اللللل  ا حلللل    هلللل   . االللل  
الملاب مل  االث ال   الخاصلع    لللك 

مللن القلل ه ن  111اهصلله  للع الملل د  
الملللدهع  لللع  ق  هللل  ال  هيلللة ث للل  ان 
غ للط الم    للد  للع صلل ة ج ذ يللة  للع 
 ا  الم    للد االالل  ا   للع صلل ة مللن 



                                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 العدد السادس

 

 06 

ن ه  يلل  ل  للو ال قللد ث لل  صلل   ه يهلل 
اج   لله خللل ط ان  هلل ن ذللل ا الصللل ة 
, ث   اال ف الماب ال نيس  ع ال    لد
اف ان المخ   اهمف ذ ا الم  لجة  لع 
اي ادا هص ص    ه هية مهامة ل  قل د 
الق نمللة ث لل  الطلل ا  الخاصللع  لل    
امهللل  الم    لللد الم  لللد اخاصللله ملللن 
ال ه  ف ثن ال قد لخاا اال     للك 

  ال قلد امل   خل مف ث يله ملن اهقلف ا ل 
ا  ان يالللللل   , حقلللللل ق   ال  املللللل   

الم    لللد ثقلللداع االلل  ث للل   ا  محلللف 
ال قلللللللللد اال ف   يهللللللللل ن ال قلللللللللدان 
م خ اهين من حيث الطاي لة الق ه هيلة 
ملللل  امه هيللللة اا ا هملللل  مللللن حيللللث 

   للللل    ا  للللل ي  ا اد  , الخللللل  ط 
الم    دين  ق ي  ذل ا المهل  ا     همل  

ا الم    للللد ا  ث لللل  ان ي  للللد اخللللا
اصلل ة مللن صلل   ه  حلل ف د ن  م  لله 
امههة ال ه  ف ثن ال قد ا  ال    د ملن 

   ل    اال ل  ل ك المخل   . الا طن 
ام خلللل  و صلللل ة الطلللل ا  الخاصللللع 
ل  قللد مملل   ق للع الله طاي للة االل لل ا  

 .من االث داد اخاا الم    د 
  ا ا ه ن المخل   ال  ا لع  لد  

د احللل ط اجميللل  مهللل ا  اه مللل ب ال قللل
لصلل ة الطلل ا  الخاصللع ث لل  الهحلل  
الم قللد   لل لك ال ي هللع ا ل لل     اهلله 
 للد ملل ك اال جلل ا الصللحين اه م لله اللف 
ه هللل  لللله  ي ا للله  لللع   لللك الم  لجلللة 
ا ال للللللل  ة الللللللل    للللللل    ا للللللل  
الهصلللل ا الق ه هيللللة ا صللللة االملللل  
الم   للق  للع اه هلل ق ال قللد القلل ن  ث لل  
االث اللل   الخاصلللع امللل   الم    لللد 

 للل ذب الللل  اههللل ق , الم  لللد اخاصللله
ا   مهه  ام  ه   احي هل  ه يل   الل  
املل م ا  الللا   االالل  ث لل  اللل غ  

  االذلل  . مللن ملل   الم    للد الم هللع 

من  لك ان المخ    د ثدد  ع  ه ي  
الجللل اق الملللدهع الللل      للله ث للل  
الم    د  ع ح ف ما ل  ه لمه  ال ه  ف 
ثللن ال قللد   ال    للد مللن الالل طن   للل  

م    للل  ث للل  مللل   قللل ا  يج لللف االمللل 
الها ية ال  مة لال  ام   ملن اثطل ق 
الحلللق  لللع المط لالللة ا ل ه يللل  ال يهلللع 
الجاللل   ان هللل ن ممههللل  ا  المط لالللة 
ا ملللل ال قلللد مللل  ثلللد  االم هللل    لللع 
الح ل ين ثن مم   المحهمة ل مط لالة 

 .ا ل   ي  ان ه ن له مق    
   مة م  ي  و الل   خل ي  المخل   

الث ال   الخاصلع  للع ال  ا لع للد   ا
ال قلللل د   ثللللد    هيلللل ا     جيهلللله 

اهلللله ا لللل  مللللن , ا ال جلللل ا الصللللحين 
اثط نلله م لل ذي   ا للحة لمصللط ح   
ال ه  ف ثن ال قد   ال    د من الا طن 
اللف ح لل  اهلله للل  ي للط م ه ملل  ا صلل  

 . ا ح  لاث ا   الخاصع
 ملللل   قللللد  هلللل ن ملللل د  خلللليقة  

لاح ه    يمهلن ث ل  ا  له  الاصلاة 
 هلللل   ال هلللل  ف ثللللن ال قللللد   احيلللل ق 

ال    د من الال طن  لع ثقل د االث ال   
الخاصلللع    للللك ا ثطللل ق الم للل ذي  
الا صللة ل  هلل  ف ثللن ال قللد   ال    للد 
مللن الالل طن    صللحين ملل  هلل اا حيللد  
المخ   ال  ا لع ثلن   صليف الم هل  

  اي لل  , الللد يق لاث الل   الخاصللع 
جمللل  الهصللل ا الق ه هيلللة المه للل ط 

  و ال ق د الق نمة ث   ثقدذ   ع ما
االث الللل   الخاصللللع ال للللع   لللل ل    
 حملللللع حقللللل ق اطللللل او ال    لللللد   
  حيللدذ   للع هصلل ا   ه هيللة ث مللة 
مللللللل  ثلللللللد  اغ للللللل ف د   االث اللللللل   
الخاصللع ال  الل    الم لل و  للع مهلل  
ال ه  ف ثن ال قد   ال    د من الا طن 

 .من حيث االصف
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ذلللل ا   ان مح  لللللة هملللل    صللللي غة 
يلللة المللل ل ة الللل ه  الهصللل ا الق ه ه

ثمللف ي ط للب ا ال  حديللد االطلل   ال لل   
لم  للل   الاحلللث    للللك ا اصللليا 
ماحلللث ا ف لللله ه هللل  ف  يللله م هللل   
االث ا   الخاصع  ع ال قد   م هل   
ال ه  ف ثن ال قد   ال    د من الا طن 
  ل جهلللب الا لللط الللين  هللل   االث اللل   
الخاصلللع   مللل  يخللل اه اهللل  ه هللل  ف 

  هاصا .  ذ هي ية  ميي ذ  ثن غي
ماح لل    هيلل  لايلل ن احهلل   ال هلل  ف ثللن 
ال قلد   ال    لد ملن الال طن  لع ثقل د 
االث اللل   الخاصلللع ه هللل  ف  يللله ا للل  
االث الل   الخاصللع ث لل  ال هلل  ف ثللن 
ال قلللد   ال    للللد ملللن الالللل طن   ا لللل  
االللاف الم  لللد اخاصللله امه للله ملللن 
ال هلللل  ف ثللللن ال قللللد   ال    للللد مللللن 

اا  مة هاين    ها    الد امة. الا طن
 يه  اذ  م    صل ه  اليله ملن ه ل ن    

 .  صي   ه   ه  ل مخ   ال  ا ع
 الماحث اال ف

 حديد االطل   ال ل   ل  هل  ف ثلن ال قلد 
  ال    للللد مللللن الالللل طن  للللع ثقلللل د 

 االث ا   الخاصع
ا ملل   , اهلله لمللن ج املل  اله لل  

الق اثد الق ه هية املم ع ال م ميلة   
ثد   ميي ذل  ال ج يد    لك من ااف 

اللللين االخللللا ا المالللل طاين اهلللل    
    هللل  ثلللن اللللدا ف  لللع   صللليا  

   لللل ك ذلللل ا ال  صلللليا  , االملللل   
الج هللل دا  ال قللله   الق للل ق ل   غلللف 

  ث للل   للللك ا للل  ,  لللع م للل ميهه 
الق اثد الق ه هية ملن االلمل   ام ل ذي  
جميلللل  المصللللط ح   الق ه هيللللة ال للللع 
   د   الح جة الق ل نية   ال قهيلة الل

  من اين   لك المصلط ح   , م    ه 
االث ا   الخاصع  ع ال قد   ال هل  ف 

ث ل  )ثن ال قد   ال    لد ملن الال طن 
اللل غ  مللن اث ق دهلل  ا لل     الللها 
ث لل  م هلل   هللف مههلل  اال اههلل  ه لل مس 

  ث يلللللله ( . ل مخلللللل   ذلللللل ا ال لللللل  
هاصللا ذلل ا الماحللث ل ملل  االطلل   
ال للل   لم  للل   الد املللة ملللن الللاف 

 ذيللللة االث الللل   الخاصللللع   ايلللل ن م
ال هلللل  ف ثللللن ال قللللد   ال    للللد مللللن 

ا ال   ة  ال   مييل  االث ال   , الا طن
الخاصلللع ثللللن ملللل  يخللل اه الللله مللللن 
م لللل ذي    ه هيللللة    لللللك ا اصلللليا 

 .مط ب مم قف لهف مم   ه 
 المط ب اال ف

 م ذية االث ا   الخاصع
ملللن القللل ه ن  111/2أخللل    المللل د  

خللاا المللدهع اللل  حهلل  الي للط  للع 
الم    للد ا   للع صلل ة ج ذ يللة  يلله   

ال ثا   ا لان الاين اط ا )ال ع هصه 
ا ا   ل  الي لط  لع  -2 ا يه   ال قد , 

 ا  الم    د ا   لع صل ة ملن صل   ه 
  ه هلللل    للللك اللللل ا  ا ذلللل ا الصلللل ة 
الماب ال حيلد ا  الملاب الل نيس  لع 

   لللد اهاللل ل ال قهللل ق  لللع . ( ال    لللد
ل   لين م هل    مي  الم د  الم قدمة 

 لللل ذب ,   ا لللل  االث الللل   الخاصللللع 
الللللل  ان االث اللللل   الخاصلللللع  1 ا 

ي حقق  ع الم    د ا ا ه ن خاصه ا  
ص ة ج ذ ية  يه ذلع الا ثلث اللدا   

   هللللل ن خاصلللللية , الللللل  ال    لللللد 
الم    للد ا  صلل ة مللن صلل   ه ا جلله 
ثلل   محللف اث الل    للع ال قللد ا ا هلل ن 
 ال قد من ثقل د ال ال     ملن  ل   ل ن
الي ط  ع خاا الم    د ا   ع ص ة 
من ص   ه يه ن  ع ذ ا ال قل د ثيال  
. من ثي ب اال اد  ههالة المل ف ل  قيل 
  ه لك يمهن  صل   اث ال   خاصلية 
الم    لللد  لللع ثقللل د الم    للل   ا ا 
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ا  للق الم    للدان  ث لل   لللك ا  اللها 
الق ه ن ا  ا   ل  طاي لة االل ل ا  ان 

ث ال    اا  خاصية الم    د ا لين اال
  اه قد الا   الها الق ه هع االهو .

 ه ا ا لق ف ال  اهله م  قل  الل  الد لة 
الهلله يلل اط الي للط  للع  ا  الم    للد ا  
 ع ص ة من ص   ه ا هن الملاب  لع 
ال    د أ  اهله يقحل   هل   الملاب مل  

 .2االث ا   الخاصع د ن ما  
  اد  ه  ه  ق مل  الل ا  الم قلد   لع 

, جلل ق االل   جلل ق مهلله   ها  للو  للع
 ه  ق مل  هقلد اللها   ا حل   الملاب 

ا  ان ملللل  , ملللل  االث الللل   الخاصللللع 
يخلللل  ط  للللع االث الللل   الخاصللللع ان 
يهلل ن ثهصلل ا ج ذ يلل   للع ال    للد ال 
الماب  ال حيد ا  الماب الل نيس  لع 

 ه يللللل  ملللللن ال قللللل د  ا  , ال    لللللد 
االث ا   الخاصع ال يمهلن  صل   ان 
ث  هلل ن خاصللية الم    للد ذللع الا ثلل

  اهم  يه ن , ال نيس ال  ال    د  يه 
الا ثلللث اللللدا   الللل نيس ذللل  ح جلللة 
الم    للللد اللللل  محللللف ال قللللد همللللن ال 
يملل طي  اجلل اق ال صلل     الق ه هيللة 
ا ا ه  يهل ن اح جلة الل  خلاا اال  
يهلل ب اهلل  ثهلله   ا ل لل لع  لللك يللد   
الم    د ال  الاحث ثمن يه ب ثهه   
مللن  لل  ي لل  ملل  ه ملله صلل    مللن 

 .هيهيا
  ها  و م  الج ق االاي  ملن الل ا  
المطللللل  ح ملللللن حيلللللث ان االث اللللل   
الخاصع ال ي   لو اي هله اهله ثهصل  
جلل ذ    للع ال    للد   اهملل  ال اللد مللن 
ج  ه ماا   حيدا ا  ماا   نيم  دا    
اللللل  اا يلللل   الم    للللد   للللليس اللللل  

  ال لك ههل ن  لد أ لهل  الا لط . ال    د
خاصلع اين ملاب ال    لد   الطل ا  ال

ح لل   للع ثقلل د ال الل   ال ,  للع ال قللد 

يمهن  ص   االث ا   الخاصلع دا  ل  
اللل  ال    للد   اهملل  ه هلل  خاصللية ا  

دا  ل  ( هل ل ق  ا  اليل  )ص ة الم    لد 
 نيملل  ان لللل   هلللن دا  لل   حيلللدا الللل  
اا ي   الم    د ام  اللدا   الل  ال    لد 
 قد يه ن  صد الحص ف ث   االج    

 .ال  اب
 ب ال  هعالمط 

م ذية ال ه  ف ثن ال قد   ال    لد ملن 
 الا طن

ال هلللل  ف ثللللن ال قللللد ذلللل   صلللل و  -
الم    د  ع حقه ث   محف ال قد ال   
للل  ي   للب للله حللق الم هيللة ث لل   لللك 

 للل ن هللل ن حقللله ثيهيللل  هحلللق , المحلللف
المه  ة يق   ا ل صل و احلق المه  لة 
  ان ه ن حقه خاصي  هم  الممل  ج  

  , قله ا اليجل   يق   ا ل ص و  لع ح
ي ا  ذ ا ال ص و خهف ثقلد الايل  ا  
الهاة ا  م  ي   ثهم  من ال صل     

للل لك  هلل  .  اله   للة ل م هيللة االالل ل
امه هيللللة ادالللل ف خللللاا   لللللث  للللع 
ال ا ة ال قدية من  اف الم    د الم  د 

  ا ل لللل لع  لللل ن ال هلللل  ف ,  اخاصلللله
يهلللل ن ام  اللللة ح الللللة حللللق ا لهمللللاة 

 م هل  ف لله   ح اللة لحق ق الم    د ل
لللل لك , ديلللن ا لهملللاة الللل  ال  ام  للله 

يجب ا جه ث   ا ا   االج اقا  ال لع 
 ا للل  لهللل  ح اللللة الحلللق   ح اللللة 

   ا ه هل  ح اللة حلق  هلع ال , الدين 
 ه للل   لللع حلللق الملللدين اال اقا لللله ا  
ا ثاهه اي ذ    ال  ه ل   لع حلق الييل  
اال مللللن  لللل  يل االثللللان ا  ال لللل  يل 

طاقللل  ل مللل د  )قاللل ف الملللدين ال  اللل  ل
  ا ا ( . مللللن القلللل ه ن المللللدهع  6 

ه هلل  ح الللة ديللن  للا  ه لل   للع حللق 
 (.6  الم د  )الدانن اال ا ا ا  ذ  
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  ااصللة القلل ف اهلله ا ا  لل   الم    للد 
ا ل ه  ف ثن ال قد   هه ا لك يهل ن  لد 
االلل   ثقلللدا يا  لللو  لللع طاي  للله ثلللن 
  . ال قد اال ف ال   ه ن ذ  ط     يه

يهللل ن ال قلللد ال للل هع هللل  ا لحق  للله   
ال  ام  للله  لللع ال قلللد اال ف   ث يللله ال 
يه ن ط     ع الم  دلة الهه نيلة ال لع 
ا صلل   للع اط ا هلل  ا هحصلل  ذ  اللين 
الم    د اال ف   الم ه  ف له   مهق   
ااي ن  للك  لع م  ل  الحلق ملن  ا  

 .المط ب
 ال    د من الا طن -

د  للل ن ذللل   يللل   الم    لللد اللل ا ا  ثقللل
مطللل اق  لللع طاي  للله الق ه هيلللة ل  قلللد 
اال ف   ي حقلللللق اي للللل  ا ا لللللل  يهلللللن 
ل م    للد  للع ال قللد اال ف حللق م هيللة 

  يمللللم  , ث لللل  محللللف ال قللللد اال ف 
ال قللد ال لل هع اللل   اا ملله الم    للد   
المخ اه  ع طاي  ه ل  قد اال ف ا ل قلد 
من الا طن   ي د ذ ا ال قلد ث ل   ا  

ا   ان اله يجللة ذلل , محللف ال قللد اال ف 
االذ  ال لع     لب ث ل  ذل ا ال صل و 
ذع ان ياق  الم    د ال   اال   ال قلد 
من الا طن  ع الم  دللة الهه نيلة ال لع 
 حقق  ا د ال قلد ملن الال طن   يهل ن 
مملا ال ثلن ثم له   ثملف ملن     لد 
م ه من الا طن امل   الم    لد االصل ع 
ث لللل    للللق ال قللللد المالللل   ا  اللللها 

املللل   ق للللع الللله طاي للللة القلللل ه ن ا  
  ا ا هلل ن االملل   للع ال هلل  ف . االل لل ا 

ثلللن ال قلللد ا  للل   لق اثلللد حللل ال ع 
الحللق   الللدين  لل ن االملل  يا  للو  للع 
ال    للللد مللللن الالللل طن الن ملللل  يهلللل ن 
ا     له ال قد من الا طن ذع احهل   

  ل   لللللين  للللللك , ال قلللللد االصللللل ع 
مللللله    مللللل  يمهلللللن حصللللل ا ملللللن 

ال قللد   االا ا لل   اللين ال هلل  ف ثللن 
 :ال    د من الا طن  ع م  ي  ع

يا  لللو ال هللل  ف ثلللن ال قلللد ثلللن  -1
ال    للد مللن الالل طن مللن حيللث طاي للة 

  ع ال هل  ف , ال ص و الق ه هع ه مه
ثن ال قد ال ي جلد اال ال قلد اال ف الين 
الم    للد االصلل ع   الم هلل  ف للله مللن 
 اف الم ه  ف ثن ال قد ام  ال    لد ملن 

اصللللل ع الللللين الاللللل طن  ي جلللللد ثقلللللد 
  ثقلد  ل ن , االط او االص يين ل  قلد

اللللين الم    للللد ( ال قللللد مللللن الالللل طن)
االصلل ع  للع ال قللد اال ف   مللن     للد 
ملللل  االايلللل    يمللللم  الم    للللد مللللن 

  ا لك  ه ن الخل  ط  احلد  , الا طن
 ع ال ه  ف ثن ال قلد الن الم هل  ف لله 
يه ن م   م  ام  ال    اه م  ه اال ا ا 

االصل ع ث ل   يييل  ا    ا ق الم    لد
  للديف ا  ا لل  ة خلل  ط   ال  املل   

ام   ع ال    د من الال طن  قلد , اا ل
 ا  للو ذلل ا الخلل  ط  للع ال قللد مللن 
الاللللل طن ثلللللن الخللللل  ط  لللللع ال قلللللد 

 . االص ع
  م للف  لللك ا ا  لل   المملل  ج  الل ا ا  
ثقد ايج   من الا طن م  خاا اا  
, ي     اال ف اهقف المه  ة ال  االايل  

 لل  اللل غ  مللن  طلل اق ثقللد االيجلل     
مللن الالل طن ملل  ثقللد االيجلل   االصلل ع 
مللن حيللث الطاي للة   اال هلل ن اال اهلله 
غ لالللل  ملللل  يا  للللو ثهلللله  للللع ا لللل  
, الخلل  ط همقللدا  االجلل   المد  ثللة 
امللل  ا ا  للل   الممللل  ج  ا ل هللل  ف ثلللن 
ثقد االيج   لخاا اال   ل ن االايل  
ميداف  ع ال قد هطل و اصل ع يهل ن 

ال لللل  ة اللللل  االجلللل   ال للللع م  لللل   ا 
ملليد  ه  ل مللاج  االصلل ع   هلله ي  لل   
اد   ث   ل م هل  ف ا ا هل ن ال هل  ف 

 .6ا   
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ال ه  ف ثلن ال قلد ذل  ح اللة حلق  -2
ا لهماة لحق ق الم ه  ف   ح الة دين 
ا لهماة الل  ال  ام  له امل  ال    لد ملن 
الالل طن  يا لل  ال قللد ال لل هع الحهلل   

ح جلة الثلان  ال قد اال ف   من  ل  ال
الم    لللد االصللل ع ا جللل د ال قلللد ملللن 
الا طن ا ا ل  يهن ال قلد االصل ع   نمل  
ث لل  االث الل   الخاصللع   مه  للن 

 . لك م صا  ع الماحث ال  هع
  ال ي   للو ال لل  ق اللين ال هلل  ف ثللن 
ال قد   ال    د ملن الال طن  يمل  ملاق 
 ه ا اف ي  دل ال   ق الل  مل  ي   لب 

 يمل  ي   لق , همل  من ا    ث   هلف مه
ا ل هللل  ف ثلللن ال قلللد   هللله يهللل   ا للل   
يمهللن املل ق ااذ  مللن اللاف ال ا لل   
, ال للللع  هلللل ن ا للللد حصلللل ف ال هلللل  ف
 ا لهماة ل  ا ة اين الم    د الم ه  ف 
  الم هلل  ف للله   ههلل   ا  للو الل ا او 
ملل  ا ا هلل ن ال هلل  ف ا لل   ا  اللد ن 
ثلل    لل  ا هلل ن ال هلل  ف امق اللف  هلل  

  يهلل ن المق اللف ذلل  اللل من ,ثقللد ايلل  
ا ا        يه خل  طه االال ل ال ن )

يه ن ما غ من الهقل د  ل اا ل  قلدي    
  ان ذلل ا المق اللف ذلل  غيلل  ملل  ( جللدي 

مي     اله الم هل  ف لله  جل ا الم    لد 
( هلل الج    للع ثقللد االيجلل  )ااالصلل ع

 لل الل  ا  االايلل  ذلل   ا لله اللل   هلل ن 
 للللد ي  لللل   الللله الم هلللل  ف  جلللل ا الم   

املل  المق اللف اللل   ي  لل   الله . االصلل ع 
( الللل من)الم هللل  ف لللله  جللل ا الم هللل  ف 

 ه  م  ق ث يله  يمل  ايههمل    يجل   
ان يقف ا  ي يلد ثلن مقلدا االداق  جل ا 

  مللللن الجللللدي  , الم    للللد االصلللل ع 
ا لللل ه  اهللله ا ا  للل  ال هللل  ف ثلللن هلللف 
الحقللل ق   االل  امللل   ا  ثلللن جللل ق 

ل م هل  ف  مهه    هه ميهص و ال هل  ف
له ال  الملد  الم اقيلة ملن ال قلد اال ف 

هحللد اث لل    ال , ا ا هلل ن محللدد المللد 
يج   ان يه ن ال ه  ف لمد  اط ف من 
المللد  االصلل ية اال ا ا اجلل  ا الم    للد 

 .االص ع
املل  ا لهمللاة ل  ا للة اللين الم هلل  ف   
الم    لللد االصللل ع  للل ن ذللل ا ال ا لللة 
   م ا  ع    حف مح ه  ثا ة ما خل
  اين الم    لد االصل ع   الم هل  ف لله

اال ان الم هلل  ف ياقلل   لل مه  ل  لل ق , 
الم ه  ف له ا ل  ام  له   ثهدنل  يهل ن 
ل م    د االص ع مديه    ذل  الم هل  ف 

اال ان . 1لللله    للل مه  ذللل  الم هللل  ف
 مللللة الم هلللل  ف  الللل أ  جلللل ا الم    للللد 
االصلللل ع ا ا صللللد   الللل ف صلللل ين ا  

ان ياللد  أ   للمهع مللن االايلل  د ن 
 .  ح ا اخ ن حق  ه

املللل  ا لهمللللاة ل  ا للللة اللللين الم    للللد 
االص ع   الم ه  ف لله  م هخل  ثا لة 
ما خلل   ايههملل  حيللث ملليحف الم هلل  ف 
لللله محلللف الم هللل  ف  لللع ه لللس ال قلللد 
اخللللللل  طه   ا صللللللل  ه   يمللللللل طي  
الم    للد االصلل ع مط لاللة الم هلل  ف للله 
ا ل   ق اه  لة االل  امل   ال لع حلددذ  

قد   ال خك ا ن الماب  ع  لك هم  ال 
امللل  ه  احهللل   ح اللللة الحلللق   اللللدين 

 .ال ع  ها  ذ ا ال ا ة
املل  ا ا    للق االملل   للع ال    للد  

مللللن الالللل طن  يمهههلللل  م   للللة اال لللل   
الم   اللللة اي لللل  مللللن اللللاف مه  خللللة 
ال ا للل   ال لللع  هخللل  الللين االطللل او 

 ا لهمللللللاة ل  ا للللللة اللللللين , ال ا للللللة 
الل طن   ههلل   ا لل  الم    للدين مللن ال

ل  قللد الجديللد المالل   ايههملل  ح لل  للل  
ه هلللل  خلللل  ط االايلللل   ا  للللو ثللللن 

 ا  ي  ا ا هل ن , خ  ط ال قد اال ف 
ال قد ثقد ايج   ملن الال طن ان  هل ن 
 يلله االجلل   اه لل  مملل  ذللع ث يلله  للع 
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ثقد االيج   االص ع   ه لك الملد  لل  
ه هللل  ا صللل  ا  اطللل ف اال ان  يللل د  

من الال طن ث ل  الملد   المد   ع ال قد
 للع ال قللد االصلل ع ال  هلل ن ه  لل    للع 

الملللاج  )م اجهلللة الم    لللد االصللل ع 
  ث يللللله  هللللل ن ال يللللل د  ( االصللللل ع

, م    ة ث   اجل    الملاج  االصل ع
الن المملللل  ج  االصلللل ع يم للللك حللللق 
المه  ة ل مد  الم  ق ث يهل   لع ال قلد 
االصلل ع   ا ا  صلل و املل   اد ثههلل  

 لللك الييللل  لللل لك ي  اللل   صللل     لللع م
ي ط للب له لل   ذلل ا ال صلل و ان   حقلله 

امل  ا لهملاة .  1االج    مملن يم ههل 
ل  ا لة اللين مللن  لل   الل ا ا  ال قللد مللن 
الا طن   الم    د االص ع   هه  ثا ة 
 اقلل    نملللة ث للل  اللل غ  ملللن  جللل د 

  يه ن من ال د  ,11ال قد من الا طن
اللل  ال    للد مللن الالل طن م   ملل   جلل ا 

  , الصلل ع ثللن ه ملله  قللطالم    للد ا
ي  و اليهل  ال  امل   ملن     لد م له 
مللن الالل طن ا ا  لل  ذلل ا ال    للد   هلل ن 
ال قللد االصلل ع يمه لله ا  هلل ن ممه ثلل  
الللللها القللللل ه ن ا  احملللللب طاي لللللة 

  ااي ا ا لهماة ل  ا لة الين , االل  ا 
الم    د االص ع   الطل و ال ل هع  لع 
ال قد من الال طن   هله ال   جلد ثا لة 

 ه هيللة ما خلل   ايههملل  ل للد   جلل د  
ثقللد ايههملل  اال ا ا ا  للق ث لل  اللاو 

  ا الث مل د الل  الها يلة ال  ملة . لك 
 ع االل ل ا  ل م    لد االصل ع ال جل   
ث   الم    د من الا طن الدث ل غيل  
ما خلل   ا ث الل   االايلل  مللدين مللدين 

 .12اال ف
اال ان ذللل ا الحهللل  ال للل    يلللد ا حهللل   

  الهصلللل ا ا صللللة جمللللد ه  ا لللل
  مهه  اثط ق , الق ه هية ه م  ه قا  

الحق ل ملاج  االصل ع ال ل ج   ث ل  

المم  ج  من الا طن ام  ذل  ممل حق 
 للع  مللة المملل  ج  مللن الالل طن  جلل ا 
المللاج  مللن الالل طن ام جللب الللدث ل 
الما خ    حقيق  لل  ح ال داللة   اا لد 
اللل لك الملللاج  االصللل ع ملللن م احملللة 

 يملل  ي   للق دانهللع المملل  ج  االصلل ع 
  هلللل لك ا لهمللللاة .  1اللللدين االجلللل  

ل مق  ف من الال طن   ثم لله   ثمل ف 
المق  ف االص ع  ع ثقد المق  لة لهل  
ان ي ج للل ا ما خللل   ث للل   ب ال ملللف 
امللل  لهللل   لللع  ملللة المقللل  ف االصللل ع 
اخلل ط ان ال ي جلل    ذلل ا القللد  اللل   

 . 1يه ن مديه  اه ل مق  ف االص ع
 المط ب ال  لث
 الل   الخاصللع ثملل  يخلل اه  مييل  االث

 اه
مللللل  يلللللد  ه  لايللللل ن  مييللللل  االث اللللل   
الخاصللع ذلل   جلل د ا لل  ال خلل اه 
ايهه   اين غي ا من اهامة   ه هية   
مهه  الملاب   الل ح ا الم  ل ثع   

 :الخ ط   ه ه  له   ا ث  ا ال ع
 مييلل  االث الل   الخاصللع ثللن  هللن 

 :الماب
ملل  ا صلله  للله ان االث الل   الخاصللع 

 ذ   ي      ع خلاا ذ  ثهص  ج
الم    د ا   ع ص ة من صل   ه  لد   

  ي   للب ث لل  , الا يلل  ا  للع ال    للد 
 لللك ان االث الل   الخاصللع ا ا  حقللق 
 للع ثقللد ملل    هلله يحلل ف د ن اه قلل ف 
ال  املل     حقلل ق الم    للد الملل ا    

 .خاصي ه محف اث ا   ال  غي ا
  , امللل  الملللاب  هللل   هلللن  لللع ال قلللد

الحدي لللة ا هللله  ي لل و حملللب الها يلللة
  ,  1الا ثللللث الللللدا   اللللل  ال    للللد

له هلللله الي يللللة الا يللللد  ال للللع  للللد   
االهمللل ن الللل  ال    لللد  ملللن الصللل  اة 
م    للله ملللن  الللف اله  لللة لللل لك  للل ن 
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المخللل   ا  للل   ملللاا  لهلللف  صللل و 
 لللل ه هع   ا  لللل   ان ذلللل ا المللللاب 
مخ      ث   من يدثع الاو  للك 

   لد ا للط . 16ث يله ان ي ال  ال هلس
  ال  ا للع االث الل   الخاصللع المخلل 

( 111/2)اللل هن الملللاب  لللع المللل د  
   ذلب  ا  الل  هقلد , هم  اهو  ه ا 

الللللها الم هللللع الللل لق ف ان االث الللل   
الخاصع ثهص  ج ذ   يه ن دا  ل  
الللل  ال    لللد الللل  ج هلللب  للل     هلللن 
الماب    د يه ن ذل  اللدا   الل نيس 
ال  ال    د هم  يحدث احي ه   ع الهالة 

 . 1جم ثة د ا   اا لمن اين م
  ه ل اهله ال  لا   الين  هلن الملاب 
  االث ا   الخاصع   ال يمهن الا ط 

حيلللث يق صلل  د   االث اللل   , ايههملل  
الخاصع ث   اا ي   الم    د  حمب 

   لع , لخاصه ا  لص ة من صل   ه 
 قدي ه  ان االث ا   الخاصع ال يه ن 
دا  للل  الللل  ال    لللد ح للل   لللع ا  لللن 

نملللللللة ث للللللل  االث اللللللل   ال قللللللل د الق 
  الل  , الخاصللع   مههلل  ثقللد الهاللة 

ص ة ال ق  ا ين االث ا   ال ي لد دا  ل  
ال  ال    د   اهم  مل  د ل  الل  ال    لد 
غ يللل   االلل ل هللل ن  هللل ن الحصللل ف 
ث   االج    ال  اب ام  الم ذل ب لله 
 قد م ثد   يه صل ة ال قل  الا يل  ا 

 .هم ذ ب له
 مييلللل  االث الللل   الخاصللللع ثللللن  -2

 :ال ح ا الم   ثع
الللل ح ا ملللن حيلللث هط  للله اثللل  ملللن 

 هل  ملن الممهلن , االث ا   الخاصع 
  . ان يهخلل   للع جميلل  اهلل ا  ال قلل د

ال ح ا الم  ل ثع يهل ن صل يح  ا  
  ي حقلللق الللل ح ا الصللل ين ,  لللمهي  

ثهدم  يملاق ال    لد ثل   ي قلد  اله 
احلللللللد الم    لللللللدين لااللللللل  ي قاللللللله 

 لللل  ا ملللل  اه هلللل  ذلللل ا , م    لللل   
لم    للل       صلللف الط  للل ن الللل  ا

ا  لل ق ث لل  جميلل  االملل    قللد يحلل  ا 
احللللدذم  ا  هاذملللل  له ملللله الللللا   
ال ح الل     ال يصللد  ايج الل  ا  لل  اللف 
يحلل  ا له ملله احللق ال جلل   ا  احللق 
اج اق ا   ال  لديا  ث ل  الخل  ط 
ال للع ا  لللق ث يهللل  هلل ن يحللل  ا احلللق 
  ديف ال من  ا ل  لمل   المل ق ا  ان 

ج ب ث   ثد  ه  د الا ل ثة ي  ق االي
. 11 يمللم  حيهنللل  ا اليجللل ب الم  لللق

امللل  الللل ح ا ال لللمهع  يم خلللو ملللن 
  الل لك يلل ذب  ا  , الل  و ال    للد 

اللل  ان ام هلل   القلل نمين اادمللة ث مللة 
  الم م  للل ن ا م يللل   االح هللل    ثلللن 
اداق اللللدم  ه  ا ا  لللل     اث الللل  ا  
م يهللللة ال ي للللد مللللن  ايللللف االث اللللل   

ثهلد  -م ا-ذ  الخ ن هم  , الخاصع 
    م  ق المهك الحديدية هقف احلد 
الممللل   ين ا ا هللل ن مصللل ا  امللل   

  ي لل ل مللاب  لللك اللل  ان , الملله  
, االث الل   الخاصللع ذ مملل لة  ا يللة 
  ان  لل    ذلل ا االث الل  ا  هلل لم   
 للللع الم لللل ف الملللل اق ذللللع ام يلللل  ا  
م  للللل ثية ث ملللللة ليمللللل   ا يلللللة   
مقط ثللللللة الصلللللل ة ثللللللن االث الللللل   

 . 1لخاصعا
 . ميي  االث ا   الخاصع ثن الخ ط

الخ ط ذل  امل  ممل قا ع غيل  محقلق 
ال  لل   ي   للو ث يلله ه لل   االل لل ا  ا  
  اللله   ال يللداف  للع  هلل ين ال قللد   
يخلللللل  ط  يلللللله ان يهلللللل ن ممههلللللل    

  الخ ط ه صلو ثل    , مخ  ث  
مللن ا صلل و االل لل ا  يق صلل   لل  ي ا 
ث لل   جلل د االل لل ا  ا ا هلل ن الخلل ط 

    ا    اله ا ا هل ن الخل ط   ملا   ا
امللل  .  2  ث للل   ه يللل  ال قلللد  حملللب
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االث اللل   الخاصلللع   هللله يلللا   ث للل  
اه قلللل د ال قللللد   صللللح ه    ه يلللل ا   

ا ال لل  ة اللل  , 21اه ق للله   اهق لل نه
ان ثهصلل  االث الل   الخاصللع يج للف 
االصللللللف ان يقلللللل   المللللللدين الم  للللللد 
اخاصلله ا ه يلل  ال  ام  لله االملل  اللل   

 . ع الخ طال ي حقق 
 الماحث ال  هع 

احه   ال ه  ف ثن ال قلد   ال    لد ملن 
 الا طن  ع ثق د االث ا   الخاصع

مللللن القلللل ه ن ( 62 ) للللها الملللل د  
يجللل   ل لللدانن ان )الملللدهع ث للل  اهللله 

يح ف الل  غيل ا مل  لله ملن حلق ث ل  
مديهلللله اال ا ا حلللل ف د ن  لللللك هللللا 
الق ه ن ا  ا   ق الم    دين ا  طاي لة 

  هصلللللللل  الملللللللل د  , ... (االل لللللللل ا  
ح الة الدين ذلع هقلف  -1)ا ن (   )

الدين   المط لاة من  مة المحيلف الل  
  هصلل  الملل د  ..(  مللة المحلل ف ث يلله

ل مملل  ج  ان يللاج   -1)الل ن (    )
الملل ج   ه لله ا  ا  لله ا للد  ا لله ا  

  ي ه  من جميل  الهصل ا , ..(  ا ه
الم قدملللة ان الحلللق   االل للل ا  يجللل   

هلل ن املليط  ا  م صلل     هق لله ملل اق
  المقص د ا اله قل ف , اخ ط ا  ا جف 

ذللل  احلللاف خلللاا جديلللد محلللف احلللد 
ط  للع االل لل ا  د ن ان   ييلل  طاي للة 

 قللد يه قللف الحللق , االل لل ا  الق ه هيللة 
مللن الللدانن اللل  خللاا جديللد  يحللف 
الللدانن الجديللد محللف الللدانن القللدي  ملل  
اق ق طاي ة االل  ا    هط  ه   صل   ه 

يه قلف االل ل ا  ملن الملدين الل      د, 
خاا اا  جديد  يحف المدين الجديد 

, 22محف المدين القدي  اه س االل ل ا 
  ي لل و اللل  ملل   قللد  اي لل   مه هيللة 
الم    للد الل ن ي هللد  ه يلل  االل لل ا  اللل  
االل  ملل  اق نلله ممللا ال املل   الم    للد 

االالل  هملل  ذلل  الحلل ف  للع ال    للد مللن 
 .الا طن

 قد  ال يصلدق ا ا هل ن اال ان االم  الم
ال قللد مللن ط ن للة ال قلل د  ا  الطلل ا  

 يجب ث   الم    د الم  لد ,الخاصع 
اخاصه ثد  هقف ا    ال قد ال  غي ا 

للللل لك ملللله ه  ف ذلللل ا الماحللللث  للللع , 
مط اللين ه للل    يهمللل  ا للل  االث اللل   
الخاصللع ث لل  ال هلل  ف ثللن ال قللد   

  االاف الم    لد , ال    د من الا طن 
خاصه لقيد المه  من ال هل  ف الم  د ا

 .ا  ال    د من الا طن
 المط ب اال ف

ا لل  االث الل   الخاصللع ث لل  ال هلل  ف 
 ثن ال قد   ال    د من الا طن

ا  ه ن االصلف ذل  جل ا  هقلف االل ل ا  
ملللن  جه لللله الم جالللة ا  الملللل لاة   
هلل لك الجلل ا  ان ي    للد الم    للد مللن 
الاللل طن اال ان االصلللف ذللل ا ال يجللل   

  ث يه يه ن ذ ا الحق , اطا ه  ث  
مقيللدا ا ا ه هلل  خاصللية الم    للد ا  
صللل ة ملللن صللل   ه محلللف اث اللل    لللع 
ال قلللد الن  للللك ي للل   الملللدين ا ه يللل  

 طاق  ل ق اثد ال  ملة , االل  ا  اه مه 
 ع االل  ا  ذه ك  ملة حلق ل لدانن  لع 
  للللل  ال ه يللللل  ملللللن غيللللل  الملللللدين 
 مصلل حة الللدانن لللن   حقللق ه م للة ا ا 

,  للو المللدين خاصلل  االل  ا ل ه يلل  ه
الن خاصية الملدين ا  احلدل صل   ه 

  , ه هللل  محلللف اث اللل    لللع ال    لللد 
ي طللع المخلل   الحللق ل للدانن  للع ان 
يجالل  المللدين ث لل  ال ه يلل  ال يهللع ا ا 

  ا ا , ( 6 2المللللل د  )هللللل ن ممههللللل  
ام هلللل  ثللللن ال ه يلللل  اه ملللله يجلللل   
ل محهملللة ان   للل   ث يللله غ امللل   

 ة من  م نف ال ليط    هديدية ه مي
  قللل  ل مللل د  )االجاللل   ث للل  ال ه يللل  
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  للل  يه للو المخلل   ا ق يلل  ( .   2
ذ ا الحق ل لدانن  حملب الف خل   لله 
ا  للة  مللن الايللل  ا  ل مح  اللة ث للل  
 حقيق مص ح ه    لك من الاف مهل  
المللللدين مللللن ال هلللل  ف ثللللن ال قللللد ا  

   ه ثللل  ذللل ا , ال    لللد ملللن الاللل طن
صللد  اللل   هخلل  الايلل  ا  ا هلل   الم

ا  , مهلله االث الل   الخاصللع  للع ال قللد
 للد يمهلل  المخلل   المللدين مللن ال    للد 
من الال طن ا  ال هل  ف ثلن ال قلد  الن 
, خاصه محلف اث ال   الها القل ه ن 
   للع ثقلل د االل ل ي لل ك  ق يلل  ذلل ا 
المه  ال   ق الم    دين ث   خاصية 

  , أ  مههمل  ا  ه يهمل  محلف اث ال   
 ة اال ل ملن ال قل د   ك  لك  ع ط ن

  . لملللل   ق للللع الللله طاي للللة االل لللل ا 
مهاصلا   ثل  مملل قا لهلف ح لللة   

 :حمب اال ع
 ال     اال ف

مهلل  ال هلل  ف ثللن ال قللد   ال    للد مللن 
الالل طن  للع ثقلل د االث الل   الخاصللع 

 اها الق ه ن
ا ا ه هللل  ذهللل ك حللل ال  يلللها  

 يهلل  القلل ه ن ث لل  مهلل  ال هلل  ف ثللن 
الل طن  لل ن  لللك ال قللد   ال    للد مللن ال

المهلللل  ملللل دا اللللل  ان ذلللل ا الحقلللل ق 
   لللك ملل  , م   قللة اخللاا الم    للد 

 :ها ث يه المخ    ع ال ق د اال ية
ثقللللد ايجلللل   ال قلللل    الا  لللل  : ا ال

 :لق ه ن ايج   ال ق  
  1  للل   للل ه ن ايجللل    ال قللل     للل  

الم لللدف حم يللة  امللل ة     1لمللهة 
ل ممللللل  ج     للللللك ا حديلللللد الللللدال  

ن ااف االث مل د ث ل  هملاة االيج   م
  , م يهلللة ملللن القيملللة اله يلللة ل  قللل  

االم داد القل ه هع ل قلد االيجل      للك 
اج لللف ثقلللد االيجللل   ممللل م ا مللل  دا  

المملل  ج  م   ملل  اللد   االجلل   ايلل  
الهالل  ثللن مللد  ال قللد الم  للق ث يهلل  

اال  ان المخللللل   اث اللللل  حلللللق ,   2
المم  ج   ع الاق ق  لع المل ج   حقل  

  لصيق  اه ال يحق له ال ص و خاصي
 يلللله ملللل اق ا ل هلللل  ف ثللللن ال قللللد ا  

اال ا ا  ا للللق , ا ل    للللد مللللن الالللل طن
   ا  ل   . 2الماج  ث    لك  ح ي ي 

المم  ج  ا ل صل و احقله ل ييل    هله 
ي طللع الللدليف ث لل  اه  لل ق ح ج لله اللل  

  ذهلل ك مللن يلل ل ان مهلل  .الملل ج   
الممللل  ج  ملللن ال هللل  ف ثلللن ال قلللد   

 للللد مللللن الالللل طن ال يملللل هد اللللل  ال   
االث الل   الخاصللع الهلله ا لل  لالل  و 
م  لل ثية ث مللة    الل  ث لل  ا مللة 
المللهن   ملل  ا   لل ه الهصلل ا مللن 
ام للللداد االيجلللل     ه هلللل  ذلللل  لح جللللة 
المملل  ج ين د ن أ  ثا للة اخللاا 

 . 2المم  ج  ا  اص   ه
  ملل  ه  قللدا ان المخلل   هلل ن م اثيلل  
 ا     ثد   ع ذل ا الهصل ا اذمهل 
اا  خاصية الم    د ا ين االث ا     
 للك ال  قل  ا الل  المل  ل   املل ي  اه 
 ع م ج   م د ل مهن ياد  ال  الحد 
مللن ا مللة المللهن   هملل هد  للع  ايهلل  
ال  ها الق ه ن ث ل  مهل  الممل  ج  
ملللن امللله ن غيللل  االخلللا ا الم  لللق 
ث للل  امللله هه   لللع ال قلللد ملللن غيللل  
االصللللللللل ف   ال للللللللل      اال  ا    

  غيللل  الم للل  جين   االاللل ا  االاللل 
غيللللللل  الم   جللللللل   ا  اال املللللللف ا  
المط قل   ا  أ  ممللن يق لع القلل ه ن 
ا  ال لل و ث لل  المملل  ج  اثلل ل ه    

  ا ا هللل ن المخللل    لللد , 26امللله هه 
مه  مم ههة غي  ممن  ه  ا   هه ملن 
ط يق اال ل  مه  ال ه  ف ثن ال قد   
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ال    د من الا طن اا ا ا لين االث ال   
 .ا صة ا لمم  ج  ص ة
ثقللل د الم ا ثلللة   الممللل       :  هيللل 

 :ال  ا  الام  ين
ملللن القللل ه ن (   1)ث  للل  المللل د  

الملللدهع الم ا ثلللة ا ههللل  ثقلللد ث للل  
ال    اين ص حب اال     المل ا   
 يقم  الح صف ايههم  ا لحصا ال لع 

  هصللل  . ي  قللل ن ث يهللل    للل  ال قلللد
ال يجل    لع )ث   اهله (  11)الم د  
ا ثللة ان يللاج  الملل ا   اال   الم 

اللل  غيلل ا ا  ان ي هلل  ف ثللن االيجلل   
( الحللللللد اال ا  لللللل  صلللللل حب اال   
  الصللف اهلله للليس ل ملل ا   الحللق  للع 
ان ي    للد مللن الالل طن ا  ي هلل  ف ثللن 

  ذل ا المهل  يمل قي  مل  , ال قد ل يي  
ه ن الم ا ثة من ال ق د  ا  الطل ا  

 حللللللق الملللللل ا    للللللع , الخاصللللللع 
ال ملللف يللل  اط ا ل  امللله الم ا ثلللة   

ا ل ه يللللللة  للللللع اثملللللل ف ال  اثللللللة   
  ط لمللللل  , المح  الللللة ث للللل  اال   

ه هللل  خاصلللي ه محلللف اث اللل   للللدل 
الم لك  ا يج   له احاف غي ا مح له 

 . ع م اجهة ذ ا الم لك
   للد هللا  لل ه ن االصللاح ال  اثللع 

   ل خ ه   ال  اثية   اال  اد   ل  
ث لللل    ثللللد  املللل   ال   1 1لمللللهة 

   اال   ق ث   اا ه    ذع ثلد  يج
جللل ا  ال للل جي  ملللن الاللل طن  لللع ثقلللد 

(   )الم ا ثلللة حيلللث هصللل  المللل د  
ال يجلل   ان  هلل ن ال ا للة )مهلله ث لل  

اين ص حب اال   ال   ع    هي له   
  اثهللل  اال ثا لللة ما خللل      مهللل  

   ذللب ( ال ملل طة  للع ذلل ا ال ا للة 
 ا   للع   مللي  الملل د  الملل ل ة اللل ه  

ن المخ   ال  ا ع يمهل  االيجل   ال  ا
من الا طن   ال ه  ف ثن االيج   ث   

حد م اق   الماب  ع  للك ي ل د الل  
ان خاصية الم    د محلف اث ال    لع 

غي  اههل  هل ل  ان المخل   ,  2ال قد
 للد مهلل  االيجلل   مللن الالل طن ا لهمللاة 
ل قد الم ا ثة  ع الها الم قد  لههله 

ايلة  للك ل  يمه  ال هل  ف ثلن ال قلد   
ان االصف  ع ال هل  ف ثلن ال قلد ان ال 
 ه ن  يه ال ا ة غي  ما خل     اهمل  
 هللل ن ما خللل   الللين الم هللل  ف لللله   
الم لللك   ا ل لل لع  هلل  م مللق  م ملل    

مملللل  ي هللللع ان , (  )هللللا الملللل د  
ال ه  ف ثن ال قلد ال ي قلد ذل ا ال ا لة 
الما خلللل   ال للللع اخلللل  طه  القلللل ه ن 

ال    لللد ملللن  اا للل  لمللل  يلللاد  اليللله
 .الا طن

امللللللل  ا لهملللللللاة ل ممللللللل        
ملن ( 116)المقص د اه    ق  ل مل د  

القلل ه ن المللدهع اههلل  ثقللد ث لل  د لل  
الخج  الل  ملن يصل حه اجل ق م  ل   

(  12)    لل  الملل د  . مللن اللل من 
ث   ثد  ج ا  ال هل  ف ثلن الممل     
ال )ل يي  ا  ال    د من الا طن اهصله  

مللل  ع غيللل ا اال يجللل   ل ممللل  ع ان ي
   ا ن ملن ...( , ا  ن م لك الخج  

ذللل ا اللللها ان المخللل   ال  ا لللع لللل  
يج  ل مم  ع ان ي هل  ف ثلن ال قلد ا  
ان ي    للللللد مللللللن الالللللل طن الث الللللل   

اال ا ا  ا للللق , خاصللللي ه  للللع ال قللللد 
م للللك الخلللج  ث للل  ذللل ا ال هللل  ف ا  

 .ال    د من الا طن
امللل  ال للل ا  الامللل  ين   المقصللل د اللله 

مللللن القللللل ه ن (   1)ل ملللل د     قلللل 
ثقلد ي  لمن اثطل ق احلد )المدهع اهه 

الطلللل  ين املللل  ه  م   ملللل  ل طلللل  ين 
ليملل   ع  م  هللل  ملللد  م   ملللة لقللل ق 

   للللد حلللل ا المخلللل   (. اللللدف م  لللل  
ال  ا لللع  لللع ال للل ا  الامللل  ين الحللل   
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 ا للله ا لهملللاة ل م ا ثلللة   الممللل     
 قللد االل  خاصللية الم  لل   ث لل  اههلل  

ال قللد   للل  يجلل  للله  محللف اث الل    للع
ال هللل  ف ثلللن ال قلللد   ال ال    لللد ملللن 
الا طن ام ه دا الل  ال قل   ال  هيلة ملن 

اال الللللل  ن   م ا قللللللة (1 1)المللللل د  
   -2)  ال ع هصله  , ص حب الام  ن

ليس لله ان ي طيهل  ال الل  ا  الحلد مل  
 (.اا ا ن ص حاه 

   جللد  االخلل    ان  لل ه ن االصللاح 
ا ث للل  ال  اثلللع  لللد الللا ملللن الللله

اجلللل    ا  ثللللد  اجلللل    ال    للللد مللللن 
الا طن ا  ال ه  ف ثن ال قلد ل ييل   لع 
, ثقلللد الممللل       ال للل ا  الامللل  ين 
االم  الل   يج  هل  مح هملين  لع ثلد  
جللل ا  ال    لللد ملللن الاللل طن   ال هللل  ف 
ثلللن ال قلللد  لللع ذللل ين ال قلللدين الللل  
القلللل ه ن المللللدهع ملللل  االالللل  ا للللين 
د  االث الللل   القيللللد المقلللل   ث لللل  ثلللل

الجلل ا    ذلل  م ا قللة م لللك االخللج   
 .ا  م لك الام  ن

 ثقد ال ه لة :   ل  
لقلللللد املللللهد القللللل ه ن ه مللللله صلللللاية 
االث الل   الخاصللع ل  هيللف   للل  يجلل  
له ان ي هلف غيل ا ا ل ملف الم هلف ذل  
اه اال ا  ن م ه ه    لك الها المل د  

ليس ل  هيلف ان ي هلف غيل ا ( )   )
 لع  لللك  اال ان يهل ن  للد ا هله الم هللف
اال ان , ...( ا   للللل   االمللللل  ل أيللللله

االملللل  يا  للللو ثهلللله ا ا ا ن الم هللللف 
ل  هيلللف ا  هيلللف خلللاا االلل  ل قيللل   

 .ا ل مف الم هف اه 
 ال    ال  هع

مهلل  ال هلل  ف ثللن ال قللد   ال    للد مللن 
الالل طن  للع ثقلل د االث الل   الخاصللع 

 ا    ق الط  ين

 لللد يهللل ن مهللل  ال هللل  ف ثلللن ال قلللد   
الل طن  اج لل  اللل  ا  لل ق ال    للد مللن ال
   لد ياهل  ث ل  أ  ملاب . الم    دين

يد   ال  اا ي   الم    د ح   لل  هل ن 
دا    م ديل  ه ل     د ل  االجل    لع 
ثقللللد االيجلللل   مللللن  اللللف المملللل  ج  

 لللك ملل  . 21الم    د ا لله د ن غيلل ا
هجدا  ع الهص ا الق ه هية الم   قلة 

 :ا ل ق د اال ية
 :ا ال ثقد االيج  

يجلل   الم هللع  للع ذلل ا االطلل   ثقللد اال
ذللللل  ال قلللللد الا  للللل   لللللع احه مللللله 
لهصللل ا القلللل ه ن المللللدهع   يهلللل ن 
ه لك ا ا هل ن المل ج   مهقل ال ا  هل ن 
ثق  ا ليس ا     ا حه مه لهصل ا 

  امل ه دا للها ,   ه ن ايج   ال قل   
مللن  لل  ن ايجلل   ال قلل  ال ( 1)الملل د  

يا للل  ال قللل    لللع  للل جي ا ل قللل ه ن 
ل  يهن م دا ل ملهه    لل   الم ه   ا ا

يهن  ا     من حلد د ام هلة ايلداد   
 . 2الا دي  

مللللللن (   )  لللللل  الملللللل د   
 -1)القللللللللل ه ن الملللللللللدهع ث للللللللل  ان 

ل مملل  ج  ان يللاج  الملل ج   ه لله ا  
ا  ه ا د  ا ه ا   ا ه  لع ال قل     
المهق ف   له ه لك ان ي ه  ف ال  غي  
المللاج  ثللن االجلل    هللف ذلل ا ملل  للل  

  .(  للل ق ا  ال للل و اييللل ايقللل  اال 
ها لللا ملللن اللللها الم قلللد  ان هلللف 
ممللل  ج  لللله الحلللق  لللع ال هللل  ف ثلللن 
ال قد ل يي    ان ياج  من الا طن من 
حيث االصف مل  لل  ي جلد خل ط يمه له 

الن ثقد االيج    لع االصلف . من  لك 
ال ي  الللللللللللل  م صللللللللللللا اخللللللللللللاا 

ا ا ي للللللللل   لمهللللللللل  .   الممللللللللل  ج 
الممللل  ج  ملللن ال هللل  ف ثلللن ال قلللد   

ل    د من الا طن ان ي جلد خل ط  لع ا
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ال قد يهل ن  ط لع الدالللة ث ل  المهل  
  لملل  , ملل اق هلل ن صلل يح  ا   للمهي 

ه ه  ذ ا الق ثد   ع المه  امل  ه نية 
 للا يجلل   ال  ملل   للع   مللي ذ   للا 
 قيد ح ية الممل  ج   لع ال هل  ف ثلن 
ال قد ا  ال  جي  من الال طن اال ا لقلد  

  ث يلله ,  المهصلل ا ث يلله  للع ال قللد
ال يج   ل ماج  ال  مو  لع ال مملك 
ا لخللللل ط المللللل ه    اال لللللل   طايلللللق 

  مو  ع الق اثد ال  مة  ع ها ية ال
 للل  ا  جلللد الخللل ط , امللل  م ف الحلللق 

الم ه     جلد  ل ممل  ج  ح جلة الل  
االيجللل   ملللن الاللل طن ا  ال هللل  ف ثلللن 

 جللب ث يلله ا ال ان يط لللب , االيجلل   
 ل ن , من الماج  الم ا قلة ث ل   للك 

ام ه  الماج     ممك ا لخ ط الم ه  
هللل ن ل ممللل  ج  ان ي  للل  االمللل  الللل  

ج  ليملل   لل  ا  الل  ان المللا, الق لل ق
للللله  مصلللل حة  للللع ال ممللللك ا لخلللل ط 
الم ه    اهه اهم  ي ممك اه   ه ل  هل ن 
ل ق  ق ان يمه  الماج  ملن ال  ملو 
 لللللع امللللل  م ف حقللللله   ان يللللل اا 
ل مملل  ج   للع االيجلل   مللن الالل طن ا  

 .1  ع ال ه  ف ثن االيج  
   جد  االخ    الل  ان القل ه ن يالين 
ل مم  ج  ان ي ه  ف ثن االيج   ث ل  

لللل غ  ملللن  جللل د الخللل ط المللل ه  ا ا ا
هلللل ن الملللل ج   ثقلللل  ا اهخلللل  ث يلللله 
الممللل  ج  مصللله   ا  م جللل ا مم  هللل  

  ذلللل ا ملللل    لللل  الللله الملللل د  , للللله
ا ا هللللللل ن ... -2)اهصللللللله  ( 61/2 )

الم ج   ثق  ا اهخل  ث يله مصله  ا  
م ج    ا اد المم  ج  ان يايل  الخل  
المهخلللل  جلللل   ل محهمللللة الللل ل غ  مللللن 

  ان  حهللل  ا اقللل ق  جللل د القيلللد المللل ه
االيج   ا ا  د  المخ     لم ه  ه  يل  

  (   ل  ي حق الماج  ملن  للك  ل  

الحهملللة ملللن  للللك ذللل   ملللهيف ايللل  
المص ه    الم  ج  حيث  د ال ي  ل  
المخلل    ان يقللد  ث لل  الخلل اق د ن 
ح  لللللله محلللللف الممللللل  ج  االصللللل ع 
اص صلللل  ا ا هلللل ن المهلللل ن   يالللل    

ا االجل اق ا ال ل  ةال  ان ذل , مانم  
ملللل و ال ي قللللدا ال الللل نن   ثمللللاق 

   خلل  ط الملل د  .2 المحللف ال جلل   
 ا هلل  ث لل  المخلل    ان يقللد   للم ه  
ه  يلل  ايلل  ه هلل  طاي  هلل  ملل اق ه هلل  
  ميهلل   ثيهيللة ا  خاصللية ا ال لل  ة 
اللللل  ثللللد  الحلللل ق ال لللل   المحقللللق 

 لل  ا هلل ن المللاج   للد اجلل  , الل لماج  
ال قللل   ل ممللل  ج  م اثيللل   لللع  للللك 
اث ا  ا  خاصية  يله  ج  له يطملنن 

   لل   المملل  ج  ا ل هلل  ف ثللن , اليلله 
االيج   لمخ   مل  الملم ة ال   ل ا   
 يللله ذللل ا االث اللل  ا  ال لللع  اث ذللل  
الملللاج   لللع الممللل  ج   للل ن ال للل   
المحقق ملي حق ال لماج  ملن ال هل  ف 

 .  ثن االيج   له ا المخ   
   د اال   ل ه ن ايجل   ال قل   ال لحه  

مهللللله اال ان (12) لللللع المللللل د    ا للللله
المخ   ث د   اليل  المل د  المل ه    

لملللللهة  6 ام جلللللب القللللل ه ن   للللل  
2   . 

   صلللللل  ل القلللللل ف ان ثقللللللد  
االيج   ليس ملن ال قل د الق نملة ث ل  
االث الل   الخاصلللع ل م    لللد   ث يللله 
يج   لاايل  ان ي هل  ف ثلن ال قلد ا  
ي    للد مللن الاللل طن اال ا ا هلل ن ذهللل ك 

الداللللة يمهلل  المملل  ج   خلل ط  ط للع
مللن ال هلل  ف ثللن ال قللد ا  ال    للد مللن 

  الل لك يهق للب ثقللد االيجلل   , الالل طن 
الللل  ثقلللد    طللل ا  خاصلللع ا   للل ق 

خلل ط ان يهلل ن اال  لل ق , الم    للدين 
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ث لل  المهلل   ط يلل   للع دالل لله   ماهيلل  
 .ث   مص حة جدية ل ماج 

 
 :المي  مة   ثقد ال دي ة:   هي 
ملللللن (  12)ث  للللل  المللللل د   

القلل ه ن المللدهع المي  مللة ا ههلل  ثقللد 
ث للل  اثطللل ق احلللد ا  للله الللل  االلل  
ليي س  يه  اخج  ا م   ملة   ي  هلد 
ا  اي هلل  مللد  م   مللة ث لل  ان  هلل ن 
االخج     اال   ا  االخج    حدذ  
مخللل  هة ايههمللل  اهملللاة م يهلللة ا لللد 

  ي  لللن ملللن اللللها . اه هللل ق الملللد 
الم قد  ان المي  ملة هل   ال ا ملن 
االيجللل     يا  لللو ثللللن الاقيلللة الللل ن 
االجلل    يهلل  يمهللن ان ال  ق صلل  ث لل  
ج ق خ ن  من المحص ف ا  ال م  الف 
يمهلللللن ان يهللللل ن الميللللل  س خللللل يه  
لصلل حب اال    للع جلل ق م للين مللن 
االخج   ا  اهماة م يهة ملن االخلج   

    لللللل  الملللللل د  .   اال   اي لللللل 
مللللن القلللل ه ن المللللدهع ا هلللله (  12)
ي هللللل  ف ثلللللن يجللللل   ل ميللللل  س ان )

حق  للله الاللل  ا للل   ا  اد هللله  الللف 
  , (اهق للل ق الملللد  اللل  ن  ب اال  

ي  لللن ملللن ذللل ا اللللها اهللله يجللل   
ل مي  س ان ي ه  ف ثن حق  ه مق الف 
ثلل   ا  اد هلله خلل ط ان ال ي لل    

املللل  ا ا هلللل ن ,  لللللك صلللل حب اال   
ص حب اال    د اا    المي  س  ع 
ال    للد اهلل قع ث لل  اث الل  ا  خاصللية 

ة  الللللل الاي    هلللللله ال يجلللللل   م   قلللللل
ل ميلل  س ان ي هلل  ف ثللن ال قللد ل ييلل  
ا  ي    لللد ملللن الاللل طن الن خاصلللي ه 

 .ه ه  محف اث ا    ع ال    د
ام  ا لهماة ل قلد ال دي لة  هلع  

ثقلللد اللله يحيلللف الم للللك ا  ملللن يقللل   

مق مه ح ا م له الل  اال    ال يل   اال 
 ,  ا لقا 

مللللللن ( 2/1  )  اجلللللل    الملللللل د  
لمللللدهع ل  ديلللل  ان يح للللا القلللل ه ن ا

ال دي للة اه ملله ا  امللن ي  مهلله ث لل  
  للله ان يح اهلل  , ح للا م للله ثلل د  

  لصلل حب . ثهللد يللد غيلل  اميهللة ا لل  
ال دي لللة ان يمهللل  ال ديللل  ملللن اح للللة 
ال دي ة ال  غيل ا ا المل ه د الل  هلا 

  ااصلللة القللل ف ان (. 1  )المللل د  
المخ   ال  ا ع ل  ي  ا  ال دي ة ملن 

ثقدا   نمل  ث ل  االث ال    حيث االصف
الخاصللع اال ا ا ا  للق الط  لل ن ث لل  
االث الللل  ا  الخاصللللية   ذلللل ا ث لللل  
ااو م   ذب اليه المخ   المصل   
اللل   اث مللد االث الل   الخاصللع  للع 
ثقلللد ال دي لللة   املللهدا الللل  القللل ه ن 

للليس )مهلله (21 )حيللث  للها الملل د  
ل م د  ثهدا ان يحلف غيل ا  لع ح لا 

 ين مللللللللن ال دي للللللللة د ن ا ن صلللللللل
 .  ...(الم د 

  ه للل    قلللدي ه   لللع خلللمف المللل اد 
 لللع ذللل ا ال للل     ( 2/1  () 12)

ثللد    لل ه  ملل  هخلل ق مهلل  ال هلل  ف 
ثن ال قد   ال    لد ملن الال طن الها 
القلل ه ن ث لل  اللل غ  مللن  قلل  ب ذلل ا 
الهصلللللل ا ملللللل  هصلللللل ا الملللللل اد 

, الملللللل ل ة اللللللل ه  ( 2/  1() 11)
اللل  ان الهصلل ا االايلل   ه هلل   للد 

ال هلل  ف   ال    للد مللن الالل طن  مه لل 
اا داق   اج    ما ل لة المهل  ا   ل ق 

ام  الهص ا اال لل    ههل  , الط  ين 
اجلل    ال هلل  ف   ال    للد مللن الالل طن 
. ملل  امهلل ن مه لله ا   لل ق الم    للدين
لل لك امل ه جه  اال او مصلد  هخلل ق 
مهلل  ال هلل  ف ثللن ال قللد   ال    للد مللن 

 الا طن
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 ال    ال  لث
 هلل  ف ثللن ال قللد   ال    للد مللن مهلل  ال

الالللل طن طاقلللل  لملللل   ق  لللليه طاي للللة 
 االل  ا 

ا ا هلل ن المخلل    للد هللا ث لل  مهلل  
ال ه  ف ثن ال قد   ال    د من الا طن 
الللها القللل ه ن ا  ا   للل ق الم    لللدين 
الللللل   يهللللل ن ه  جللللل  ثلللللن االث لللللداد 
ا الث الل   الخاصللع  قللد حلل ا ث لل  
 ا   ة ح لة م      ه طاي ة االل ل ا 
اللل  حلل ال  ذلل ا المهلل    ال للع   جلل  
دانم  ال  االث داد ا الث ا   الخاصلع 

 للللك ان الحللل ال  ال لللع  مهللل  ,  حلللدا
 يه  طاي ة االل  ا  ال هل  ف ثلن ال قلد 
  ال    للد مللن الالل طن م ج هلل  دانملل  
ال  االث داد ا الث ال   الخاصلع د ن 
ملللل اا   مللللهاين  لللللك اجللللاق مللللن 

 :ام   ا  ال ق د اال ية
 ثقد المق  لة : ا ال

ال ا لللللن ملللللن امللللل ق اق الهصللللل ا 
الق ه هيللة الم  لجللة ل قللد المق  لللة اهلله 
ثقلد ال يقل   ث ل  االث ال   الخاصلع 
اال ا ا ا  للللق الم    للللدان ا  ا   لللل  

  ذل ا مل  ا   له , طاي ة االل  ا   للك 
ملللن القللل ه ن الملللدهع ( 112)المللل د  
يج   ل مق  ف ان ي هلف  ه يل  )اهصه  

  ه ا   ع جل ق مهله الل  ال مف  ع جم
مق  ف اا  ا ا ل  يمه ه من  لك خ ط 
 ع ال قد ا  ل   هلن طاي لة ال ملف ممل  
ي     م ه  صد ال ه ن الل  ه  ي له 

  ام جب الها الم قد  , (الخاصية 
يحق ل مق  ف ان ي    د من الا طن م  
مق  ف اا  ا  ان ي ه  ف ثن المق  للة 

جلد مل  لل  ي , ل يي    ذ ا ذ  االصلف 
( ملل اق هلل ن صلل يح  ا   للمهي )خلل ط

م  ق ث يه يمهل   للك ا  ه هل  طاي لة 
ال مللف    لل   االث ملل د ث لل  ه لل ق  

ه ن يهل ن ال ملف , المق  ف الخاصية 
محف ثقد المق  لة ثما  هيل  لجل   يله 
 ب ال ملللف الللل  مقللل  ف ا لللل ا  هاللل ا 

لل لك ي حل   ث ل  , له  ق ه الخاصية 
همل   المق  ف ان يقل   ا ل ملف خاصلي 

 للع ال    للد ملل  ال ملل   ا  الطايللب ا  
الهلللللله يملللللل ا ا مللللللن , المههللللللدس

الا  و ان  ب ال مف  د اث ملد ث ل  
ه لل ق  المقلل  ف الخاصللية   ث يلله ال 
يجللل   ل  مللل   ان ي هلللد ا ل ملللف الللل  

 .6  م   اا 
  ال هللل  ف ثلللن المق  للللة ذللل   

االه لللل   ميلللل ا   االه لللل     ثلللل   للللع 
الا طن الحي   ال م ية من المق  لة من 

  يمهللن ان يلل  ع ذلل ا ال هلل  ف ث لل  , 
 :ثد  ص   

 هلل  ف المقلل  ف ثللن ثقللد المق  لللة  -1
اللل  خللاا  لل ن  يصللان الم هلل  ف للله 
مقلل  ال  جلل ا  ب ال مللف ايهملل   ه هللع 
ثا ة الم ه  ف ا ل ااطة ال قديلة ال لع 
. ه ه    اطه ا ب ال مف  الف ال هل  ف 
  يجب  ع ذل ا الح للة  طايلق   اثلد 

الحللق  يملل  ي   للق اهقللف حقلل ق ح الللة 
المق  ف االص ع     اثد ح الة الدين 

 .   يم  ي   ق اهقف ال  ام  ه
 ه  ف المق  ف ثن االج   لخاا  -2

   ه  ف ,   ن ثن ط يق ح الة الحق 
المقللللل  ف ذهللللل  ال يهللللل ن ثلللللن ثقلللللد 
المق  للللة   اهمللل   ه  لللله يهللل ن ثلللن 
االجلللل   قللللط  ياقلللل  الم هلللل  ف دانهلللل  

 الللة ث للل  المق  للللة   اللل لحق ق الم  
مللديه  ا الل  املل   اله خللنة ثللن ال قللد 
هللف  لللك ثللدا االجلل  الن الم هلل  ف للله 
اصان دانه  اه  ج ا  ب ال مف   يحق 
له  قط المط لاة اه    ج    لع خل ن 
ذ ا ال ه  ف احه   ح الة الحق   ال لع 
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يه لللع لمللل ي هه   لللع حلللق  ب ال ملللف 
 .اثاهه اي ذ 

ل ملف ثلن    د يحصف  هل  ف  ب ا - 
ال قد ال  خاا اا   يه ن الم هل  ف 

  يحدث ذ ا ث د  لل  , ذ   ب ال مف 
هلل ن  ب ال مللف م لهلل  لقط للة ا     
ا اد ا  مللة ااهيللة   ا للة ث يهلل    االل   
ثقلللد مق  للللة اهللل ق ث للل  ا  للله  للل  
يحصللللف ا للللد  لللللك ان يايلللل  الم لللللك 
اال     ي هلللل  ف ا ل لللل لع ل مخلللل    
 ثللن ال قللد حيللث يهلل ن المخلل     ب

  .1 ال ملف الجديللد  لع ثقللد المق  لللة
م  يهمه  ذ  ال ه  ف ثلن ال قلد ا م له 
ال االجلل    قللط ملل اق  لل  ال هلل  ف مللن 

 .جهة المق  ف ا   ب ال مف
 ثقد ال   ية:   هي  

ملللن القللل ه ن (   1)ث  للل  المللل د  
ثقللد الله يملل   )المللدهع االثلل    ا ههلل 

خلللللاا الاللللل  خللللللين  غيللللل    اللللللف 
ث لل   لاملل هاك يملل  م ه اللا ثلل  

ان يللللل دا ا لللللد االمللللل  م ف   ال  للللل   
 (.االث    اال ا لقا 

ي ج لللل  مللللن الللللها اثللللاا ان ثقللللد 
ال   يلللة يهللل ن الللا ثللل    هللل  ملللن 

  ا ا هل ن االمل  هل لك , ثق د ال ال   
 ه  يي ب ث يه االث ا   الخاصلع اال 
ان المخ   ال  ا لع  ل   ا هالي   هل   
االث الل   الخاصللع  للع ثقللد ال   يللة 

 ة ث لللل  ه يلللل  مللللن اصلللل    مخلللل م
ال  صلليف االملل  اللل   يملل دثع  قللدي  
ال  صللية ل  لل  الق ثللد  الق ه هيللة مللن 

  لل    اث للد , غ صلله  اهلل ا ال  صلليف 
المخل   ا الث الل   الخاصللع المملل هد 
ال  مل  يق  ليه الحلق الل   يال ف اله 
المملل  ي  مللن  اللف الم لللك حيللث اجلل   
ال    للد مللن الالل طن ا ا ه هلل  ط يقللة 

املل  ا ا , غيلل  مقيللد   االه  لل   مط قللة

 يد  ط يقة االه     ا ملف م لين  ل ن 
 لك ميمه  الممل  ي  ملن ال    لد ملن 
الا طن    لك ا ثل    الخلع الممل     

  ذ ا م      اله القل ه ن , ال  غي ا
اهصلله  ( 1/  1)المللدهع  للع الملل د  

ا ا اط لللللق الم يللللل  ل ممللللل  ي  اال ن )
ا اله  لللل     للللل  ي للللين مه   لللل  جلللل   

ي  اهللل  يه  للل  اه مللله اللل ل ين ل ممللل  
الم       ان ي ي ذ  لمن يخ ق مل اق 
ه ه  ممل  يا  لو ال ا او الممل  مف 

   لل    االل ل املل هد اللل  هللا (.ا  ال
القلل ه ن  للع ج للف خاصللية المملل  ي  
محللف اث الل     مهلل  االايلل  مللن هقللف 
, حقه ال  خاا اال  مق الف ثل   
هلل ن يالل   المملل  ي  ثقللد ايجلل   ملل  

مح لله ذلل  الخلل   خللاا االل  يهلل ن
  , الم لل   ا  يقلل   الل ذن ذلل ا الخلل 

للليس  -1( )  1) لللك اللها الملل د  
ل ممللل  ي  ان يلللاج  ال   يلللة   ال ان 

 (.ي ذهه  اد ن ا ن الم ي 
املللل  المخلللل   المصلللل    قللللد  ميلللل  
ا قلللدي ه  ثلللن المخللل   ال  ا لللع  لللع 
م  لج لله ل  هلل  ف ثللن ثقللد ال   يللة ا  
 ال    د من الال طن    للك اهصله ث ل 
  ثللد  م صلل ة ا ل صلل هة  للع الملل د  

ال يجللل   )مهلله   ال لللع هصلله  (  6)
ل ممللل  ي  د ن ا ن الم يللل  ان يهللل ف 
ثن االم  م ف ل يي    لل  ث ل  ملايف 

  ث للللل  ذللللل ا ال يجللللل   , ( ال اللللل   
ل ممللل  ي  ان يلللاج  الخللل  الم للل  ا  
ي ذهللله ا  اث   للله مللل   االلل ل ا  ان 
يه ف ثن ام  م له لخلاا اال  ال   

 . ا  ن الم ي ح ف اال 
 ثقد ال ه لة ال ج  ية:   ل  

يملللل   ث لللل  ال ه لللللة ال ج  يللللة ملللل  
يم   ث   ال ه لة المدهية من احهل   
 يمللل  ي   لللق امهللل  ال هيلللف ملللن اه الللة 
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غيلل ا لهلل ن مللن ال قلل د الق نمللة ث لل  
اال ان الللللا   . االث الللل   الخاصللللع 

ان االث الللل   الخاصللللع ال ,   يلللل ل
 يهصب ث ل  خلاا ال هيلف  ا له همل 
ذلل  االملل   للع ال ه لللة المدهيللة   اهملل  
يهصللب ث لل  ح   لله   اا ص صلله  للع 
اال ا  ثقل د م يهللة   يهصل و اذ ملل   
الم هللف اللل   حقيللق اله يجللة ال ج  يللة 
ال ع ي يدذ  اي  ه ه  ال م نف الا ملة 
للل لك   ال ي لل ا ا ا  حققلل  ان يهلل ن 
 لللك  للد  لل  ث لل  يللد  هي لله ا  خللاا 
االلللل     للللللك ا مللللل ااا  صللللل ين 

لم هللف ال للمهع ل  هيللف ا ه اللة غيلل ا ا
ا ا  جللد هللا  لل ه هع يمه لله مللن ان 
يالل   ال قللد اه ملله ا  مه لله مللن  لللك 

 .ا و ط  ئ
 المط ب ال  هع

االلاف الم    للد الم  للد اخاصلله اقيللد 
المه  من ال هل  ف ثلن ال قلد   ال    لد 

 من الا طن
ان ا اد  اطللل او ال قلللد ذلللع مصلللد  

 قلد اهلف ال  امه  ل لك ال اد ان يه   ال
مللل  يح  يللله ملللن ال  امللل     خللل  ط 
ا  للق ث يهلل  اال ملل  هلل ن مههلل  ما ل لل  

الملللللللل د  )ل هالللللللل   ال لللللللل     االداب 
  لملللن الم  للل   اهللله  لللع , ( 1/1 1

اااف احد الم    دين اه ا االل  امل   
  الخلل  ط   هلله مللي حمف الممللا لية 

  ا ل  لع  هحصل  , ال قدية ج اق  لك 
 للع المط لاللة ايلل  ا  الم    للد االالل  

ا ل ه ي  ال يهع الجال   ان هل ن ممههل  
  غي  م ذق  ل مدين ا  ان يص   الل  
ال ه ي  الهقد  ا ال ل  ة الل  حقله  لع 
الح ل ين ا لمط لاة ال ل   ي  ان هل ن 

  مللل  , (  حقلللق ال للل  )للله مق  للل  
اح ه ا  ع ا   االث ا   الخاصع ث   
ال ه  ف ثن ال قد   ال    د من الا طن 

يقيلللد ملللن ا اد  الم    لللد الم  لللد اهللله 
اخاصللله  لللع ال هللل  ف ثلللن ال قلللد   
ال    د من الا طن م  الييل  ث ل   ا  

   ا  قيلد  ا اد  . محف ال قد االص ع 
الم    لللد ث لللل  الهحلللل  الم قللللد    هلللله 
يم هلل  ث يلله  لللك   ا ا االلف ا ل  املله 

اال , ذ ا   هه ي حمف الممالية ال قديلة
ل قل د ان المخ   اا هف ثقلد ملن ا

الممهلللن ا صللل  ه  ا لطللل ا  الخاصلللع 
ام  لجللة ما   لللة  ق يالل  ثلللن ال قللل د 

  اا   للل  ذللل ا الم  لجلللة , االاللل ل 
اي   ا ا او مصلد  هخل ق االث ال   

 يه ن ال  هيل  ث ل  ثلد  , الخاصع 
ه لل   ال صللل و الللل   اا مللله الم    لللد 

ال هلللل  ف ثللللن ال قللللد   ال    للللد مللللن )
  ملللن ه حيلللة , ملللن ه حيلللة ( الاللل طن

الللل ل ي اللللو هص صلللله الق ه هيللللة ا
لاي ن من ي حمف  ا ة الهلاك   هي يلة 
ال للم ن   اهقللاب يللد االملل ن اللل  يللد 

  ه حيللللة   ل للللة  للللد ي طلللل  ,  للللم ن 
ل م    د حق المط لاة ال ل   ي  ثمل  
اصلل اه مللن  لل   جلل اق ال هلل  ف ثللن 

ا  ا ل ا  , ال قد ا  ال    د من الا طن 
المخللل   اي للل  ل م    لللد  لللع ا للل  

  مل   قلد  ي هلس . د احق ام ي  ال ق 
مدل  ه    الهصل ا   ثلد    هي ذل  
ث للللل  جللللل اق  احلللللد م حلللللد يملللللم  
ا لق ثلللد  الق ه هيلللة  لللع ثم مي هللل    

  ملهق   اايل ن مل  ا ل  ملن ,  ج يدذ 
حقللللل ق   ايللللل  ا  ل م    لللللد  جللللل ا 
الم    د االا  ال   اجل ل ال هل  ف ا  

  ذلل ا الحقلل ق , ال    للد مللن الالل طن
. ا لهمللاة ل طلل و ال لل هع م للف جلل اق 
 :  ذع ه ال ع

 ااط ف ال قد: ا ال
اطللان ال قللد ذلل  هالل    لل ه هع مللاداا 
ان ال  ج د ل  ص و الق ه هع   ه هله 
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امللاب االل اف  للع  ه يهلله , للل  يقلل  
  ال يهلللل ن ال قلللللد ماللللل ا  لللللع ,   

 ه يهلللله ا ا ملللل    ملللل  ا ه هلللله ث لللل  
ال جلله الصللحين مللن   لل    محللف   

 قلل د الخلله ية مللاب   الخلله ية  للع ال
  ا ا  ص و خلاا  لع م لك غيل ا .

هللل ن ذللل ا ال صللل و صلللحيح  اال اهللله 
ي  ا  غي  ه    ال اد ان   حقه االج    
من الم لك االصل ع  ل  ا اا ل   االايل  
ثد  االج      ن ال ص و يه ن ا طا 
الن ال    يجب ان يهل ن صل د ا ملن 
الم    د ص حب ال ا ة ال   يهصل و 

مللللن حقلللل ق    اليلللله ا لللل  ال صلللل و
  . ا  مللللن يم  لللله   ه هلللل , ال  املللل  

اث الللل  المخلللل   ه يلللل ا مللللن حلللل ال  
ال ه  ف ثن ال قلد   ال قلد ملن الال طن 
 ص     م    ة ث   اجل    الم    لد 
.  لل ن اج  ذملل  ه لل ا   اال ثللدا الل ط ين
لل لك هلل ن الايل    للع ااطل ف ال صلل و 
الق ه هع م اق هل ن ثقلدا ملن الال طن 

يم لللف  لللم هة , د ا   هللل  ال ثلللن ال قللل
ل م    لللد  لللع الح للل ا ث للل  حق  للله   
حم ي للله ملللن االللاف الم    لللد الم  لللد 
اخاصللله لقيلللد المهللل  ملللن ال هللل  ف ا  

  ي ج ل  لهل   للك . ال    د من الال طن 
 للع الهصلل ا الق ه هيللة اال يللة ال للع 

 :  ه  ف ثق د االث ا   الخاصع
 يم  ي   لق ا قلد االيجل   الا  ل   لع 

لملللدهع  قلللد هصللل  احه مللله ل قللل ه ن ا
 لللل  ا )مهلللله ث لللل  ( 2/   )الملللل د  

اخ  ط ان ايجل   الممل  ج  ا   ه  لله 
ثللللن االيجلللل   ال يهلللل ن اال ام ا قللللة 

  ا لهماة ل قلد ال ه للة , ... (الماج  
للليس )ث لل  اهلله (    )هصل  الملل د  

ل  هيف ان ي هف غي ا اال ان يهل ن  لد 
ا هله الم هلف  لع  للك ا   ل   االمل  

 للع ثقللد المق  لللة هللا   , ...( ل ايلله

يجلل   ل مقلل  ف ان ي هللف  ه يلل  )ث لل  
ال مف جم  ه ا  ج قا مهه الل  مقل  ف 
االلل  ا ا للللل  يمه لللله  للللك خلللل ط  للللع 

   لللع ال للل ا  الامللل  ين , ... ( ال قلللد
ث لل  اهلله ( 1/2 1)هللا  للع الملل د  

  ليس لله ان ي طيهل  ال الل  ا  الحلد )
 .(.م  اا ا ن ص حاه 

يللللة   ي  للللن مللللن الهصلللل ا الق ه ه
اثللللاا ان المخلللل   ال  ا للللع اثطلللل  
الحق ل م    د ان ي حق االج    ا ل قد 

  , مللن الالل طن ا  ال هلل  ف ثللن ال قللد 
يم خو  لك من اخ  اط المخ   ا ن 
الم    د االصل ع لقيل   الم    لد االال  

  ا ا    ال    لد ملن . اه ا ال ص     
الالللل طن ا  ال هلللل  ف ثللللن ال قللللد د ن 

ص ع   اايل  ثلد  م ا قة الم    د اال
الحلللل ق االجلللل    اهلللل ا ال صلللل       
ااط لهلل    ال لل لع ال     للب ث يهلل  أيللة 

 .1 ا      ه هية
 المط لاة ا مل ال قد:   هي 

ال ملللل ذللل  ا جللل   الم    لللدين الللل  
, 2 الح لة ال ع ه ه  ث يه   اف ال    د

   د اثط  المخ   ل م    لد االصل ع 
حلللق المط لالللة ا ملللل ال قلللد االصللل ع 

جلل اق مللدهع ث لل   صلل و الم    للد ه
االا   ع  ه  لله ثلن ال قلد ا  ال    لد 
مللن الالل طن للل  ه هلل  خاصللي ه محللف 

  ي   للللن لهلللل  االملللل   للللع , اث الللل   
 :الم    ث   ال ق د اال ية 

 ثقد االيج   -1
ا ا مللل  ا للل  ثقلللد االيجللل   لقللل ه ن 

 مل   ا   _ هم  م  اهل _ايج   ال ق   
ث حم يلللة  ا للل   ل ممللل  ج  ملللن حيللل

 حديد مد  ال قد   االج    يه   اي ل  
مللن حيللث حصلل  اههلل ق ال قللد احلل ال  
 ه ذ  المخل   ث ل  ملايف الحصل  ال 

  لهلللن القللل ه ن المللل ه   لللل  , الم لللف 
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يممن ل مم  ج  اال ل اق ث ل  حمل ب 
الملللاج  ا  ان يمللل يف ذللل ا الحم يلللة 
اا   لاغ ا  ال ع  ممه  المخل   

للللل لك حالللل   لللل ه ن ايجلللل   ال قلللل   .
اليجللل   ملللن الاللل طن   ال هللل  ف ثلللن ا

االيج     اخ  ط ح   ي    لك م ا قة 
   للد اهلل  . المللاج  ال ح ي يللة حصلل ا

المخ   ث   م   قد  حق الماج   لع 
 ملل ال قلد )المط لاة ا ا ية المل ج   

ا ا  لل   المملل  ج  ا ل للل جي  ( االصلل ع
ملللن الاللل طن ا  ال هللل  ف ثلللن االيجللل   
الللللللد ن حصللللللل له ث للللللل  الم ا قلللللللة 

املل ه دا اللل  ,  ح ي يللة مللن المللاج  ال
من  ل ه ن ايجل   ( 2/ 1)ها الم د  

يجلل   )ال قلل   ال للع  للها ث لل  اهلله 
ل ملللللاج  ان يط لللللب  ا يلللللة ال قللللل   
الا    الحه   الق ه ن الحد االملا ب 

ا ا اجللللللل  الممللللللل  ج   -2: اال يلللللللة 
الم ج   ا   هل  ف ثلن االيجل   هلا ا  
جلللل قا د ن م ا قلللللة  ح ي يللللة ملللللن 

 .(...الماج 
 ثقد الم ا ثة -2

ا جب   ه ن االصاح ال  اثلع اقيل   
ثا لللللللة ما خللللللل   الللللللين الم للللللللك   

مهله (  )المم  ج     لك  لع المل د  
ال يجلللل   ان  هلللل ن )  ال للللع هصلللله  

ال ا لة اللين صلل حب اال   ال   للع   
 هي لله    اثهلل  اال ثا للة ما خلل     

  همل  (. مه  ال م طة  ع ذ ا ال ا ة
يمهلل  االيجلل   مللن  ملل  اهلل   لل ن الللها

الا طن الث ا    ع خاصية المم  ج  
اال ان المااف ال   يط ح ه مه  لع , 

ملل  ذلل  الجلل اق الم   للب : ذلل ا المقلل   
ث لل  ا  لل ا   يلل   الملل ا   ا ل    للد 
من الال طن مل  ممل  ج   ل ه      لع 
 قللدي ه  ملل  هلل اا مه مللا    م ه غملل    

ذل  ا جل ا المخل   (   )ها المل د  

ق ال ااطللللة االصلللل ية اللللين اللللل  اههلللل 
الم    لللدين   االاقللل ق ث للل  ال ااطلللة 
ال  ه يللة ا ح ي هلل  اللل  ثا للة اصلل ية 
اط ا ه  ذ  الم لك   الم ا   ال  ه   
, ا ا هلل ن االايلل  يملل يف اال     للا 
الن مصد  االث داد اخلاا المل ا   
ل  ي     ا    ق الم    دين   اهم  هل ن 

 .مصد ا ها الق ه ن
 ه   اا ل م :   ل  

ل لللل  ي  حم يللللة اه لللل  ا لللل  المخلللل   
ال  ا ع ا   ال م ه   االا ل ال ع 
  لللمن حلللق الم    لللد  جللل ا الم    لللد 
الم  للد اخاصلله  للع ال قللد  للع ح لللة 
اااللله  للع ال  املله ا للد  ال هلل  ف ثللن 
ال قد ا  ال    د من الال طن   ملهايهه  

 :ا ال ع
 لل   المخلل   اه قلل ف :  ا للة الهللاك -أ

لخللل  محلللف ال قلللد الللل   ا لللة ذلللاك ا
الم    د الم  د اخاصه ا ا  ه  ف ثن 
ال قد ا      د من الال طن ث ل  الل غ  
من ه ن يدا ث   الخل  ذلع يلد امل ن 

ث ل  امل س اهقلاب يلد , ال يد  م ن 
االملل ن اللل  يللد ال للم ن هملل   للع ثقللد 

مللن ( 2/  1)ال   يللة  هصلل  الملل د  
  ان  -2)القلل ه ن المللدهع ث لل   اهلله 

 يللل    ثلللين مه   للل  ي  اللل   يلللدذ  الم
  ييهلله  لل  ا الل لو المملل  ي  القيللد   

  هلل لك هللا (. ذ هلل  ال   يللة  للمن 
الم   قللللللة ا قللللللد ( 1/2  )الملللللل د  
  ان ا دثهللل  الللا ا هللله  -2)ال دي لللة 

ثهللللد مللللن ال ي  مهلللله ثلللل د    ذ هلللل  
ا  د  ال دي  ال  هع   ص حاه  الاي   
ان خللللللل ق  لللللللمن ال ديللللللل  اال ف ا  

 ...(.ال  هع
 لل   المخلل   حللق : حللق االم يلل   -ب

االم ي   ه م هة ل م    د االص ع ثهد 
االالللاف اقيلللد ال هللل  ف ا  ال    لللد ملللن 
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الا طن   حق االم ي   ذل  ا ل يلة  لع 
 للللع م اجهللللة ,    املللل ي  ق الللللدين

الم    للد الم  للد اخاصلله ثهللدم  ياللف 
 ع ال  امه ا د  ال هل  ف ثلن ال قلد ا  

ن  لع ال    د من الا طن همل  ذل  الخل 
ثقلللد االيجللل   الا  للل   لللع احه مللله 

 قلد اثطل  المخل   , ل ق ه ن الملدهع 
لماج  ال ق    ع االج   المم حقة له 
 لللع  ملللة الممللل  ج  حلللق ام يللل    لللع 
املل ي  نه    حللدد ذلل ا االجلل   الل ج   
 اث مه ا    م   اد ثهه   ا ي  ال  
ديه  مم      يه ن محلف االم يل   ذلع 

لم جللل د  المهقللل ال    المحصللل ال  ا
  يهلل ن  ا  الحللق .  للع  لللك ال قلل  

ل ملللللللاج   جللللللل ا ( حلللللللق االم يللللللل  )
المم  ج  من الا طن ا ن يه   ث   م  
  للل ه االايللل  ملللن مهقللل ال  داالللف 
ال قللللل   المللللل ج   ا ا هللللل ن الملللللاج  
اخلل  ط ث لل  المملل  ج  االصلل ع ثللد  

  ذل ا مل    ل  , ال  جي  من الال طن 
اهصللله  ( 2/   1)اللله هلللا المللل د  

قلللللل  حللللللق االم يلللللل   ث لللللل    ي -2)
المهقللل ال    المحصللل ال  المم  هلللة 
ل مم  ج  من الا طن ا ا هل ن الملاج  
 لللد اخللل  ط صللل احة ث للل  الممللل  ج  

 ...(.ثد  االيج  
 ل   المخل   : ال ج   الما خ   -جـ 

اي   ال جل   الما خل  ث ل  الم هل  ف 
للله ا  المالل   م لله ال قللد مللن الالل طن 

, اخاصههج اق الاا الم    د الم  د 
ث   ال غ  من ا  ص   حق الدانن  ع 
ال جلل   ث لل  مللدين مديهلله ا لللدث ل 
غيلل  الما خلل   المهصلل ا ث يهلل   للع 

  ج للللف , الها يللللة ال  مللللة لال لللل ا  
المخ   من ال ج   الما خ  امل  ه ق 

  ا ل للل لع يهللل ن , يقيلللد الحهللل  ال للل   
ل مللللللاج ان ي جلللللل  ما خلللللل   ث لللللل  

المم  ج  من الا طن ام  ذل  ممل حق 
 للللع  مللللة المملللل  ج  االصلللل ع  جلللل ا 
المللللاج     لللللك  للللع ح لللللة اخلللل  اط 
االايلل  ث لل  المملل  ج  االصلل ع ثللد  
ال لللللل جي  مللللللن الالللللل طن ا   هايهلللللله 
ل مملل  ج  مللن الالل طن امللداد  لللك للله 

املللللل ه دا لللللللها الملللللل د  , ما خلللللل   
 .من الق ه ن المدهع ( 6/2  )

  ا لل و المخلل    للم ه   االل ل ال 
    لف  هد     حل  ثهل ان  ا لن همل

ا لهملللاة ل قلللد الممللل      لللع المللل د  
ال يجلللللللل   )ال للللللللع هصلللللللله  (  12)

ل ممللل  ع ان يمللل  ع غيللل ا اال اللل  ن 
 لل ن ملل    اييلل  ا هلله , م لللك الخللج  

  لالللل    ل م لللللك   يللللد   ل مملللل  ع 
ال لل هع اجلل  م  لله   ال خلل  ل مملل  ع 

  ي  ن ملن اللها الم قلد  , ( اال ف 
ان المخ   ال  ا ع ا    جل اق ملدهي  

   المم  ع ال   ي    د ملن الال طن ث
   لك اح م هه ملن الال ا    االجل   
د ن ان ي طلللللل ق الاقلللللل ق ا  اههلللللل ق 
 .ال ااطة ال قدية ال ع   اطه ا لم لك 

 قيي  م  لجلة المخل   ال  ا لع ل قل د 
 االث ا   الخاصع

م  اه  ان امل ق ق ال قلد لصل ة  
الط ا  الخاصع  ا  و من ح لة الل  

ن مصلللد  االث لللداد  قلللد يهللل ,االلل ل 
اخللللاا الم    للللد هللللا القلللل ه ن ا  
ا  للل ق الم    لللدين ا   لللد  ق لللع اللله 

  ايلل  هلل ن االملل   لل  ا . طاي للة االل لل ا 
مللل  اث لللد اخلللاا الم    لللد   ايللل  
الها  ثن مصد  ذ ا االث داد  ل ن لله 
دالللللللة مهلللللة   ذلللللع  للللل      يللللل   
الم    لللللد الم  لللللد اخاصللللله ا ه يللللل  

اللللل   االل لللل ا  ا ا لللله د ن ان ي ه لللله
  ا ا ه ن االمل  هل لك  ي  جلب , غي ا

  حيلللد الح للل ف الق ه هيلللة     ميمهللل  
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ث لللل  جميلللل  ال قلللل د الق نمللللة ث لللل  
االث الل   الخاصللع مللن حيللث امه هيللة 
هقف الم    د حقله ل ييل  ملن ثلدمه    
مللللن حيللللث االلللاف الم    للللد الم  للللد 
اخاصللله اقيلللد المهللل  ملللن ال هللل  ف ا  

  ملن  قد  ج ل  لهل, ال    د من الا طن 
م  لللللو المخللللل   ال  ا لللللع  ه يلللللل  
ال للم ه   الم طلل   ل م    للد االصلل ع 
,  ج ا الم    د الم  لد اخاصله المالف
  هلل ن  لللك  للع  قللدي ه  املل ا    لللع 
 للللللل  ي  الحم يلللللللة   داللللللل ال  لللللللع 

  ا ال لللل  ة اللللل   لللللك , ال  صلللليا  
 ق ب المخ   ال  ا ع  ع حه  اه هل ق 
ال قللد القلل ن  ث لل  االث الل   الخاصللع 

 مل   , الم    د الم  د اخاصله ام  
يق للع ا ه هلل ق ال قللد ام  لله   االل ل 

  مللهاين  لللك , يقلل ف ا ملل م ا  ال قللد
 :ا ال ع
الحه  ا ه ه ق ال قد لم   الم    د  -1

 :الم  د اخاصه
ا لهملللاة ل قلللد ال ه للللة هصللل  المللل د  

 ه هع ال ه لة امل   ال هيلف ( )6  )
  ا لهمللللللاة ل قللللللد , ...( ا  الم هللللللف

ث ل  ( 1/ 16) هص  الم د   االث   
 ه هع االث    ام   المم  ي    )اهه 

  ا لهملللاة , ...( ال ه قلللف الللل  ال   لللة
ل قللللللللد المق  لللللللللة هصلللللللل  الملللللللل د  

 ه هللللللع المق  لللللللة )ث لللللل  (111/1)
املللل   المقلللل  ف ا ا ه هلللل  ماذا لللله 

  ا لهملاة ...( الخاصية محلف اث ال  
(  1 )ل قلللد االيجللل   هصللل  المللل د  

االيجلل   اال امللاب  ا ا للل  ي قللد)ث لل  
ح  لة المملل  ج  ا  الث ال  ا  االل ل 

جل   ل    له ,     ق اخاصه    م   
 (.ا  ل ماج  ان يط ا ا  مل ال قد

الحه  ا م م ا  ال قلد ث ل  الل غ   -2
 :من م   الم    د الم  د اخاصه

  لللل  المخلللل   ال  ا للللع ا ملللل م ا  
ا لل  ال قلل د الق نمللة ث لل  االث الل   

ن ملللل   الخاصللللع ث لللل  اللللل غ  ملللل
الم    للد الم  للد اخاصلله اللل    لل   

 قلد هلا , ث يه  ه ي  االل ل ا  اه مله 
 يمللل  ي   لللق ا قلللد (121) لللع المللل د  

ال   مللللللل )الم ا ثللللللة ث لللللل  اهلللللله 
الم ا ثللة املل   صلل حب اال     ال 

  ا لهملللاة ل قلللد , ( امللل   المللل ا  
ث لل  (  12)المملل     هصلل  الملل د  

ال   مللللل المملللل     املللل   صلللل حب )
  , ..( ال املللل   المملللل  عالخللللج    

ا لهملللاة الل للل ا  الامللل  ين ال يه ملللل 
ال قد ام   احد االط او   قل  ل مل د  

  الحللللل ف هللللل لك  لللللع ثقلللللد (   1)
االيجلل   الا  لل   للع احه ملله لقلل ه ن 
ايجلل   ال قلل    لل ن ال قللد  يلله ا  لل  

 .  لام داد الق ه هع
 الا  مة

ه هللل  الد املللة مح  للللة لملللا  غللل   
ا الق ه هيلة   م     خ   ه الهص 

 اد  من غل  ا      ل  ملن احه مله 
 جللللل ق  , الللللين صللللل  ا الما   لللللة 

الد امللة مح  لللة ل م مللة خلل    ذلل ا 
الم  للل   ملللن الللاف اجللل اق مملللن 
  ه هع لجف ال قل د الق ا لة الن  ق ل ن 
ا لطللل ا  الخاصلللع    للللك اللل ن ي  لللد 

    ص ه   لع ,  يه  اخاا الم    د 
ن  هه يلة الد املة لمجم ثلة ملن اله ل 
 :  ال  صي   هجمف اذمه  ا ال ع 

 اله  ن  : ا ال
ان االث اللللل   الخاصلللللع ثهصللللل   -1

ج ذ   ي      ع خاا الم    د ا  
 للع صلل ة مللن صلل   ه  للد   الا يلل  ا 

  الل لك ههلل ن  للد مي هلل  ,  للع ال    للد 
االث الل   الخاصللع ثللن  هللن المللاب 
ا للد ان ا للط ايههملل  المخلل   ال  ا للع 
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  ال قلد لل     لك ا لها ث   ثد  ه  
  للل  غ لللط  لللع  ا  الم    لللد ا   لللع 
ص ة من ص   ه   ه ه    ك ال ا  ا  
ذلل ا الصلل ة المللاب ال حيللد ا  المللاب 

  مل  ا   يهل ا ان . ال نيس  ع ال    د 
الماب ال يمهلن ا طله ا هل   االث ال   

 للللل أل ف يهللللل ن دا  للللل  , الخاصلللللع 
ل م    د ال  اا ا  ال قد   يخ  ط  يله 

ان يه ن م جل دا ( 2 1)  ق  ل م د  
  مخ  ث     لد ا  ل   المخل   ان 
لهللف  صلل و  لل ه هع مللاا    ا  لل   
اي لل  مخلل  ثي ه   ث لل  مللن يللدثع 

امللللل  , الللللاو  للللللك ا اللللل   ال هلللللس 
االث الل   الخاصللع  هلل  مللاب يللد   
الللل  اا يللل   م    لللد م لللين ل ا للله ا  

 .لص ة  يه
ال هللل  ف ثلللن ال قلللد ذللل   صللل و  -2

ل قد ال   الم    د  ع حقه ث   محف ا
 لل ن , للل  ي   للب للله ث يلله حللق م هيللة 

هلل ن حقلل  ثيهيلل  هحللق المه  للة  يقلل   
  ان هلل ن , ا ل صلل و احللق المه  للة 

حقلللل  خاصللللي  هملللل  االيجلللل    يقلللل   
المملللللل  ج  ا ل صلللللل و  للللللع حقلللللله 

  يطاللق ث لل  ال هلل  ف ثللن , ا اليجلل  
ال قلللد احهللل   ح اللللة الحلللق ا لهملللاة 
ل حقلللل ق المهق لللللة   احهلللل   ح الللللة 

  ث يللله . ا لهملللاة لال  امللل  اللللدين 
يا   الم ه  ف ملن ال ااطلة ال    ديلة 
االصللل ية   يحلللف مح للله الم هللل  ف لللله 

  , اجميللللل  الحقللللل ق   االل  امللللل   
يهلللل ن الم هلللل  ف الللل ئ ال مللللة  جلللل ا 

  ا ا للللل  يالللل ق , الم    للللد االصلللل ع 
االايللللل   م للللله   هللللله يهللللل ن  للللل مه  
ل م    لللد االصللل ع  ه يللل  الم هللل  ف لللله 

 .الل  ام  ه
امللل  ال    لللد ملللن الاللل طن  هللل   يللل   
الم    د ا ا ا  ثقد   هع مط اق  ل  قلد 

اال ف ملللن حيلللث طاي  للله الق ه هيلللة   
ي حقللق  لللك ا ا للل  يهللن ل م    للد  للع 
ال قد اال ف حق م هية ث   محف ال قد 

  ال لك ياقل  الم    للد الم هلع ط  لل  , 
اصلل ي   للع ال ااطللة ال قديللة اال للل    

ل  املله   ال لل ا  يهلل ن ممللا ال ثللن ا
الم    لللد ملللن الاللل طن  جللل ا الم    لللد 

اال اهلللله ث للل  اللللل غ  مللللن . االصللل ع 
 خللل اه ال قلللدين ملللن حيلللث طاي  همللل  
  ههمللللل   للللللد ي    لللللل ن  للللللع ا لللللل  

  ايل  هل ن االمل   ل  ا اال  . خ  طهم 
ا للللين االث الللل   خللللاا الم    للللد ا  
صللل ة ملللن صللل   ه   هللله يم هللل  ث يللله 
ن ال هلللل  ف ثللللن ال قللللد ا  ال    للللد ملللل

 .الا طن 
 ذللللب المخلللل   ال  ا للللع ملللل ذا   - 

حميللللدا  للللع  ه يلللل  مصلللل د  هخلللل ق 
االث الل   الخاصللع ا  اه ملل ب ال قللد 

  مل هد الل  , لص ة الط ا  الخاصلع 
هلللا القللل ه ن  لللع االث لللداد اخلللاا 
الم    د هم   ع ثقد االيجل   الا  ل  

  ,  للع احه ملله لقلل ه ن ايجلل   ال قلل  
ين   املل هد احي هلل  اللل  ا اد  الم    للد

اث ا ذلل  المصللد  اال حللب  للع اثطلل ق 
ال قللد صلل ة الطلل ا  الخاصللع    لللك 
ا     هم  ث ل  ان ي  لد اخاصلهم  ا  

  امللل هد , ا حللدذم  ا  اصللل ة م يهلللة 
احي هلللل  االللل ل اللللل  طاي للللة االل لللل ا  
المه للو الله المللدين  للع الهخللو ثللن 
االث للداد الل ا  الم    للد ا  اصلل ة مللن 
د صلل   ه م للف ثقللد ال   يللة ا ا ملل  حللد
ل مم  ي  من  اف الم ي  ط يقة م يهة 

 .لاه    
 اللين ان المخلل   ال  ا للع اث مللد  - 

ث   ال هل   الم قلد  ل ه يل  الايل  ا  
ال للع ي طيهلل  ل م    للد  للع حلل ف  هلل  ف 
الم    للد االالل  الم  للد اخاصلله ثللن 
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  للل    , ال قلللد ا      لللد ملللن الاللل طن 
اثط  لله الحلق  لع ااطل ف ال هل  ف ا  

  , اللل طن ا  اج   همللل  ال قلللد ملللن ال
 للل    االلل ل اثطللل  لللله الايللل    لللع 
المط لاللة ا مللل ال قللد االصلل ع   الل لغ 
 ع ذ ا الحم ية اهصله ث ل   لم ه   
االل ل هحللق االم يلل     اه قلل ف  ا لللة 
الهاك    ج   الم    د ما خ   ث   
مللن  لل  ال هلل  ف للله ا  مللن     للد م لله 
من الا طن    لك ه م  ه ق من االصف 

الل ل ج   غيلل  الما خلل   اللل   يق للع
  ذ ا ه ه   لا ثمل  ا   له الها يلة .

ال  مللللة  للللع االل  املللل   مللللن ايلللل   
ل م    للد اللين ط للب ال ه يلل  ال يهللع ا  

   لللع  قلللدي ه  ان . المط لالللة ا ل ملللل
المخ    د امهب  ع حم يلة الم    لد 
مللللن  هلللل  ف الم    للللد االالللل  الم  للللد 

 .اخاصه   من     دا من الا طن
  ال  ا لللللع ث للللل  هلللللا المخللللل  - 

ام م ا  ا   ال قل د   ثلد  اهه نهل  
املل   الم    للد ث لل  اللل غ  مللن هلل ن 
خاا االاي  محف اث ا    ع ال    د 

  ذ ا م  ي         حقيق اله يجلة , 
االذلللل  ل  قللللد القلللل ن  ث لللل  االث الللل   
الخاصللع   ذللع  لل      ه يلل  مللن 
اث لللد اخاصللله لال  امللل   الم   الللة 

  . ع الحقل قث   ال قلد اه مله     قل
ه ل ان ذ ا ال      ال يمهن  ا يل ا 

 .  يجب ا ال ه
 ال  صي  :   هي 
ه صلللع المخللل   ال  ا لللع ا  اللللة  -1

الا للللط اللللين  هللللن المللللاب    هلللل   
االث ا   الخاصع ا  ديف هلا المل د  

   للللك ا لللد  ه للل   ال قلللد لللل   111/2
    الي ط  ع خاا الم    لد ا   لع 

ا  ا  ص ة من ص   ه   ه ه    ك ال 
ذ ا الص ة دا     نيمي  الا يل  ا  لع 

 .ال    د
الللها ث لل     يللو ال هلل  ف ثللن  -2

ال قد   ال    د من الا طن  ع الها ية 
  ي  لللللللل  , ال  مللللللللة لال  املللللللل   

   ي همللل   لللمن الق اثلللد الق ه هيلللة 
الم  لجللللللللة اله قلللللللل ف ا لللللللل   ال قللللللللد 
, المهص ا ث يه   ع احه   االل ل ا  

خل ما لجميل     لك لهع يه ن الها 
, ال قلللل د الممللللم     غيلللل  الممللللم   
ا ال لللل  ة اللللل  الللللها ث لللل  ح يللللة 
الم    للللد  للللع ال هلللل  ف ثللللن ال قللللد   

  يقيلد , ال    د من الا طن همادأ ث   
ذ ا المادأ ا قييد ح ية الم    د الم  د 
اخاصللله ملللن ال هللل  ف ثلللن ال قلللد   

مل  ايل ن الجل اق , ال    د من الال طن 
ع ذللل ا ال قييلللد   الملللدهع الاالللله  للل

يهللل ن جللل اق م حلللدا لجميللل  ال قللل د 
الق نمللة ث لل  االث الل   الخاصللع   ال 

  ال لل لع , يا  للو مللن ثقللد اللل  االل  
ه ج    م  امهب اه المخ   ال  ا لع 
 للع  لل   الجلل اق المللدهع لهللف ثقللد 

  ه صع اي   الها ث ل  . ث   حدا
  ثد  ث مة  ع الم    المق  ح اه ل  

 ن  ث ل  االث ال   ث   اه ه ق ال قد الق
الخاصلللللع امللللل   الم    لللللد الم  لللللد 

 .اخاصه
اه   ق المخل   ال لها  لع احهل    - 

هلللف ثقلللد ث للل  اهللله ثقلللد  للل ن  ث للل  
االث اللل   الخاصلللع ا   للل ك اه مللل ب 
, ال قد له ا الصل ة ال اد  الم    لدين 
  ا لك هه ن  لد مل ثده  ث ل  ا جل   
الق ثلد  الق ه هيلة  لع ذل ا الاصلل ا 

 .ج يدذ ل م مي ه     
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 المص د   اله امش 
                                                 

ا ,     2, ايلداد , مص د  االل  ا   لع القل ه ن الملدهع , ثصم  ثاد المجيد اه  . د - 1
1  - 11 . 

مج للة ال  لل   , االث الل   الخاصللع   أ لل ا  للع  ه يلل  ال قللد , ج يللف حمللن ألملل ثد  . د - 2
ممي   مم ثيف .   ل م يد يها  د.  1ا,  1  1, ال دد اال ف   ال  هع , ايداد , الق ه هية 

يه قللد مل  يق الف الللها .  1   16ا ,     1, القل ذ   , االث ال   الخاصلع  للع ال    لد , 
 .ل ما    ا ه 121/2الق ه ن المص    ع الم د  ال  ا ع  ع 

, ال مليط  لع خل ح القل ه ن الملدهع , ثاد ال  اق احملد الملهه    . يها  اه ا الم ه  د-  
, القل ذ   , ال جي   ع ال ق د المدهيلة , ج    ال   ع .   د. 661ا 6جـ ,    2, اي    

 .  2ا,     2,   ط

  - Dr.R. Savatier, Linterdiction de ceder ou de sous-louer le bail, ses 

degrees divers, ses effets, 1928,p.129  

 .  2ا, الم ج  الم اق , ج    ال   ع . د -  
ال قلل د , المطلل ف  للع القلل ه ن المللدهع ال  همللع , جلل ك هملل  ن   جمللة مهصلل   الق  للع  - 6

 .   -   ا,    2,  2ط, اي    , المج د اال ف, ال نيمية الا صة 

المل ج  , صل حب ثايلد ال ل ا   . طله الماحل يش   د. م يد ما  ك   د. اه ا الم ه  د -  
م ج  م اق , المهه    .   د.    -   ا,    1-2  1, ايداد ,  ع ال ق د الممم   

 .  م  ا دذ  1 6ا, 

 .من الق ه ن المدهع  يم  ي   ق ا د االيج  (    )يها  ها الم د   - 1
 أ /   ها الم د   يها  -  
 .(   1)يها  ها الم د   -  1
 (.6  )يها  ها الم د   - 11

 (.262   261)يها  ها الم اد  - 12

 (.6  )يها  ها الم د   -  1

 (. 11)يها  ها الم د   -  1

, ايداد, مطا ة ال  هع , الها ية ال  مة لال  ام   , صاح الدين اله ذع . يها  د -  1
الها ية ال  مة لال  ام   , حمن ث ع ال ه ن   اا  ن .   د. ذ   م  ا د   1ا,    1

 .  م  ا دذ   11ا , 6  1,ايداد, 

 (.2 1)يها  ها الم د   - 16

, م ج  م اق , ج يف الم ثد  .   د.  1-16ا, م ج  م اق, ممي  غ ه  . د -  1
 .   1ا

,  6 1, ايداد ,  1جـ, ال ج   ع خ ح الق ه ن المدهع , ثاد المجيد الحهي  . د - 11
 . 6ا

1  -Durand , le role des agents de lautorite publique dans la 

formation du contrat , R.T.Dr. civ , 1948 , p.155 a 182. ممي  . اخ   اليه د
  . 22ا, م ج  م اق , امم ثيف 

ث    حمن.   اها  د, من الق ه ن المدهع ال  ا ع(  21 211)يها  هص ا الم اد -  2
 . 1 - 1 ا,6  1, ايداد, الها ية ال  مة  ع االل  ام  , ال ه ن 

ل م يد  ع هي ية    ي  االث ا   الخاصع ث   اه ق د ال قد   صح ه    ه ي ا   اهق  نه  - 21
 .  م  ا دذ    ا, م ج  م اق , ممي  امم ثيف . د, يها  

, ايداد ,  2جـ ,ه   االل    اح, خ ح الق ه ن المدهع ال  ا ع , حمن ث   ال ه ن  - 22
 .6 2ا ,     2



                                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 العدد السادس

 

 56 

                                                                                                                                           

 .من   ه ن ايج   ال ق  (      )يها  هص ا الم اد -  2

 .من  ا  الق ه ن(11)يها  ها الم د   -  2

 .1 1ا, م ج  م اق , ممي  امم ثيف . د -  2
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 قوانين العمل ومنحنيات التغيير
 (دراسة مقارنة للعراق وسوريا)

 

 

 

Resume 

     The title of this 

research is " the labour law 

and the change  carves "( as 

a comparative study 

between Iraq and Syria ) 

It’s contains the concept  of 

large changes of labour 

circumstances  in the 

compare Arabic labour  

legislations specialy in Iraq 

and syria , and the 

international labour 

organization . 

Finally the last chapter 

have a conclusion which 

contains  some result and 

suggestions  which may be 

benefit in practical legal  

life. 

 المقدمة
تتنوع المشاكل التي تتصارع بها       

المنطقة العربية وغالبا ما تعصف 
بتلك الدولة وتلك فتجعل من المستحيل 

تجاهلها إزاء كل المتغيرات العالمية 
المؤثرة والداخلية واالجتماعية 
والسياسية والقانونية ورغم تعدد ما 
تعانيه  دول المنطقة إال أنها تشترك 

االت وأسبابها  من جهة بأنواع اإلشك
ومن جهة أخرى تساوى أو تكاد في  ،

 .ليها تلك التداخالتإالنتائج المفضية 
إن مناقشة عالقات العمل القائمة      

بين العامل وصاحب العمل من جهة 
وبين طرفي العالقة والدولة بطرف 
أخر من جهة اخرى  ودون تلك 
الصراعات أو النقاط الحساسة التي 

يع الثورات العربية وتشير أثارتها رب
العديد من النقاط التي البد من الوقوف 
عليها بدقة فكيف بهذه مع المتغيرات 

 الجديدة ؟
وتبعا لما تقدم كان البد أن نختاار       

دولة حدثت فيهاا التغيارات ساريعا مماا 

أثاار علاان الناااام القااانوني فيااتم اختيااار 

( أال وهااااو العاااارا )نموذجااااا للتغيياااار 

ودولاااة ال تااازال فاااي ، نه بسااايئه وحسااا

إطار االنتفاضة االجتماعية ذات الوجاه 

لدراساااااة ( ساااااوريا)القاااااانوني وهاااااي 

المتغيرات وما تؤديه من نتاائج ماؤثرة 

 .علن عالقة العمل

 صبا نعمان رشيد الويسي. د.م.أ

 جامعة بغداد/ كلية القانون 
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 لمبحث األولا

المتغيرات السياسية في إطار التغيرات 
 اإلقليمية والدولية

لقد شهد العالم منذ نهاية القرن        
د من المتغيرات علن الماضي العدي

الساحة االقتصادية والسياسية والقت 
بالها علن قوانين الدول األكثر تقدما 
ممن كانت ذات  عالقة وثيقة بالسو  
العالمية لتنقل بعد ذلك ببطء إلن الدول 
األقل تقدما مما شهد معه تغيرات 
إقليميه برزت بشكل أكثر وضوحا مع 
القرن الحادي والعشرين لتعاود 

ات العمل متأثرة بتلك المتغيرات عالق
مشابهة لفترة بعيد الثورة الفرنسية 
إن لم نكن مبالغين في ذلك  من حيث 
خلو القوانين العمالية خالية من قواعد 

 .الحماية المتسمة بالصفة االمرة
إن مفتر  الطر  الذي نتحدث عنه   

هنا ذو شقين تأثر ثانيها بأولها وأثر 
 .لك المتغيرات بشكل اقل فكان نتاجا لت
 

 المطلب األول
 التطورات الدولية

إن ما شهده العالم من تغيرات        
برز بشكل واضح بعد انتهاء مرحلة 
ما يدعن بالحرب الباردة بين االتحاد 

للفكر )السوفيتي سابقا ممثال 
وبين الواليات المتحدة ( الماركسي
ولذلك ( للفكر الرأسمالي)ممثلة 

ت في الفروع أنصبت بوتقة التغيرا
التحالفات ، العولمة  -:الثالث االتية 

وأخيرا االزمه االقتصادية ، الجديدة 
 .والمالية 

 الفرع األول
 العولمة

الناام االقتصادي الجديد تم       
تأطيره بإيديولوجيه ومفاهيم ليبرالية 
جديدة ذات أثر علن عالقات العمل في 

فالعناصر ، كل مكان في العالم 
في العولمة هي ازدياد  األساسية 

سواء كان تبادل ، التبادل بين الدول 
السلع والخدمات أو معلومات أو 

انتقال رؤوس األموال
( )  

إال إنها تعني 
بين النموذج األمريكي في االقتصاد 
والسياسة ومن ثم فان الوجه االيجابي 
فيها هو إلغاء الحواجز بين الشعوب 
 فأنها تأخذ بشكلها السلبي باتساع
الصورة في داخل الدول األكثر فقرا 
حيث تبتعد عن مقدراتها لتتخذ 
القرارات الهامة في حياتها السياسية 
واالقتصادية بمكان خارج حدودها 
فتخسر سلطة الدول منها في الدول 

الصناعية
( ). 

 الفرع الثاني
 التحالفات الجديدة

بانتهاء األزمة بين الدول         
أسمالية وانهيار االشتراكية والدول الر

المعسكرين واتحاد الدول التي كانت 
وانفصال عدد من ( ألمانيا)منقسمة 

الدول المتحدة إلن دويالت جديدة 
وانتهاج كل من هذه ( يوغسالفيا)

، الدول منهجا جديدا بعيدا عن سابقه
فالدول التي تحالفت مع االتحاد 
السوفيتي الساب  أخذت نهجا 

لغربيةرأسماليا أكثر من الدول ا
( ) 

فقامت بخصخصة مصانعها      
ومزارعها لتاهر فيها طبقات ثرية 
بعيده عن أبناء الشعب الفقراء وعلن 

بل وان ( روسيا االتحادية)رأسهم 
حلف األطلسي أصبح بداخله عبارة 
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عن اتحاد بين الواليات المتحدة ودول 
مجموعة تحاول إيجاد نهج بعيد عنه 

أن  بعد( االتحاد األوربي)فكونت 
استغرقتها الواليات المتحدة وأخذت 

حاولت هذه ، النهج القرار األصيل له 
الدول إيجاد عملة أساسية وصور 
جديدة يشابه سابقتها في فترات سيادة 

وحتن ، االستعمار األوربي للعالم 
الواليات المتحدة أصبحت سياستها 
ذات منحنن اقل رأسمالية واتجاهها 

ي الغزو لسياسة جديدة في العالم وه
لمناط  أكثر تأثيرا من ناحية 

 .اقتصادية أو ناحية سياسية 
 الفرع الثالث

 األزمة المالية العالمية االقتصادية
تعود بداية األزمة المالية إلن       

عبر ما يسمن  002 أغسطس عام 
حيث ، ( منح القروض العقارية)ب

توسعت المؤسسات األمريكية في 
عدها وسا( منح القروض العقارية)

والذي  722 وجود قانون صادر عام 
ينص علن إمكانية تحصيل ضمانات 
مالية ألي مؤسسة لودائعها في الهيئة 
الفدرالية للتأمين ومع هذا التوسع 

اهرت ، وعدم وجود ضمانات كافية 
عدد من المؤسسات المالية األساسية 
واألسوا  المالية في محاولة البنوك 

من  وشركات العقارات بيع الديون
ولتالحقها (  عملية التو ري )خالل 

التامين علن )عملية ثالثة هي عملية 
ليقوم حامل السند بدفع قيمة ( السندات

رسوم التامين ضمانا للسداد هذا في 
حالة ما إذا أفلس البنك أو صاحب 
العقار وعجز عن السداد ومنحت 

المشتقات )المضاربة كل ما يدعن 

  بشكل ينفصل مما أره( المالية
أصحاب العقارات وأوقفتهم عن 
السداد مما دفع المستثمرين إلن عدم 
الثقة بالبنوك والمؤسسات المالية 
فقاموا بسحب استثماراتهم مما انعكس 
سلبا علن ودائعها وسيولتها مما دفع 

إلن الشلل التام في األسوا  المالية
( )

 

ليواصل أثرها علن الطبقة العاملة      
مليون عامل  2،, فيفقد قرابة  

لعمله ليصبح عاطال بشكل كلي أو 
أو ( عولمة)جزئي ويتجة من فكرة 

الكونية والسياسة اإلنتاجية عبر 
القارية وناهيك عن االتفاقيات الخاصة 

باالستثمارات أنتقلت األزمة المالية ، 
األمريكية لتصبح أزمة مالية عالمية 
ومع إعالن الشركات العالمية 

بار رجال خسارتها اهرت خسائر ك
األعمال والمستثمرين مما سبب بركود 
في األسوا  العالمية وتراجع عوائد 
االستثمار من جهة تراجع المساعدات 

ويالحا ، العالمية للدول األكثر فقرا 
إن الدول النامية كانت األقل تأثرا 
باألزمة العالمية وذلك لتأخر ناامها 
االقتصادي وقلة أو انعدام استثماراتها 

جية ناهيك عن قدم ناام التبادل الخار
االقتصادي وعدم وصولها إلن مرحلة 

 .والكونية ( العولمة)العالمية أو 
هل هناك فر  بين العالمية (س

 . والعولمة
 المطلب الثاني

 التطورات اإلقليمية العربية
إزاء التطورات المتسارعة في       

، العالم في إطار المتغيرات الجديدة 
العربية بتلك بشكل تأثرت المنطقة 
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يتراوح بين االنقالب ، متباين 
 .الدستوري إلن المحاولة في التغيير 

 الفرع األول
 العرا 

تعد الدولة العراقية الحديثة من أقدم  
دول المنطقة بعد استقاللها عن الدولة 

العثمانية
(,)  

فقد أعلنت كدولة ذات ، 
ولتصبح دولة    7 حكم ملكي عام 

القانون ) , 7 ذات دستور عام 
أن المرحلة الجمهورية ، ( األساسي

التي انبثقت في الفترة بين عامي 
وسقوط الحكم (  00 -7,1 )

، الملكي وتوالي الدساتير الجمهورية 
فقد احتوت علن العديد من األسس 
واالعتبارات عما كان قائما علية 
الحال في ال الدولة العراقية األولن 

 .الحديثة 
 :  الحاكم الواحد ناام الحزب: أوال
لقد تطلب تولي األحزاب المسيطرة  

علن الحكم في العرا  إصدار 
 .تشريعات موازية وخادمة ألفكارها 

إن مجمل القواعد والتشريعات 
الدستورية قد تأثرت بشكل واضح 
باتجاهها إلن االرتباط السلبي مع 
الديمقراطية ومتطلبات السلم 
االجتماعي وما تنازع ذلك من 

فاختال
( )

 
فقد اهرت اصطالح الحزب       

القائد ألول مره في المؤتمر القومي 
الثامن لحزب البعث العربي االشتراكي 

, 7 عام 
(2)  

ولم يعلن صراحة ، 
وذلك (( الحزب الواحد))تبني مبدأ 

رغبة من الحزب في األخذ بمبدأ 
الديمقراطية الشعبية وذلك لوجود 
أحزاب أخرى في الساحة العراقية 

ها الحزب الشيوعي  والحزب من
الديمقراطي واألحزاب اإلسالمية  مثل 
حزب الدعوة وثم إعالن الحزب 
اإلسالمي قريبا ناهيك عن وجود 
الحركة الكردية المعارضة الداعية 

 .لالنفصال 
، وطبقا للنارية العامة لألحزاب       

فان الحزب القائد هو ليس الحزب 
المتسلط الذي يفرض نفسه علن 

بل من تزكيه ، ماهير والدولة الج
الدولة وموضوعية مكانه الحزب 
بالنسبة للدولة هما اللتان تفسران 

نوعية القيادة 
(1) 

طبقا لذلك فان ،  
الحزب القائد ال ينفي وجود األحزاب 

إال إن ما ، األخرى بل يعمل معها 
حصل من ناحية عملية هو إلغاء 
الجبهة التي أعلنها حزب البعث بعيد 

ه باالتفا  مع الحزبين وصول
الشيوعي والديمقراطي يباشر االنفراد 
بشكل مطل  بالسلطة ليتحول من ناام 

كما كان ( أو القائد)الحزب الواحد 
يحلو له تسمية نفسه إلن ناام أحزاب 
إلن الحزب الواحد في األنامة 

والتأثير ( كالفاشية والنازية )األوربية 
االجتماعي إضافة إلن القانون يحل 
المجتمع ومحاولة تفسير شاملة لثقافة 

تبعيث )المجتمع العراقي بما يسمن 
( .المجتمع العراقي

 

حروب الخليج والحصار : ثانيا
 :االقتصادي 

تعد فترة السبعينات من القرن       
العشرين الذهبية القتصاد العرا  بعد 
توجيه الطاقة النفطية والمعدنية للبناء 

لضخمة التحتي وإنشاء المشاريع ا
واستكمال العديد من المشاريع التي 
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أما إن بدأت بناءها في ال الدولة 
الملكية أو الجمهورية بال الدساتير 

وانقالب  7,1 السابقة لثورتي 
القن االزدهار االقتصادي ،    7 

باله علن الحياة االجتماعية العراقية 
والتنايمات القانونية كذلك وإن 

حزب ) عكرها استئثار الحزب الواحد
بالحكم ومن ثم إصدار وتعديل ( البعث

من ضمنها قانون العمل )التشريعات 
الملغي  720 لسنة   , رقم 

وقانون التقاعد والضمان االجتماعي 
إال إن ، ( النافذ  72 للعمال لسنة 

االنفراد بالسلطة ابرز شكل أسوء 
اآلثار بقرارات حاسمة في تاريخ 
العرا  اتخذ بشأن ما يطل  علية 

إيران ضد العرا  )روب الخليج ح
العرا  ضد )و (  711  - 710 

  77 أمريكا والدول المتحالفة معها 
والتي أدت إلن استنفاذ (  00  –

الطاقة االقتصادية للعرا  وأتالف 
البني التحتية واألساسية للمشاريع 
ناهيك عن أتالف المؤسسات األساسية 
للدولة وما نجم من تلك الحربين من 

ماليين الشهداء العراقيينقبل ال
 . (7) 

إن السياسة التي اتبعت في        
التعامل الدولي والتي تعود إلن سوء 
إدارة مؤسسات الدولة ذات العالقات 
الخارجية وبالذات في حل لمشاكل مع 
دول الجوار وجر العرا  إلن حرب 
استنزاف اقتصادي نتيجة من 
القرارات الدولية الصادرة ضد السلطة 

اكمة والتي برز أثرها علن الح
المجتمع ومستوى الخدمات والتنمية 
أكثر من أركان الدول األخرى أدت إلن 
هشاشة المؤسسات وضعف اإلدراك 

بالحس القانوني واالجتماعي 
وضرورة الدفع بالمنازعات مع 
الهيئات الدولية والدول المجاورة بغية 
حماية كيان الدولة بمؤسسات قانونية 

اشة اإلحساس الوطني ناهيك عن هش)
نتيجة للفقر والمرض والجهل من 

هذا من جهة ومن ( جراء الحصار
جهة أخرى تركيز السلطة الحاجة 
علن المؤسسة العسكرية الرسمية 

( فدائي صدام)وغير الرسمية مثل 
دونا عن المؤسسات المدنية وأبنائها 
العاملين فيها مهد للمرحلة الالحقة 

التي شهدها العرا 
( 0.) 

 :  00 تغيرات عام : لثاثا
بإعالن الواليات المتحدة والدول      

المتحالفة معها الحرب ضد العرا  
وصوال إلن االحتالل الشامل بعيد 
قصف وإتالف المنشأت الرسمية 

( حتن المدنية منها)وغير الرسمية 
ودون قرار من األمم المتحدة دخل 
العرا  مرحلة جديدة من التغيرات 

قل ما يطل  عليها سبقتها مرحلة ا
 ( .مرحلة الفوضن القانونية)ب

حيث صدر قانون إدارة الدول         
العراقية االنتقالية وفي اله تشكلت 
أول حكومة عراقية في تاريخ العرا  
الجديد لما جرى انتخاب جمعية وطنية 
عهدت إليه وضع ركائز دستور جديد 
وعرض هذا بدوره علن الشعب 

يضمن دستور ل ,00 لالستفتاء عام 
ويالحا إن اتجاه ، العرا  الجديد 

الفقه العراقي الدارس للتشريعات 
وكذا )  ,00 الصادرة فال دستور 

دستورنا نفسه هناك عدد من 
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( االعتراضات السياسية والتشريعية 
 :يحدد نقاط الضعف بالشكل التالي 

عمدت التشريعات إلن اإلقرار بمصالح 
ح غير مشروعة أو ال تخدم المصال

العامة بل كرست لخدمة جهات أو 
أحزاب معينة
(  ) . 

الضعف الفني التشريعي وما يتطلبه 
ذلك من اإللمام بالمصطلحات القانونية 
الفنية واللغوية والدالئل لكل منها 
واالستنكار من االستعانة بالتشريعات 
الصادرة بالفترة السابقة لكونها 

.صادرة عن سلطة تشريعية منحلة 
 

غاء قوانين ال ترتبط بفكرة القيام بإل
الحزب الساب  بل تخدم المجتمع ككل 
واستبدالها بتشريعات ضعيفة او 

أو المبادرة إلصدار ، مشابهة 
تشريعات معالجة لمواضيع تكاد أن 
تكون جانية في المجتمع العراقي 
وصوال إلن ما يتطلب ذلك من 
تخصيصات مالية هائلة وبالمقابل ترك 

في حياة المواضيع  األساسية 
العراقيين ومن ذلك معالجة مشكلة 

.  البطالة بكل أصنافها 
 

 الفرع الثاني
 سوريا

ال يمكن الحديث عن دولة من       
الدول العربية  ما لم يكن لنا وقفة مع 

حضارتها الموغلة في القدم
(  )   

ولقد 
برزت بالد الشام خالل الحقبة الممتدة 

حيث ،  ـه   إلن  ـه  بين سنة  
تحول في حياة العرب من حصل 

وراف  ، البداوة إلن الحياة الحضرية 
ذلك تطور أساسي لتثبيت مفهوم 
الدولة فكان أوجها في ال الدولة 
األموية التي تستند إلن أسس السياسة 

واإلدارة للعرب مهيأين الفرض المتداد 
حدود الدولة العربية وان تزدهر 
الثقافة العربية األمر الذي أدى إلن 

العرب بمكانتهم بين الشعوب وعي 
فراف  ذلك تعريب شامل في المصالح 
الحكومية ودواوينها ومؤسساتها 

النقدية
(  ) 

عاما (   )ناام الحزب الحاكم : أوال
: 

ال تكاد التجربة السورية كإقليم أو      
كدولة تختلف عن التجربة العراقية 
بشكل ااهر فكالهما كانا إقليما خاضعا 

ة إال إن العرا  وضع للدولة العثماني
تحت االنتداب البريطاني بينما وضعت 
سوريا تحت االنتداب الفرنسي لحين 
، حصولها علن استقاللها وقيام دولة 
ليتوالن إلن الصراع علن السلطة فيها 
بدأ من إعدام المشير حسن الزعيم 

بعد إن كان رئيسا للجمهورية  7,0 
وصوال لزحف ضباط الطائفة العلوية 

الء علن السلطةلالستي
(  ) 

،
 

ليس من 
خالل صنادي  االقتراع وإنما من خالل 
السيطرة علن المؤسسة العسكرية 
ومن خالل اعتنا  فكر البعث وتبني 
صعوده الن سدة الحكم لتبرر بشكل 
اوضح من خالل صعود الجنرال 
البعثي العلوي حافا االسد للحكم عام 

وليتحول من سيطرة طائفة  720 
 . 000 لة عام الن سيطرة عائ

وإن كنا تحدثنا عن عدم االختالف      
الكبير في نشأة سوريا مستقلة عن 

فأنه البد من االشارة الن ، العرا  
أسلوب تبعيث المجتمع السوري 
وتطويع المواطن فأننا البد من 
اإلشارة الن األسلوب الذي يختاره  
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وإن ( الحزب الواحد)الحزب القائد 
ب البعث كان هناك ما تزال لحز

السوري من جهة مع بعض االحزاب 
فلم تختلف ، ذات النشاط الشكلي 

اسس الدستور السوري وقواعد 
التشريع عن التشريعات العارقية 

حيث يتم استنادا الن ، بشكل كبير 
من الدستور السوري ( 0 )المادة 

انتخاب ما بعدها مؤسسات منتخبة 
انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون 

ها حقوقهم في إدارة الدولة من خالل
كما أنه وفقا للمادة ، وقيادة المجتمع 

لكل مواطن الح  في ان يعرب ( 1 )
عن رأيه بحرية علنية  بالقول او 
الكتابة وكافة وسائل التعبيير االخرى 
وان يسهم في الرقابة والنقد البناء 
مما يضمن سالمة البناء الوطني 

والقومي ويدعم الناام االشتراكي
( ,.) 

الحصار الجزئي واالنسحاب من : ثانيا
 :لبنان 
يعد تاريخ سوريا السياسي تاريخا      

فناهيك عن التصفيات التي ، عاصفا 
سبقت استالم حزب البعث السوري 
سدة الحكم والمعارضة التي كانت 

فأنه كان هناك ، تبرز بشكل متفاوت
 :دائما محورين 
التدخل السوري في   -:المحور األول 

انلبن
(  )

بغية إيقاف القتال للجهات ،
المتصارعة ولمدة طويلة نسبيا  مما 
أره  الشعب اللبناني ليسارع الن 
الضغط علن سوريا وإخراج جيشها 
بعد انتفاء السبب المعلن وهو الدفاع 

بعد )عن لبنان امام الجيش المحتل 
انسحاب إسرائيل من األراضي 

وغير المعلن بغية اسناد ( اللبنانية

محددة لها اتفاقيات سرية مع جهات 
السلطة السورية علن حساب الفصائل 

اللبنانية المتصارعة
( 2). 

التحالفات السورية   -:المحور الثاني 
المستمرة بلضد من الواليات المتحدة 

فكان أوال االتحاد السوفيتي وهو ، 
الممول العسكري للجيش السوري 
ومن ثم المنامات الفلسطينية والتي 

رات ثابتة داخل األراضي لبعضها مق
السورية وأخيرا التحالف األشهر مع 
، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
والتي دفع الن اعتبار سوريا من 
الدول المحولة والمساندة لإلرهاب 
وصوال الن حد فرض عقوبات 

اقتصادية جزئية
( 1) 

 :المد الثوري الجديد :ثالثا
نقطة دالة في    0 / يعد آذار       
ريخ المعارضة السورية والتي غالبا تا

ما كانت في تاريخ نشاطها السياسي 
بين الفترة واألخرى وتكاد ان تقع 
بشكل صدري مما يوقفها لفترات 

كاتفاقية حماة ) طويلة في السجن 
للتضحيات البشرية المقدمة (  71 
أال ان ما يسمن بربيع الثورات ، فيها 

العربية والذي انتقل كما يبدو من 
ونس الن مصر ثم الن سوريا وإن ت

كانت نار التغيير اخف وطأة مما في 
تلك الدولتين لألسباب التي قدمناها 
حيث يعزز الجيش السوري سيطرته 
علن معاقل االنتخابات وتقابل 

االجتماعات والمسيرات بالنيران
( 7)  

 ،
اال ان الضغط الشعبي ال يخلو من 

حيث ، االيجابيات الن جانب سلبيات 
م الحكومة السورية بحملة اصالح تقو

وتعديل القوانين ومنذ فترة تسب  عهد 
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كقانون ) المد الثوري الجديد فيها 
الغاء )وحملة مرافقة للثورة ( العمل 

ناهيك عن إصدار ( قانون الطوارئ 
رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن 
تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون 
انتخابات جديدة يتواف  مع معايير 

ممارسة الديمقراطية المعروفة ال
عالميا
( 0) 

 المبحث الثاني
آثار التغيرات لتشريعات العمل في 

 العرا  وسوريا
أفلحت التغيرات العالمية في انشاء 
ناامها العالمي الجديد المعبر عن 

خصوصيتها
(  ) 

فال نستغرب من  
المتغيرات وهذا ما اعتادت المجتمعات 

حيث كانت تشريعات العمل ، عليه
يدة التحوالت االقتصادية ول

واالجتماعية في القرنين التاسع عشر 
كانت استجابة القواعد ، والعشرين 

التي تحكم عالقات العمل عموما 
لمتغيرات محيطها متالحقة بعدها 
وليدة مجتمعاتها المتأثرة بكل العوامل 

 .الدافعة بتغيير مناهجها 
 الفرع األول

 مشروع العراقي الجديد قانون العمل 
اتسمت قواعد تشريعات العمل عموما 

 :بسمتين هامتين 
فاتجهت ، أولها الطابع الحمائي 

عموما الن االحتواء علن أحكام آمرة 
برفض ) في مواجهة أصحاب العمل 

مبدأ سلطان اإلرادة الذي يحكم العقود 
 ( . عموما 

ثانيها مصدر التشريعات العمالية في 
الغالب دولية الن جانب المصادر 

) طنية المعتادة سواء كانت إقليمية الو

منامة العمل الدولية واالتفاقات 
) او دولة ممثلة في العموم ( البينية 

ان ما تقدم ( . منامة العمل الدولية 
تأثر بشكل كلي ومطل  وتبعا لذلك 
تغلبت العوامل والمتغيرات العالمية 
واإلقليمية علن اولن هذه السمات 

عتداء في فدفع الن االتجاه نحو اال
أحكام طابع الحمائية وان كان 
المناور الدراسي لها يبدوا االتجاه 

الن إلغائها علن حساب العمال
(  ). 

في حين تزيدات المصادر الدولية       
فكانت ، للنصوص التشريعية 

االستعانة باالتفاقيات الدولية 
والتوصيات والمعاهدات بين العرا  
وغيرها من الدول سواء كان في 

ال وعالقات العمل او االتفاقات مج
والمنامة إللغاء وتعديل نصوص 
التشريعات في فترة الحكم الساب  

 .كمرأة علن تغيير الناام الحاكم 
وازاء طرح مشروع قانون        

بعد ان طرح أكثر من ) العمل الجديد 
كان البد من (  00 مشروع ومنذ 

وقفة مع أبرز خصائص القانون 
 712 لسنة (  2) العراقي ذي الرقم

النافذ قبيل الحديث عن ( المعدل)
 .خصائص المشروع 

أبرز خصائص وامتيازات قانون :أوال
المعدل  712 لسنة ( 2 )العمل رقم 

: 
يعد قانون العمل النافذ الوريث       

(  , )الشرعي لقانون العمل رقم 
الملغي 720 لسنة 

(  ) 
ولكن ليس ،  

كل أبن ممكن ان يتسم بصفات 
دهوال

(  ) 
حيث حمل قانون العمل ،  

تركة ثقيلة وهي اقتصادا (  2)رقم 
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انهكته حرب الخليج واستهالك العرا  
للعديد من مصادره االقتصادية 

فكانت اعداد العمال من ، عسكريا 
جهة غير كافية لتسير المشاريع 
االقتصادية العامة والخاصة لوجود 
الشباب بأعمار العمل للقتال في 

ك تم استقدام  اليد العاملة الجبهة ولذل
من الدول العربية فكانت اكبر ممول 
لليد العاملة مصر ومن ثم السودان اال 
ان هذه الناحية كانت لها وضعا أخرا 
سيئا وهو ضعف االقتصاد العراقي 
مما دفع الحكومة الن  التخلي عن 
الطبقة العاملة بتحويل عمال القطاع 
العام الن موافين مما دفع أهمال 
الطبقة ككل وتحويلها بموجب قرار 
مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 

ليسود قانون  712 لسنة ( 0, )
الخاص ) العمل علن القطاعات 

(والتعاوني والمختلط 
 ( ,)، 

وإذا كان البد ان نشير الن ان      
المبادئ  التي سادت أبان تلك الفترة 
القائمة علن توسيع مشاركة القطاع 

وسيطرة الدولة إن ( كياالشترا)العام 
لم نقل احتكارها علن القطاع العام 
علن حساب القطاع الخاص بالدرجة 
األولن مما يعني دفع عمال القطاعات 

.المذكورة الن الال 
  

لما تقدم جاء قانون العمل رقم       
نسخة ( المعدل)  712 لسنة ( 2 )

للقانون األكثر تطورا ومرونة رقم 
يا وناريا ولكن اسواء عمل(  , )

ونجد من استقرائه ، لألحكام المتقدمة 
 :انه يقسم بالصفات اآلتية 

ان أساس عالقات العمل تقدم علن 
التضامن االجتماعي من بين أطرافها 

كل ما يفترضه من تعاون وتبادل 
 .ومشاركة في المسؤولية 

يعامل العامل العربي في العرا  
معاملة العامل العراقي في الحقو  

ات المقررة في هذا والواجب
القانون
(  )

. 

يضمن القانون ح  العمل لكل مواطن 
قادر عليه بشروط مكافئته ويعد العمل 
واجبا مقدسا يمليه الشرف وتستلزم 
ضرورة المشاركة في بناء المجتمع 

وتطوير وازدهاره
( 2)

. 

االعتراف بح  الحدث العامل دون 
السن المقررة رغم بطالن عقده 

بدفع كامل وإلزام صاحب العمل 
أجره
( 1 )

المتف  عليه وتعويضه في ، 
حالة إصابة العمل أسوة بالعامل البالغ  

 ( . عالقة العمل الفعلية ) تطبيقا لمبدأ 

حماية أجر العامل تطبيقا لمبادئ 
حيث اعتبر ، الطابع االجتماعي لألجر 

دين أجر العامل من قبيل الديون 
الممتازة التي تقدم علن الديون 

والمصاريفالحكومية 
( 7)

. 

تطبي  مبدأ القواعد االمرة علن 
أساسيات عالقة العمل بمنع االتفا  
علن خالفها في مواضيع تتعل  

تشغيل عمال ، باألجازة السنوية 
تشغيل ، العمال األجانب ، المقالع 

 ساعات العمل،النساء واألحداث ليال
الحد والعمل لدى الشركات األجنبية و

لفصل ا قواعدواألدنن لألجور 
 .التأديبي

تنايم عالقات العمل الجماعية في 
التعديل الثاني لقانون العمل الذي تم 

والذي أدى الن التركيز  000 عام 
علن عقود العمل الجماعية وتعديل 
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األحكام الخاصة بمنازعات العمل 
 .الجماعية 

مشروع قانون العمل العراقي :ثانيا
الجديد والتغيرات في التنايم القانوني 

 :القة العمل لع
لقد شهد العرا  تحوال جذريا في       

وكما ،   00 السياسة بعيد عام 
فأن ، اعتادت الساحة العراقية 

التغييرات كانت جذرية مما يعني 
التغيير االجتماعي ومن ثم القانوني 
وبتحول العرا  من اقتصاد التدخل 

كما اشرنا في النقطة ( االشتراكية )
السو  وبرزت المتقدمة الن اقتصاد 

آثار ذلك علن العمال في القطاعات 
، التعاوني ، الخاص ) االكثر تأثرا 

وأشارت الحكومة المتعاقبة ( المختلط 
بعد االحتالل االمريكي للعرا  الن 
الخطط لبيع المنشات والشركات  
العامة أما بالخصخصة او بطرحها 
لالستثمار أصبحت الفئة التي تم 

هددين تحويلها الن موافين وم
بالتسريح بفرضها بشكل مطل  

وإزاء ، لبديهيات اقتصاد السو  
لم يعد يعد ، التحوالت االقتصادية تلك 

قانون العمل النافذة المنادي 
باالشتراكية والتضامن مناسبا لمرحلة 
منادية بمرية رأس المال وعدم 
خضوعه لشروط العمال المعتاد ضمن 

لعدم وجود ) في الدول الرأسمالية 
عد تحكم السو  العراقية بشكل قوا

بدت الحاجة الن تعديل ، ( صحيح 
مسار قواعد التي تحكم العمال 
، وأصحاب العمل وتنايم عالقتهم 
يالحا انه جرت محاوالت سابقة 
بطرح مشاريع للعمل فكانت تبدو ابرز 

عيوبها بفرضها من قبل المنامات 
الدولية وخاصته األمم المتحدة 

ن لنا دورا في والذي كا( اليونامي)
انتقاده ألنه جاء بعيدا عن الروح 

 . العراقية بشكل مطل  
وبإشارة من السيد وزير العمل  

الساب  أثناء مؤتمر مناقشة مشروع 
)...   0 /,/  قانون العمل بتاريخ 

أنني علن ثقة كاملة بأن مضامينه 
تتف  كليا مع التوجهات االساسية 
لحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها 

...(لة السيد رئيس الوزراءدو
( 0)

 

وتبعا لذلك فأن المشروع جاء       
منسجما مع كل متغيرات المرحلة التي 

حيث ، يعيشها العرا  بأهدافه ناامية 
( 20 )فصل والن ( 1 )قسم الن 

 .مادة 
ان اختالف االسس التي  يعالج       

بموجبها التشريعات عموما عما كان 
ن الحزب عليه الحال في العرا   با

الواحد اليعني كل االحوال وجود 
توجيهات سلبية بشكل مطل  
(  ) 

ان تنايم عمل عمود االنتاج       
وعالقته مع صاحب ( العامل)الرئيسي 

القواعد تحق  (الدوله)العمل واالدارة 
الموازنة بينهم لغلبه الحدهم علن 
االخر البد من يتحق  طفرة وتحسين 

ط وجود في االنتاج بالعرا  الرتبا
قواعد تشريعية عادلة مع العدالة 

مما تحق  به السلطة .االجتماعية 
التشريعية السلم االجتماعي ومما 
الفرار فيه وجود قواعد تكاد ان تتركز 
علن معطيات قاصرة واهداف  متقطعة 

ما تقدم مما يعيدنا الن نقطة الصفر
  
. 
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من خالل استقراء مشروع قانون 
لن مجلس العمل الجديد الذي ارسل ا

الوزراء 
(  )

فاننا نجدد ان المشروع ، 
يتضمن تغييرات
 

تتناسب مع المرحلة 
الجديدة المؤدية اليها وتاهر النقاط 

-:التالية 
 

حيث تم شمول : نطا   التطبي  - 
باحكام قانون العمل (عمال الدولة )
ممن عين علن مالك الدولة والقطاع ،

عمال )العام او كان متعاقدااضافة الن 
، (طاع الخاص والتعاوني والمختلطالق

وبذلك اوجد المشروع كادرا للعمال 
، والقطاع العام  ،في دوائر الدولة 

مما يستدعي معه اعادة الموافين 
المحولين الن عمال بعد علن الغاء 
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي 

 712 لسنة (0, )الرقم 
دمج القواعد التشريعية الخاصة  - 

نقابي واسس وقواعد بالتنايم ال
نشاطة داخل القانون ذاته او تحديد 
المحاو المالية لتنايمات داخل ونسب 

وذلك لحين الغاء قانون ،المساهمة 
لسنة ( ,)التنايم النقابي رقم 

ويالحا صعوبة تامين ، 712 
قانون العمل موضوع هام كالحرية 
النقابية مالم يتطلبة ذلك من فرد 

 .المجال لتشريع واسع 
العاملين في وسط عائلي  حيث - 

اصبح افراد اسرة صاحب العمل خارج 
نطا  الحماية التشريعية اذا كانو 

وقد حددهم .اليستلمون اجرا 
واالبناء ( الزوجة)المشروع بالزوج 

مما ،والوالدين واالصول والفروع 
وسع من نطا  الخاضعين للمبادئ 
والعالقات العائلية ال القانونية  

اعد منامة العمل فيخالف معه قو
وان كان عملهم غير ماجور .الدولية 

حيث ان االعمال الشرعية تخضع  ،
الحكام عقود التفضل مما يستدعي 
عدم العمل المستمراال ان احكام العمل 

وان .الدائم يتطلب الحماية القانونية 
كان داخل  اطار االسرة الواحدة والتي 
نورها االمشروع بشمل موسع مع 

لمشروع تضمن نقطة مالحاة ان ا
اخطر وهي عدم شمول الحدث اذا كان 
عامال في المشروع يشرف عليه احد 
افراد اسريه وبالتالي سوف يختلط 
باالغراب ودون حماية قانونية 

 (2 7مادة)،
وبالرغم :  تنايم التشغيل - 

المعطيات االمقدمة الن وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية بعدها الجهة 

التشغيل فان معد  المختصة بتنايم
المشروع تناسن العداد الهائله للبطالة 
من الشباب الراغبين بالعمل في 

 :العرا  لينامه بالشكل االتي
العمال االجانب فاجاز المشروع - 

تشغيل االجانب ممن حصلوا علن 
مع امتيازات متعلقة ( اجازة العمل)

باالسرة كالسفر ومصاريف نقل 
 .الجثمان في حالة الوفاة

التشغيل للعراقيين  ومساير للقانون - 
الساب  بامكانية تقديم طلبات للعمل 
لدى مكاتب التشغيل المجاني التابع 

 :لوزارة العمل اال انه في الجديد 
يتنافس العراقي مع غير  -واحد

 .العراقي اذا كانا بنفس الكفاءة 
التنايم للعمل لدى الشركات  -اثنين 

ر في االجنبية مع الدعوة لالسستثما
 .العرا  
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اذا سقط ح  المرشح برفض  -ثالثة
العمل اليعلم متن يعود
(  ) 

 :حقو  العمال -,
يالحا التغيرات في حقو  العمال التي 
يفترض  يدرجها المشروع صراحة 

 في القوانين 
امكانية االتفا  صراحة علن دفع 
اجور العمال بالعملة االجنبية دون 
 مراعات لمبادئ تغير سعر العملة في

السو  العراقية وهي غير ثابتة 
( ,)

 

عدم دفع اجور العمال اذا تمتعو بيوم 
السبت كراحة واذا عملوا بها اليعد 
ذلك عمل في يوم راحة اسبوعية 

(  )
ذا اخذنا بنار االعتبار تشغيلهم او،

في القطاع العام فان ذلك سوف يعني 
 .عملهم دونا عن الموافين 

ث يعطي اجر العامل عن االشهر الثال
السابقة النتهاء خدمته امتيازا متقدما 
علن بقية الديون في ذمتة صاحب 

( 2)
وهذا يعني تقليل ثالثة اشهر من ،

اجور العامل بعد ان كان القانون 
الحالي ينص علن استقاقات مرتبه 

االمتياز اجور العامل للستة اشهر ،
االخيرة قبل انتهاء خدمته ناهيك عن 

هذا ادراج المشروع الستثناء من 
التقدم وهو ح  دائمي صاحب العمل 
من المطالبين بالنفقة علن حقو  

مما استدعن معه .العامل المالية 
اتفا  صاحب العمل مع اسرته 
للتخلص من الدين ومساواة مع غيره 

. 

امكانية تدوير االجازة السنوية ودفع 
التمتع بها للسنة القادمة قبل القانون 

(شهرا 1 )النافذ فبل سنة ونصف 
 

( 1)
. 

الزام صاحب العمل بتوفير الحد -هـ
الدنن من اجراءات السالمة 

المهنية
( 7)

  . 
 : الدور النقابي - 

فامتاز المشروع باضعاف              
الدور النقابي واخراجه في مجاالت 

 :تكاد ان تكون من صلب نشاطها
عدم ادراج النقابات  او لجان 
المشروع في االتفاقات الجماعية التي 

حدد حقو  العمال وواجبات اصحاب ت
العمل فيما يتعل  بالتدريب 

المهني
( 0)

. 

االشارة الن تمتع العامل بحقو  من 
ضمنها المفاوضة لتحسين اروف 

دون ان .العمل وشروطه واالحتراب 
يشير الن دور النقابة في المفاوضة 
ناهيك عن عدم اشارة الن تجمع 
العمال بغية ممارسة ح  االحزاب 

اليمكن التمتع به مفردا بل  ح .وهو 
البدان يكون جماعيا
(  )

. 

 المطلب الثاني
قانون العمل السوري الجديد لعام 

 وعالمات التغيير  0 0 
يعد قانون العمل قلب التشريعات      

االقتصادية واالجتماعية فيتصدر كل 
تلك التشريعات والتي بدورها تتصدر 

المناومة القانونية 
(  )

فيكون اول 
المتاثرين بالمتغيرات المحلية واكثر 

واالقليمية الدولية ولذلك كانت 
المتغيرات االقليمية الدافع االكبر 
الجراء االصالح القانوني في سوريا 
في محاولة لعدم انتقال االنقالب 
الجذري في العرا  ولسد باب الخالف 
مع الحليف الساب  لبنان ومالحقة 

بان )االقتصاد السوري البطئ التقدم 
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للتطورات االقتصادية (ان في تقدم ك
ومثالها انشاء المناط  ) العالمية 
واخيرا التحرك الخفي وان ، (  الحرة 

كان محسوما لتذمير  الشعب ازاء 
ضعف المداخيل للفئات العاملة 
وبالدرجة االولن للعمال في القطاعات 

جاء قانون العمل السوري ،الخاصة 
دفعا وتحسبا  0 0 لسنة ( 2)رقم  

 . ما تقدم ل
 الفرع االول

 التطور التاريخي لقواعد قانون العمل
احكام     7 لم يكن قبل عام      

قانونية خاصة تنام شؤون العمل في 
حيث كانت عالقاتهم باصحاب ،سوريا 

االعمال تخضع للمبادئ العامة 
والتي تخضع لها (  القانون المدني )

وهناك العرف المهني ، سائر العقود 
في احكام االعمال  المستقر

اضافة الن بعض ، المتخصصة 
التشريعات المعالجة لقضايا تمس 

احكام العمل
(  )

 
الن ان صدر اول قانون للعمل في     

(   27 )برقم  (    7 )عام   
فكانت الخطوة االولن لتقنين العمال 
ولتعفنة خطوة سياسية نتيجة من  
االفكار  القومية التي سادت المنطقة 

واعالن الوحدة بين  مصر .  العربية
الجمهورية ) وسوريا تحت عنوان 

فتم توحيد القواعد (العربية المتحدة 
الن سادت عالقات العمل في كال 

(  7)القطرين بالقانون ذي الرقم  
وتاله قانون ، (  7,7 )لسنة  

لسنة ( 7)التامينات االجتماعية برقم  
وثم المرسوم التشريعي (  7,7 )

وكان (   7 )سنة  ل( 7  )رقم  
 .متخصصا بقضايا تسريح العمال 

يالحا ان دراسات واقتراحات       
متعددة وعلن مر نصف قرن انتجت 
مشاريع تعديلية لبعض احكام القانون 

وخاصة ( 7,7 )لسنة  (   7)رقم  
بعد انفصال سوريا و مصر ولتبقن 

سوريا  مطبقا له دونا عن مصر
(  )

. 
وصية ولذلك تمت مراجعة خص    

التطبي  في سوريا تعديل ح  
الترشيح وحاالت جوازه واثارة 
وتبعاته وان كانت دون قرار  

حاسم
( ,)

. 
واضيفت تعديالت اخرى تسهم في      

تنفيذ  بسوريا اللتزاماتها اتجاه 
تشغيل النساء ،االتفاقيات الدولية  

واالطفال وساعات  العمل واالجازات 
والحد االدنن لالجور والصحة 

لسالمة المهنيةوا
(  )

 

 الفرع الثاني
المبادئ الجديدة لقانون العمل  رقم 

 0 0 لسنة (  2 )
لقد اهرت علن مسرح التعديالت      

االدارة بشكل واضح في محاولة 
الاهار تطور القواعد القانونية للناام 
القانوني المنام لعالقات العمل في 

ويبدو ان الشغل الشاغل ،السو  
عب السوري حول العضاء مجلس الش

موضوع انهاء عقود العمل بشكل كلي 
تسريح العمل )او جزئي للمشاريع 

واالثار المترتبة علن زيادة نسبة (
البطالة في المجتمع مع وجودها 
الااهر والذي يمكن لمسه من خالل 
تواجد العمال السوريين في الدول 

اليجاد (كاالردني ولبنان )المجاورة 
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اصاتهم والتي االعمال المناسبة الختص
يكون مردودها كافيا لمعيشة االسرة 

 .وتطويرها 
وازاء متطلبات التشريع الشعبي نسبيا 
جاءت قواعد قانون العمل المتميزة 
بخصائص سنحمل جديدها فقط 

- :والممثلة في االتي 
دحض  نارية الحقو  : اوال   

 المكتسبة 
فما اكتسبه العمال في ال المرسوم 

   7 لعام ( 7 )التشريعي رقم 
مهما كان نوعه وشكله وبالذات فيما 

يتعل  بقضايا تسريح العمال
( 2)

 ،
فربطت مسالة التسريح  للجنة خاصة 

لمراجعه  قضايا العمال وطعونهم
( 1)

. 
 تعدد القضاء المختص :ثانيا  

حيث ياهر القضاء العمال القائم 
 :بالجهات االتية 

اذا كانت الدولة ،القضاء االداري - 
ا المقامة من عمالها بتمكن طرفا فيه
 .مستوياتهم

وتختص . محكمة الصلح- 
العمل اذا كانت ،بالمنازعات الفردية  

التعاوني ،لعمال القطاع الخاص 
والمشترك اذا قلت حصة الدولة عن 

2,.% 
محكمة البداءة الجماعية - 

قانون العمل ( , )المستحدثة بالمادة  
 .الجديد 

وشبه االختصاص االداري للوزارة - 
القضائي وهيئات التحكم في منازعات 
العمل الجماعية التي يزيد عدد العمال 

 .عامال (  , )في مشاريعها عن  
ازاء تعدد القضاء المختص       

جاء القانون ليوزع !بالقضايا العمالية 

المهام في القضاء علن المسائل 
الجديدة دون االشارة الن حاالت 

اصة فيما خ.القضايا التي لم يبت بها 
يتعل  بالتسريح ناهيك عن الفترة 
الممتدة بين تاريخ نفاذ القانون 
وتاريخ تشكيل المحاكم المستمرة 

منه بدء ( ,0 )بموجب المادة  
 .عملها 

 
 الخلو التشريعي :ثالثا 

خال النص التشريعي المنام          
لعالقات العمل من مرتكزات القواعد 
ه في كل قانون العمل طبقا لصفات

 :وتطبيقاته 
خلوه من النص علن المركز - 

وخاصة ، القانوني لالتفاقيات الدولية 
ماتعل  منها بالعمل بعدها مكملة   

 . للنص التشريعي الداخلي
خلو النص التشريعي من االستناد - 

الن القوانين االخرى وعد نصوصها 
مكمله  لما اليتعارض مع النصوص 

 .الخاصة في قانون العمل 
فاا علن حقو  العمال والذي الح - 

يفترض النص علن التقادم الطويل 
المتراف  مع سائر الدعاوى والحقو  
الناشئة من عقد العمل  اثناء سريان 
او بسبب انتهائه والتقادم القصير  

المنصوص عليهما في (الخمسي )
القانون المدني بالحقو  الدورية 
المتجددة ان في الرواتب ومستحقات 

التقاعد العم
( 7)

 
 التركيز علن الحقو  الفردية  :رابعا
اتجه القانون السوري  الجديد      

االن مذهب جديد في تنايم عالقات 
العمل وبشكل يركز علن الفردية 
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االقتصاد الحر )انسجاما مع متطلبات  
فقدم اضافات جديدة ترفع من ( 

 :مستوى حقو  العمال في مجال 
التشغيل لم ينص قانون العمل - 
ملغن علن فتح فئات عمل للعمال ال

السوريين في حين جاء قانون العمل 
منه علن (    )الجديد بحكم  المادة  

تشغيل العمال من السوريين بمكتب 
 .يفتح بموافقة الوزير 

التعويضيه- 
(,0)

. 
يكون للمبالغ الستحقة للعمال اعلن - 

درجات االمتياز بموجب الماجة 
  (2 )من قانون العمل  رقم  (7)

في حين كانت تتقدم  0 0 لسنة 
عليها بموجب ساب  الملغي بقية 

 .الديون 
  2)حماية العمال   نصت المادة  - 
علن وجوب دفع اجور العمال (

ايام من ( 2)ومستحقاته كلها خالل 
انهاء العقد في حين كان قانون الملغي 

دون ( 27- 1)يفصل ذلك بالمادة 
 .استخدام حقو  العمال بشكل صحيح

 .تقوية مؤسسة التفتيش -,
يالحا ان القانون الجديد جاء باحكام 
خاصة من الناام العام للتفتيش 
تتضمن قوانين الناام العام  
وصالحيات واسعة بخالف سابقه في 

 (.  , -    )المواد  
تعطن الدعاوي التي يرفعها العمال - 

او اصحاب االستحقا  عنهم من 
  الرسوم والتامينات بموجب المادة

في حين ،قانون العمل الجديد ( 2)
كانت تستقطع الرسوم لعدم ورود نص 

 .في سابقه الملغن 
 االجازات -2

حيث ادرج المشروع في قانون العمل 
الجديد تفاصيل افضل الجازات العامل 
بحيث اصبحت عنده خدمة  خمس 

لعشرسنوات كما في الساب  )سنوات 
.) 
 السالمة المهنية -1

ن الساب  باب لم يرد في القانو
والفصل بهذا العنوان انما بعض 

من ( 01 ، 02 )االحكام من اعداد  
حيث جاء االن تنايم خاص عن 

 .عنوان 
قانون عمل (  )بموجب المادة -7

جديد يلتزم صاحب العمل بان يوفر 
للعامل غير المشمول باحكام قانون 

اجور  ) التامينات مكافاة مقدارها  
حين انه  عن كل سنة عمل في(شهر  

كانت تلك نقطة خالف ولم تثبت في 
 .ساب  
بحيث تغيرت من    -االجازات -0 

حيث   االنواع واالشكال 
والتعويض
(, )

 
 المبحث الثالث

الرؤى العربية المشتركة المتطلعه 
 لمستقبل العامل

لقد دفع قصور مذهب الحرية     
وسلطان االرادة عن الحكم  العادل 

قرنين لعالقات العمل وابان ال
الماضيين الن تدخل الدولة الحاسم في 
قضايا العمل عن طري  اصدار 

عالقات العمل الفردية "تشريعات تنام 
(,  )،

ليوفر الحماية للعمال في اطار 
هذه العالقة ويصون السلم االجتماعي  
ناهيك عن صون اقتصاد 

وليتجاوز ذلك ، (االقتصاد الموجه)البلد
قات عال"في مرحلة الحقة الن تنايم 
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وليقنن ماتم االتفا  "العمل الجماعية 
عليه بين صاحب العمل والنقابات بناء 
علن اهمية دوام استمرار عمل 
المشاريع لمضار االضراب االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية تباعا
(, )

. 
اذ تواجه المجتمعات الدولية      

فأن ،متغيرات متعددة ومنذ بضع سنين
ه تحديات المجتمعات العربية تواج

كبيرة بمختلف االبعاد االجتماعية 
واالقتصادية وبالدرجه االكبر 

وقد انعكس ذلك بشكل اكبر ،السياسية 
علن الطاقة البشرية المنتجة لكل من 
دول المنطقة العربية التي تشهد 
تطورات وتحوالت اقتصادية كما سب  
) لنا الذكر من االقتصادالموجه الن 

من التحول  بتاثير(  االقتصاد الحر 
السياسي والذي تراف  مع زيادة 

معدالت الفقر والبطالة
(, )

. 
ومما يستدعي العديد من المعاجات     

المطلوبة في هذا المجال علن 
المستوى العربي اضافة الن المستوى 

فالتشريعات كالقوانين ،المحلي
واالنامة الوطنية بهذا فان تنايم 
العالقة في مجال العمل اليمكن 

ا علن عماله بغيه حصوله اصداره
علن السكينة االجتماعية غير الحقيقية  
ومؤقتا دون دراسة لواقع العمل 

 .المحلي بشكل واقعي 
مع فصله عن محيطه االقليمي         

لعدم العود ة الن التنايمات العربية 
واالتفاقات والتوصيات العربية 
الصادرة عن منامة العمل واهمال 

في االطار الثنائي التعاون واالستثمار 
بين ذات ( مغل  )بشكل مفتوح او  

الدول العربية مراعين في ذلك تتشابه 

الاروف والعوامل الداعية لذات 
التغييرات بهدف معالجة وتقليص 

 .اآلثار االقتصادية واالجتماعية لها
ان االرتقاء بالتشريعات          

النارية المتعلقة بتنايم العمل فردية 
عية تتطلب النهوض كانت او جما

باسيتراتيجية  بعيدة اآلمد مبنية علن 
معطيات ألسس هذه العالقة قطريا 
ودون انفصال عن محيطها االقليمي 
وممن ثم وضع المعالجة المشرعه 

 .بشكل متنزن 
 المطلب االول

 معطيات عالقة العمل العربية
اذا كانت دول البحث قد اختارت     

اعتماد منهج التحول االقتصادي من 
مما ! المخطط له الن اقتصاد السو 

يؤدي  الن تقليل دور الدولةفي النشاط 
التجاري واالنتاجي وتحويلها الن 

منام عام للنشاط االقتصادي 
(,,)

اال ،
انه اذا كان البرنامج اصالح اقتصادي 

نيا علن ان ينجح البد ان يكون مب
توزيع عادل للثروة الوطنية ال أن تقع 
اعباؤه علن طبقة العمال دون الفئات 

حيث اثبتت ،االخرى في المجتمع 
النام المشمولة فشلها في إدارة 
اقتصاد مجتمع من حزب واحد تبعا 
لذلك كان البد ان يتم هذا التحول 
بالنار الن النتائج الوضيحة علن 

اسة العمال باتمامه بمعزل عن در
معطيات المشاريع االنتاجية بل ومن 
باب اولن القوى المنتجة في المجتمع 
وما يحيطها من اروف وما آلت اليه 

 .من حال بعيد مواجهتها 
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وحيث تمتاز سو  العمل في الدول 
العربية ومنها دول البحث بالخصائص 

 .االتية المشتركة 
 الفرع االول
 البطالة

ت سجلت الدول العربية معدال      
نمو اقتصادي متراوح القمة مثل 

و % ,)االزمة العالمية تتراوح بين  
وتشير الدراسات الن ، سنويا % ( 

زيادة معدالتها البطالة بين السكان 
البالغين سن العمل والبالغ نسبتهم الن  

من مجمل المنطقة العربية % (  )
والذين يعدون عاطلين منهم يصل 

 وهي النسبة%(   )نسبتهم الن  
األعلن بين العالم
(, )

. 
ويعد الشباب من اكثر المتاثرين من 
حالة فقدان العمل  وذلك لالسباب 

 :االتية 
عدم قبول العاطل المتعلم للعمل : اوال

بالعمل الذي اليناسب دراسته 
الوزارة )وتهميش االدارات  ،

ايجاد فرص عمل لهم (المختصة 
 .وعدها من غير مسؤليتها 

وفير فرص العمل التعاون في ت: ثانيا
حيث ان البطالة عند ،بين الجنسين 

النساء جدا مرتفعة خاصة عند 
المتعلمات
(,2)

 
تقليص قدرة القطاع العام علن : ثالثا

التشغيل والدفع باتجاه خصخصه 
وضعف (في دول البحث )مشاريعها 

القطاع الخاص وعدم قدرته علن 
.توفير فرص للعمل 

 (,1)
 

لتكوين ضعف مستوى التعليم وا:رابعا 
والتاهيل في البلدان العربية عموما 

 .وعدم توافقه مع متطلبات السو 

 الفرع الثاني
 الهجرة

حيث ان زيادة الهجرة للعمل بين      
البلدان العربية وخارجها عموما ودول 

خصوصا ( العرا  وسوريا)البحث 
يعد من اهم معطيات هيكلية سو  ،

 :العمل والتي قد تاخذ بشكل 
جرة العشوائية وذلك في اله: اوال 

محاولة الشباب اليجاد محيط يناسب 
افكاره بناءا علن التاثير من األنفتاح 
علن العالم بوسائل االتصال 

 .االلكتروني 
وهذا برزبشكل ،هجرة العقول : ثانيا

اكبرفي العرا  ازاء مايواجهه 
اصحاب االختصاصات من تهديدات 

نفسية وتصفيات جسدية
(,7)

. 
وهو ،سباب سياسية هجرة ال: ثالثا

مايواجه الدول ذات اسلوب الحكم 
حيث ينتقل ،النمطي للحزب الواحد 

الشباب من العاملين اذا كانوا 
يواجهون بالمنع من ابداء الراي 
المعارض ناهيك عن الصراعات 

المتعلقة باولويات طائفية
( 0)

. 
الهجرة السرية وهي مايلجا : رابعا

اليه طوائف معينة نتيجة من عدم 
الستقرار االجتماعي او منحهم ا

وقد تساهم في ،حقوقهم كأقليات 
هجرتهم منامات او جهات دينية 

فتوفر فرص االنتقال للشباب ،معينة 
لدول (في سن الزواج )المنتجين وهم 

توفر لهم السكن والعمل علن حساب 
البلد االم وصوال حتن الن استقطاع 
مصاريف تنقلهم من ميزانية 

الدولة
(  .) 
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 ع الثالثالفر
 االستثمار

سلم بها ان االستثمار ممن ال      
لمنتج منه اساسا هو ليس المحرك او
لهذا ، ورة االقتصادية بل موسعها دلل

يكتب االستثمار في االقتصاد الحر 
اليوم اهمية قصوى بالنسبة للبلدان 
العربية وحل مشاكلها وباالخص بطالة 

اال ان االستثمار في البلدان ، الشباب 
كاد ان تنمو باقتصادها مثل العرا  ت

 :البد ان  يراعن فيها  االتي .وسوريا 
وضع استراجية طويلة االمد _ 

تخص االحداث الهيكلية وتهئ شروط 
التطور االقتصادي وتحقي  الرفاه 

االجتماعي
(  ) 

دراسة تطوير هيكلية العمل _ 
بتطوير راس المال والقوى العاملة 

ك عما وسياسة توزيع المدخول ناهي
يطل  بالسياسة الصناعية وخاصة من 
قطاعات التكنلوجية  الجديدة واالتصال  

.البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي
 (  ) 

انتاج الدولة لسياسة مؤاتية في _ 
التسهيالت )مجال صلب االستثمار 

ناهيك عن اتباع ،وسياسة االندماج (
النام االستثمارية االكثر نفعية 

تاح علن دول القتصاد البلد كاالنف
المنطقة العربية او اقامة مناط  
الحرة مشتركة بغية التكامل في القوة 

والساحة العاملة والمواد االولية 
ذلك من متطلبات نجاح  وكادر
 .التجربة

تطوير االدارة لذلتها ويتمثل ذلك _. 
باالرتقاء بموساستها المختصة في 

 :مجال 

التعليم _التفتيش  ج_التشغيل   ب -أ
تمثل بالتجارب االنجح موال، ني المه

عالميا 
(  ).

 
 المطلب الثاني

 قواعد عمل عربية موحدة
علن مدى ستة عقود ونصف      

قطعت الجهود العربية اشواطا كبيرة 
وان كانت ،في مجال التكامل العربي 

في ثمارها االجمالية لم  تصل الن ذلك 
المستوى الذي بلغه العمل التكاملي 

كالتكامل ،ناجحة االقليمي لتجارب 
لدول كامريكا الالتنية والتجربة االكثر 

نجاحا لألتحاد االوربي 
( ,)،

في حين 
ان الدول المكونة للجامعه العربية هي 
االكثر جناسا من غيرها من انواع 

(لغوية ودينية ،ثقافية ،تاريخية )
. 

ان اندفاع الدول لالنسيا  مع       
ر المتغيرات العالميه وبتاثيرها وتاثي
مثل )دولها وموسسة لحركات التغيير 

(الواليات المتحدة 
 (   )،

وبشكل منفرد 
ادى الن نواقص وعيوب لتجاربها 
) وبرز ذلك في محور المحرك 

) ومن ثم المحور االهم (االقتصاد 
(المحور القانوني 

،
وازاء المعالجات  

غير المصيبه للدول االنموذج في 
ندفع باتجاه معالجة مشتركة ،بحثنا 

لمحيط قواعد العمل العربية باتجاه 
.اقتصادي وقانوني 

 

 الفرع االول
 برنامج اقتصادي عربي

ان التوجه العالمي في اعادة       
انتقل ،صياغه السياسات االقتصادية 

الن المنطقة (   007 )جليا في عام  
العربية 
( 2)

اال ان السياسة العربية ،
الجديدة لم تكن جدية في تحقي  
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في االمن الغذائي والمائي مقرراتها 
وتطوير المشاريع المتوسطة 
والصغيرة لمنهاج لتعزيز التكامل 
العربي اقتصاديا بل اتجهت  الن 
محاولة لتعزيز مساراتها القطرية لكل 

.بناءا علن االستثمار،دولة 
 

اموال الطفرات لعوائد النفط        
الثالثة التي تشهدها المنطقة العربية 

قرن الماضي الن سنة من سبعينات ال
في الدول ( 001 )االزمة المالية 

االوربية 
( 1)

في حين اهملت  ،
قطاعات جدا هامة وهما الزراعة  
والصناعة هذا من جهة ومن جهة 
اخرى برزت ضعف الجهود التي تبرز 
بين فترة واخرى بين الدول العربية 
في ارتكازها علن المشاريع المملوكة 

ول الن للدول ومع اتجاه هذه الد
الخصخصة وترك المجال للقطاع 
الخاص وجدت انها ليس لها السيطرة 

طبقا لقواعده ( النشاط الحر)علن 
مما يعني سمحت المجال للتكامل ،

العربي واالتجاه للتكامل مع دولة 
لتحقيقها (وباالخص اسيوية )اجنبية 

ارباحا اكثر بحكم انخفاض كلف 
.االنتاج 

 

بشرية ان اسلوب التنمية ال       
يشير الن امكانية ايجاد حلول مشتركة 
في الدول االقليمية والتي ترتبط 

كالجامعة )بالتزامات قانونية مشتركة 
ولها روابط اجتماعية (العربية 

وثقافية وذلك في مجالين كوسيلة للحد 
من االنحراف في المسار االقتصادي 

 :المنفرد لكل منها 
 :المناط  االقتصادية المشتركة: اوال

حيث تتف  الدول االطراف علن      
تخفيض القيود المفروضة علن 
التعاون االقتصادي فيما بينهما وصوال 

ان انشاء ،الن زوال هذه القيود 
المناط  االقتصادية الحرة المشتركة 

مثال (كالعرا  وسوريا )بين دولتين 
يقتضي عوامل متعددة غير القيود 
ود القانونية النجاح التجربة ذات المرد

االقتصادي السليم بكل منهما ومن ذلك 
التكامل بحدود ميزة كل منهما 
المقارنة التي يتمتع بها سواء كان 

القدرة العاملة من )بكمية العمل وقوته 
(اصحاب االختصاص

 ( 7)، 
ليتكامل مع 
التطور التكنولوجي  لدولة اخرى او 
وجود الموارد النفطية وغيرها من 

رة او ثمن المواد االولية الخام بوف
اخفض ويتكامل كذلك مع غيرها من 
الدول العربية بوفرة الحياة ؟ وتوافر 
المساحات غير المستغلة لدى االخرى 

.
 

  :التكامل االنتاجي :ثانيا 
وهو  صيغة من صيغ العالقات      

االقتصادية التي قد تقوم بين وحدات 
النشاط االقتصادي  داخل الدولة 

جرى بين دولة والذي يعنينا هنا واذا ا
واكثر علن المستوى االقليمي العربي 

فهي عملية تشابك وتنسي  مستمر ،
ومتصلة تتضمن علن المستوى 
االقليمي مجموعة من االجراءات 
والخطوات تهدف الن التكامل للوصول 
الن انتاج افضل نوعا وكما واضافة 
الن عنصر ثالث هو تحقي  الهدف 
د االقتصادي بشكله المربح واالقتصا

(تحقي  التشغيل )االجتماعي 
 (20)

 ،
وفي التجارب العالمية برامج تكاملية 
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بين دول متقدمة ونامية يمكن استقاء 
النجاح من هذه التجارب للوصول الن 
االنتاجية الواحدة كما في انتاج 

السيارات والصناعات الغذائية 
(2 ). 

 الفرع الثاني
 بنيان قانون عربي مشترك

تجتازها ان المرحلة التي     
المجتمعات العربية للتحول تمتد من 
الفكر والنارية الن التطبي  

والممارسة 
(2 )

حيث اثبتت التجربة ، 
العربية بالتحول من الناحية القانونية 
وآثارها علن النواحي االهم وهي 
االجتماعية ومابينهم عن ذلك فقد ان 
الدول الستقرارها او اكتساب التوجه 

ارضة وردات السياسي المتسلط للمع
الفعل المتباينة بين النشاط الفكري الن 
االعنف نشاطا فان المنطقة الغربية 
تمتاز بمعطيات جدا هامة وهي 
استقرار االدوات القانونينة والبشرية 
لديها ممثلين باالكادميين من ذوي 
االختصاص القانوني المتعددين 
والممارسين للعمل الفعلي في  مجاالت 

دعي معه االنتفاع اختصاصهم مما يست
من الثقافة القانونية المستقرة في 
الدول العربية سواء كانت في إطار 
القطر موضوع النقاش ام التكامل 

.الثقافي مع دول المنطقة العربية 
 

ان الدعوة لبنيان قانوني عربي      
يكون اليجاد قواعد قانونية مشتركة 
تحكم العمل بهدف االستفادة من 

س االجتماعية  وكذلك التماثل في األس
القانونية للفئات العاملة في دول مثل 

ناهيك عن االشتراك ،العرا  وسوريا 
انار المبحث ) في الخلفية التاريخية 

 .الحاضر نسبيا ووالمآل (االول 

تبعا لذلك سوف تتناول  القواعد 
العربية المشتركه في محور مسبوقة 
بفكرة هي اساس العمل العربي 

ال عالقات العمل المشترك في مج
(منامة العمل العربي)وهي  

 (2 ) 

 المعابير العربية :اوال 
المعابير العربية "تقدم فكرة      
علن تصور وسيلة للتقريب بين "

سياسات وتشريعات الدول االعضاء 
في منامة العمل العربية ويتمثل ذلك 

 :من خالل المحاور االتية 
ان المعالجات  -المحور االول 

ة في االتفاقية العربية او القانوني
يعد الحد االدنن في عالقات ،التوصية 
العمل 
(2 .) 

التزام الدول  –المحور الثاني 
بالتشريع بغية المعالجة القانونية لهذا 
المحور في مناقشته مجال عالقات 

مما تم مناقشة من قبل ممثلي ،العمل 
الدول االعضاء والخبراء واستصدار 

قليمية القواعد التشريعية اال
(2,)

وفي . 
ناام اتفاقيات العمل العربية يتم تحديد 
مدى التزام الدولة العضو في المنامة 

اقليميا سواء كانت  المشرعةبالقواعد 
االتفاقية او التوصية 
(2 )

اال ان هذه ، 
القواعد  متن صود  عليها من قبل 
الدولة بتشريع وطني اصبحت جزءا 
من القانون الوطني مما يستدعي 

ة التشريع بهذه الصيغه متن معالج
ان ،تعارض معه او الحلول كليا محله 

مؤشر القبول بهذه القواعد من 
رفضها بمصادقة الدولة العضو 
واليحول عدم المصادقة قيام الدولة 
اقتباس هذه المعايير التي تراها 

ان المعايير . مالئمه لاروفها الوطنية 
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القانونية الساليب حماية العمال توسعا 
عافا وتغيير اساليبها انما يخضع واض

لمناقشات مستفيضة لخبراء قانونيين 
عرب منهم بالدرجة االولن عراقيون 
وبالتاكيد سوريون مما يعني ان هذه 
القواعد البد ان طرحت عن دراية 
ومعرفة بحاجات المجتمع في كال من 

ناهيك عن وجوب ،هذين البلدين 
وزارة العمل )تواجد ممثلي االدارة 

ثلي طرفي العالقة عن منامات ومم(
مما يستدعي ،العمال و اصحاب العمل 

التكامل في تشريعات تدمج الحلول 
القانونية الحيوية بشكل مشترك للدول 

.العربية 
 

قواعد منامة العمل لتنايم : ثانيا 
 عالقة العمل 

ولقد سعت منامة العمل دوما      
لتوحيد القوانين العربية بهدف التكامل 

ي  االقتصادي االجتماعي والتنس
(22 )

 ،
من اجل ذلك جاء النشاط المعيار 

قانون للعمل الموحد "العربي لوضع 
لهدف مساعدة صناع القرار في "

االستفادة من نصوصه واحكامة في 
تغيير وتطوير تشريعات العمل كي 
توائب المتغيرات العالمية واالقليمية 
سواء علن الصعيدين االقتصادي او 

منسجما مع معابير العمل االجتماعي 
العربية
(21.) 

ان االنتماء الن تنايم عالقات بواسطة 
الخبراء القانونيين والقضائيين 

(27)
التابعين لمجلس وزراء العدل 

يعد احد الوسائل المثلن لحل ،العرب 
، مشكلة تفاوت التنايمات القانونية 
العربية من جهه ومن جهه اخرى 
تفضل علن الضغط الذي تمارسه 

سلطات التنفيذية ناهيك عن حماية ال
العمال من التيارات المؤثرة بتوجيهات 
امنية داخل بلدان التشريع القطري 

لوجود ما يسمن بالجلسات التداولية ،
والتحاورية والتي تتركز بالدرجة 
االولن علن ايجاد الحلول وطرحها ثم 

.تبيان جوانبها االيجابية 
 

 حيث يشكل قانون العمل صمام       
االمان االجتماعي اضافه الن خل  
مناخ عالقات للعمل تساعد علن 
تشجيع االستثمار في المشاريع 

ولذلك يعد وضع قواعد ،االنتاجية 
العمل تحق  التوازن بين اطراف 
العالقة االنتاجية من المسائل حتن 

قانون العمل العربي )ارتكز عليها  
وحيث وجدناه يتضمن من ، (الموحد 

حقوقا وضمان للعمال من قواعد توفر 
( مشرع قانون العمل العراقي الجديد )
قانون العمل السوري الجديد رقم   )و 
ارتئينا االشارة (  .  0 0 لسنة  2 

الن قواعد تعالج مستقبال اشرنا 
اليهافي كال من القواعد المشرعة 
والتي في دورها للتشريع العربية 

 .سابقة الذكر 
 نطا  التطبي  : اوال 
 نطا  المشمول _     
حيث يطب  هذا القانون علن عالقات  

العمل الفردية والجماعية 
(10)

 ،
ويستثنن من ذلك الفئات الخاضعين 
لقوانين خاصة وعمال المنازل ومن 

في حكمهم
(1 ) 

 الشروط العامة للعقد الفردي _  
فيحكم عقد العمل الفردي العالقة 
القائمة بين العمل وصاحب العمل الذي 

حت اشراف او لتوجيه او يعمل ت
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ادارته مشروطا بان يكون بمقابل 
(1 )

 
عقد العمل قد يكون مكتوبا او ،

مشافها
(1 )

علن ان يسلم صاحب ’
في حالة ( بطاقة للعمل )العمل العامل 

خلو من العقد كلما تجدد او تغير في 
صعد االجور او مقدار االجر
(1 .) 

 المتغيرات القانونية - 
وضعية القانونية ان التغيير علن ال    

للمشاريع في البيع او االندماج او 
االرث او حتن الخصخصة تلزم 

لما ،صاحب العمل الجديد بعدم الغائها 
انه يلتزم باالجور والتعويضات عن 
الفصل من الشغل والعطل السنوي 

عنها
(1,) 

 استخدام العمال االجانب - 
يلتزم اصاحب المشاريع بتشغيل       

تم عند عدم وجود العمال من العرب 
اصحاب االختصاص من اليد العاملة 
الوطنية يجوز تشغيل العمال االجانب 

(1 ) 

 التزامات العامل المهنية :ثانيا 
 اداء العمل  - 

حيث يودي العامل الواجبات المرتبطة 
بمنصب عمله بما لديه من قدرات 
ويعمل بعناية ومواابة في اطار تنايم 
العمل الموضوع من قبل صاحب 

العمل
(12.) 

 اخطاء العامل - 

يكون العامل مسؤوال عن افعاله 
واهماله وتقصيره او مايرتكبه بسبب 

اذا ادى ،اتخاذ االحتياطات الالزمة 
ذلك  او كاد ان يتسبب في عواقب 

جسيمة للمشروع
(11.) 

 مل التقنية االتزامات الع- 

مل في المشاركة في ايلتزم الع     
ى اعمال التكوين وتحسن المستو

وتجديد المعارف التي يقوم بها 
كما يتوجب عليه ،صاحب العمل 

المحافاة علن سرية المعلومات التي 
يطلع عليها بمناسبة عمله والمتعلقة 
بالتقنيات والتكنولوجيا واساليب 

الصنع واروف التنايم
(17.) 

 التزامات صاحب العمل :ثالثا 
 السالمه المهنية -  

جميع يلتزم صاحب العمل اتخاذ      
التدابير االزمة لحماية سالمة العمال 
وصحتهم وكرامتهم عند قيامهم 

باعمالهم تحت اشرافه
(70). 

 تبليغ العمال - 
ان التغييرات التي تطرا علن      
مواقيت العمل ، الناام الداخلي )
مواعيد ،اوقات الراحة االسبوعية ،

، وطر  دفع واحنساب االجور 
يبلغ ( االشتراك بالضمان االجتماعي 

بها العامل وحتن اذا ارتبطت باتفاقية 
جماعية
(7 .) 

 الفصل التعسفي : رابعا
 اخطاء صاحب العمل - 

تعد من االخطاء الجسيمة المرتكبة من 
قبل صاحب العمل المبررة لترك العمل 
دون اشعار مع احتفاا العامل بح  
التعويض عن الفصل التعسفي في 

- :الحاالت االتية
 .عاقد الغش وقت الت -أ

عدم االيفاء بااللتزامات الجوهرية  -ب
. 

ارتكاب او مخل باالداب ازاء  -جـ 
 .العامل او احد افراد اسرته 
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مواجهة العامل خطر جسيم يعلم  -د
 .صاحب العمل وعدم اتخاذ االحتياطات

االعتداء علن العامل من قبل  -هـ 
 صاحب العمل او من يمثله

 شروط الفصل -  
للخطا الجسيم  تحديد صاحب العمل

المرتكب من قبل العامل والضرر الذي 
 لح  به 

اليجوز فصل العامل اال بعد انذاره مع 
تحديد من يدافع عنه واستكمال جميع 

االجراءات القانونية
(7 ) 

 تعويضات العامل_ 
يستح  العامل الذي فصل فصال 
تعسفيا او مخالفا الجراءات الفصل 

) ل القانونية و االتفاقية تعويضا تشم
مكافاة نهاية ، تعويض االخطار 

(الضرر الذي لحقه ،الخدمة 
 (7 .) 

 حقو  العامل وشروط العمل :خامسا 
 :شروط العمل  - 
المدة القانونية للعمل هي الوقت  -أ

الذي يكون فيه تحت اشراف وتوجيه 
صاحب العمل من اجل اداء المهام 

المترتبة عن منصبه في العمل
(7 ) 

االسبوعية بين تحديد مدة العمل  -ب
توزع علن خمسة ،ساعة ( 1 /, )

او ستة ايام
(7,)، 

يخفض من وقت العمل لالعمال 
او الضارة ، الصعبة او الخطرة 

بالصحة 
(7 ) 

كما انه يجوز تخفيض 
ساعات العمل عند حدوث ازمة عابرة 
او ارف طارئ خارج عن االرادة 

يوما علن ان ( 70)لمدة التتجاوز 
حدة في اليجري الكثر من مرة وا

السنة
(72) 

يستح  كل عامل اجازة سنوية _ت 
مدفوعه االجور اليجوز التنازل عنها 

كال او جزءا منها بمقابل 
(71)

كما انه .
اليجوز ان يؤدي الجمع بين اجازتين 
سنويتين او تجزئتهما الن تخفيض 
االجازة التي يقضيها العامل سنويا الن 
، اقل من اثني عشر يوما متصلة 

ل التعويض عن عدم ويستح  العام
التمتع باالجازة السنوية ايا كانت 
االسباب المؤدية الن انهاء عقد 

العمل
(77)

. 
يمنع صاحب العمل من تشغيل _ ج

العمال والمستفيدين من التدريب ايام 
 .االعياد والعطل التي يحددها القانون 

 :تشغيل االحداث _  
فيما يتعل  بسن العمل يمنع تشغيل 

سن الخامسة عشر   الحدث قبل اتمام
وتجوز للسلطة المختصة بتحديد 
بعض االعمال الخفيفة التي يعمل بها 

 -  )الحدث البالغ من العمر مابين  
سنة( , 

( 00)
 . 

 :االجر _  
يدفع االجر النقدي بالعملة الوطنية 
ويجوز االتفا  علن غير ذلك في 

صور التشريعات المعمول بها
( 0 )

  ،
مستحقة تعتبر االجور المبالغ الو 

للعامل الناشئة عن عقد العمل دينا 
ممتازاويتمتع باعلن  درجات االمتياز 
علن ماعداه من ديون بما فيها من 

ديون الدولة
( 0 )

بعين خذ ؤي، و  
عند تحديد الحد االدنن االعتبار 

لالجور المستوى المقدر لالجر ليكون 
كافيا الشباع الحاجات الضرورية 

تغذية كالملبس وال،للعامل واسرته 
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الئ والسكن للعيش بمستوى انساني 
( 0 .)

 . 
 الخاتمة

يتحدد ))اذا كان في قانون العمل       
الوضع االنساني والالانساني لحياة 

((العمال
( 0 )

وانسجاما مع التطور ،
 –الحاصل لالوضاع االقتصادية 

السياسية واالجتماعية مهدئا والبد 
وان ينعكس ذلك علن القواعد المنامة 

مما يتطلب قيام ،العمل الثالثية لعالقة 
الدولة واالدارة  الن تعديل القواعد 
القوانين واألنامة التابعة لها انسجاما 
مع التغييرات المباشرة وشبه 
المباشرة الموثرة علن عالقتها بطرفي 
عالقة العمل من جهة وعالقة طرفي 

مع ( صاحب العمل والعمل )االنتاج 
اط الحفاا علن تشريع تحديد النق

االيجابية ان وجدت فيه وموشرة علن 
مواطن الخلل لتحاول رسم الطري  
االحسن الذي تراة من موقع الدرس 

 .ارشادا 
فبعيد عرض القواعد 

وقواعد ( القانون السوري)المشرعه
المشروع )في طريقها للتشريع 

الشتراكهما في الخروج من ( العراقي 

ماضي متشابه ومحاولة جديدة لبناء 
تواف  مع محيط دول اكثر مستقبل م

مما هو اقليمي عربي وجدنا ان 
جاء أكثر تماسكا من (السوري )اولهما

سابقه الوطني وان جاء مشتتا في 
أحكامه للعديد في الحقو  التي أقرت 

في حين جاء الثاني ،مسبقا للعمال 
مستنسخا الوطنية النافذ في ( العراقي)

معام نقاطه ولم ينجح في االثنان 
دفع بحقو  العمال الن االمام بجديد لي

–انسجاما مع التحوالت االقتصادية 
السياسية في العرا  ناهيك عن 
االتيان بقواعد غير متخصصة 
بعالقات العمل ليصبح متين الحجم 

 .ضعيف الصياغة 
ازاء ماتقااااادم دفعناااااا بوجاااااوب االخاااااذ 

بمعالجاااة تشاااريعية مختصاااة مااان قبااال 

خباااراء مناماااة العمااال العربياااة بغياااة 

بخطااااة متكاملااااة الجوانااااب  النهااااوض

لالرتقااااااء بقاااااانون يماااااس المصاااااالح 

الحيويااة لالكثريااة الساااحقة ماان ابناااء 

المجتمع
( 0,)

. 
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 9999, جامعة الدول العربية , الماهية والمفهوم , الحماية االجتماعية , ويدر إبراهيم ق. د  (9)
 . 999ص, 
جمال فتحي احمد ,مفهوم العولمة في ضوء الخطاب العربي ,منظمة الدول العربية  (9)
 .99,ص9999,
فت إال انه بعد أكثر من سبعين عاما فأن االتحاد السوفيتي وبقية النظم الشرقية قد انحر))  (9)

عن االستمرار في منهجها العقائدي مما أدى إلى تقويض أسسها العقائدية بالمباشرة بالتخلي شيئا 
 ((.فشيئا عن ركائز نظمها

,  9998, الدار الجامعية للنشر , نظرية الحريات العامة تحليل و وثائق , حسان العاني . د
 .999-999ص

, االجتماعي في ظل األزمة المالية الراهنة استثمار أموال الضمان , محمد احمد معطي . د  (9)
 . 99ص,  9999آذار /مارس ( 89)العدد , مجلة العمل العربية 

تعد الدولة العراقية وريثة ثروة الحضارة القديمة منذ أن نشأت حضارة بالد الرافدين   (9)
وال إلى العهد وبدويالت ومماليك كاإلمبراطورية األكدية والعهود السومرية والعهود البابلية وص

 .األشوري 
السنة ( 9)مجلة القضاء العدد , القانون واالقتصاد في العراق القديم , محمد سلمان حسن . د
ورغم تولي شعوب وإمبراطوريات إلخضاع  .  99ص,  9899, نقابة المحامين /بغداد , ( 99)

الفترة السلوفية   لتليها( م.ق 999 –م .ق 998)منطقة بالد الرافدين لفترة الحكم االخميني 
وهو كان في أشهر قادة االسكندر وقد حكم بعد وفاة ( م.ق 99-999)اليونانية بين األعوام 

االسكندر المقدوني ببابل  وليحكم الجزء الشمالي من العراق الرومان تاركين بينهم وبين الدول 
للشعوب ولكل من هذه الدول شركات من الويالت , الفرثية حصون وقالع حربية مضادة 

القانونية )الساكنة على أرض العراق إن لم تؤثر في كونها صاحبة أولى الشرائع التنظيمية 
العوامل التاريخية لنشأة وتطور , مصطفى عباس الموسوي , بمسلة حمو رابي  ( واالجتماعية

وإن كانت فترة الفتح .  99-99ص,  9899, الرشيد . بغداد دار , المدن العربية اإلسالمية 
إلسالمي وما توالت بعيد ذلك من دول في عصر الراشدين أو األموية أو العباسية هي فترات ا

ازدهار للحضارة في بالد الرافدين لما تركت كل من تلك الدول من تنظيمات أكثر دقة وأوضح 
 . 99ص,  9899, بغداد ,  9ط,  تاريخ الحضارة القريبة اإلسالمية , معالم للدولة وأركانها 

,  9999, جامعة ديبول ,  9ط, المبادئ األساسية للديمقراطية , محمد شريف بسيوني . د  (9)
  98ص

 – 9999, التشريعات العراقية في ظل الدولة العراقية الثانية , حيدر ادهم عبد الهادي . د      
,  9999, ( 99)العدد , مؤسسة أفاق للدراسات واالتجاه العراقي , مجلة الملتقى ,  9998

 . 99ص
 9ص,  9899, الحزب القائد في النظرية والتطبيق والمؤسسة العربية للدراسات والنشر   (9)
. 
مؤسسة ,  9ط, األنظمة السياسية والدستورية المقارنة  , حسان محمد شقيق العاني . د  (9)

 . 998-999ص,  9998, القاهرة / العاتك 
اء التحول الديمقراطي في العراق لظاهرة بناء الدولة المحلية وشق, عامر حسن فياض . د  (8)

 . 999ص,  9998, ( 9)عدد , دراسات أمنية 
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 9999, العراق / االتحاد الوطني الكردستاني , السيادة في عالم متغير , حكمت شبر . د  (99)
 . 99 – 99ص, 
 . 99ص, المصدر السابق , حيدر آدهم عبد الهادي . د  (99)
( كدولة االنباط)ية لتسقط بعض من مدن الشام وتقام األخرى حيث غزتها الدولة األشور  (99)

الواقعة )إال أنها وفي سبيل ذلك قامت دول في الشام كتدمر , ثم لتسود عليها الدولة الرومانيه 
ليتكون موقعا هاما للقوافل القادمة من تجارة الهند والصين لموقعها الفني ( بين دمشق وحمص

قبائل عربية اعتنقت النصرانية وكان المرائها مكانة كبيرة عند الروم  باآلبار لتليها الغساسنة وهم
ناهيك ( كالنابغة الذبياني وحسان بن ثابت)وهم عزموا بتطورهم الثقافي منهم أشهر الشعراء , 

, عن مصدرهم الجميل وتنظيماتها المدنية كالقسطل والمشتت تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 
 . 99-99ص, مصدر سابق 

وظهرت , وكان العرب قد عنوا باستباط أحكام الفقه القران الكريم والحديث النبوي   (99)
فاتخذت الدولة طابعا عربيا متناسقا وموحدا في نظمها , دراسات في علوم اللغة والعقائد العلوم 

 .وحضارتها 
 .  99ص, غير مذكور التاريخ , دمشق , تاريخ خلفاء بني آميه , نبيه عامل 

 .  9ص,  9899, دمشق , أثارنا في اإلقليم السوري , قس أبو الفرج وال
الشرق األوسط السعودية , خطوة مع زحف الطائفة إلى للسلطة .. خطوة , غسان اإلمام   (99)
 .99ص,  99/9/9999, 
ال تسري أحكام القوانين اال على ما يقع من تاريخ العمل بها وال يكون لها (  99)المادة   (99)

السلطة (  999)المادة . جعي ويجوز في غير االمور الجزائية النص على خالف ذلك أثر ر
القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقالل يعاونه في  ذلك مجلس القضاء االعلى 

. 
المعهد الدولي لحقوق , أنظر مجموعة قوانين ولوائح السلطة التشريعية في بعض الدول العربية 

 . 999- 999ص,  9999, كلية الحقوق بجامعة ديبول االنسان و
 . 99ص, مصدر سابق , حكمت رشيد . د  (99)
ورغم االنسحاب السوري من االرض اللبنانية فما تزال لها كتلة وتقبل على الساحة   (99)

اقية اتف( 99)مما دفع الحكومة اللبنانية الى توقيع , اللبنانية بحكم تحالفاتها مع االحزاب اللبنانية 
ومنها مباشرة لجنة ترسيم الحدود المشتركة العمالها واالسراع  9999في يوم واحد في تموز 

 .في انجاز لجنة المفقودين واقامة منطقة اقتصادية حرة بين لبنان وسوريا 
 . 9ص,  9999/ تموز /  98, بيروت , الحياة , أنظر سمر ازمشلي ونور الدين االكثر 

ي الفترة الماضية تطورا الفتا مع جوارها اإلقليمي وتشكل إيران حققت سوريا ف)...   (99)
وتطلع سوريا عبر رؤية مستقبلية ... مثاال على العمل السريع على المستوين اإلقليمي 

واألسود وذلك من , قزوين , الخليج , إستراتيجية بعيدة المدى الى ربط البحار األربعة المتوسط 
 ( . خالل جوالت الرئيس بشار األسد

 .  9ص,  9999تموز  99, دمشق , صحيفة الثورة : توسيع في المشاركة / سانا 
للدكتور محمد حسن دخيل ( دراسة مقارنة ) وانظر في إشكاالت التنمية االقتصادية المتوازنة 

 . 999ص,  9998, بيروت , منشورات الحلبيي القانونية ,
 . 9ص,  99/9/9999, السعودية , الشرق األوسط , مظاهرات سوريا   (98)

ويالحظ ان السلطات السوري قامت عملة اعتقاالت ضد قيادي حزب الشعب الديمقراطي 
والتجمع الوطني الديمقراطي رغم إعالن الحكومة إلغاء إعالن حالة الطوارئ الذي ينفذ في 

 .البالد منذ عقدين 
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ية  القانون بجامعة تتألف من كبار رجال القانون كمعارف وزير العدل وأساتذة كل)   (99)
من خالل ( جميلة شربجي . محمد خير العكام و د. محمد يوسف الحسين و د. دمشق مثل   د

 .دراسة قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضلها 
 . 9ص,  99/9/9999, السعودية , الشرق األوسط , مظاهرات سوريا 

نهج تدخل الدولة ومذهب اقتصاد بين ) أزمة قانون العمل المعاصر , يوسف الياس. د  (99)
 . 99ص,  9999, عمان / دار وائل للنشر ,  9ط, السوق 

 . 98, مصدر سابق   (99)
مؤسسة الثقافة العمالية ,وتعديالته  9899لسنة ( 999)تطبيقات في قانون العمل رقم   (99)
 . 99- 9ص,  9899,
مطابع التعليم ,  9899سنة ل( 99)الوجيز في شرح قانون العمل رقم , يوسف الياس . د( 99)

 . 98ص,  9889, بغداد , العالي 
 . 9899لسنة (  9)رقم , قانون العمل ( 9)المادة   (99)
 . 9899لسنة ( 99)قانون العمل رقم ( 9)المادة   (99)
 .من ذات القانون ( 9)و ( 9)المادتين   (99)
 . 9899لسنة ( 99)قانون العمل رقم ( 89)المادة   (99)
 . 9899لسنة ( 99)من قانون التعديل الثاني من قانون العمل رقم ( 99)ة الماد  (98)
, كلمة المهندس محمود الشيخ راضي في المؤتمر الخاص بمناقشة مشروع قانون العمل   (99)

 . 9ص,  9999, ( 99)العدد , منشورة في جريدة إضاءات 
مانه العامة لمجلس الوزراء بعد تدقيق من قبل مجلس شورى الدولة   فارسل بكاتب الى اال( 99)

 . 9999\9\99بتارخ ( 899) بموجب الكتاب المرقم رقم 
ضرورة االبتعاد عن المحاصصة والعالقات المبنية على المعرفة الشخصية عند اسناد ( 99

حيدر ادهم عبد الباقي مصدر سابق .د....(المناصب ذات العالقات بالعمل القانوني والتشريعي
 99ص,

احكامه الموظفين لدى الدولة والقطاع العام وافراد القوات المسلحة وقوى  واستثنى من( 99)
 .  .مشسروع قانون العمل الجديد ( اوال وثانيا \9) االمن الداخلي المادة 

 مشروع قانون العمل الجديد(99)المادة   (99)
 مشروع قانون العمل العراقي الجديد(اوال/99)المادة   (99)
 المشروع (9/اوال/99)المادة  (99)
 المشروع/( اوال/99)المادة  (99)
ويالحظ تاثير المشروع بالتغييرات االجتماعية في العراق ,المشروع ( ثانيا/99)المادة  (99)

نتيجة من المؤثرات الدينية حيث اوجدت اجازات جديدة منحت للعامل وهي اجازات العدة 
االموات من االقارب المادة  للمتوفي عنها زوجها واجازة الحج واجازة فترات الفاتحة على

 المشروع (99)
 .مشروع قانون العمل الجديد (998)المادة   (98)
 .المشروع ( .ثانيا/  98)المادة  (99)
 .المشروع  ( 99)المادة   (99)
منشورات الحلبي , 9ط(دراسة مقارنة )قانون العمل ,القاضي حسين عبد اللطيف حمدان   (99)

 ( .98-99) من  ص 9998,بيروت –القانونية 
(  9999)لعام  (   99)العمل الجديد   رقم  :اضواء على القانون ,المحامي بهيج اديب   (99)
 . 8ص,  9ص, 999-ايار   9, دمشق , 9ط
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منشاة , 9ط, اصول قانون العمل الجديد ,عصام انور سليم .د(  .تحقيقا للتواءم بينهما )-  (99)
 99ص,(  9999)مصر  , المعارف باالسكندرية 

 . 999ص .   9899بغداد  ,(نظرية الدولة )القانون الدستوري   ,منذر الشاوي .د  (99)
حيث ( .9898)لسنة  (  89)قانون  العمل  رقم  (  99و  9و  999و  998)المواد    (99)

مصطلح الفسخ التعسفي (  99) المادة  .مصطلح االنهاء بال مبرر (  99)استعملت المادة  
 .لتفريق بين كال المصطلحات في ذات القانون وانظر  في اهمية ا,
,  مصر,سياسة االستخدام واستقرار العمل في قانون العمل المصري,احمد خلف البيومي .د

 .  999ص,بدون تاريخ 
حيث حاولت السلطة التشريعية متابعة ومتطلبات الحداثة والتطوير والقتصادي   (99)

بهيج اديب , فع الى مناخ تامين شامل للبطالة واالجتماعي فقضت على مكتسبات االعمال والد
 ( 98- 99)صص ,مصدر سابق ,
   9999لسنة  (  99)قانون العمل  رقم (   999)المادة    (99)
 99ص,مصدر سابق ,بهج اديب   (98)
اذا لم يثبت خصائص )تنص على انه    9999لسنة (99)قانون العمل رقم (99)المادة   (99)

حدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة فان انهاؤه لعقد ا,العمل احتساب العامل 
اجور )وفي هذه الحالة يستحق العامل  تعويضا مقداره (التسريح غير المبرر )العمل يعد بمثابة 

مثل الحد االدنى ( 999)عن كل سنة خدمة على ان اليزيد مجموع هذا التعويض عن  ( شهرين 
ور السنة بنسبة ما قضاه مها في العمل على انه يجب التعويض لالحور ويستحق تعويضا عن كس

على اسس االجر الشهري االخير الذي تقاضاه العامل واليشمل هذا سبب في استحقاقاقته 
 (.المقررة قانونيا او اتفاقا 

(   999المادة )ايام للمسيحين  ( 9)يوم للمسلمين و (99)حيث اضيفت اجازة الحج.   (99)
مع انها لم تكن في سابقه الملغى وكذلك ما يتعلق  9999لسنة ( 99)قم  قانون العمل ر

 .باالجازات الدراسية والدورات التدريبية
(52)  A.Mazeaud, Droit du travail, 2edition , p19 ,n3 

(53)  Durand et  Jaussand , Trait  du travail  ,  T.1.N35.  p50 

اعا في  ظروف تشهد بطئا في النمو االقتصادي وهما ظاهرتان تزدادان عمقا  واتس  (99)
التنسيق ,منذر واصف المصري .كما هو الحال في االقطار د,وارتفاعا في معدل النمو السكاني 

منظمة ,والعالقة تبين اجهزة التشغيل والموسسات االنتاجية ومنظومة تنمية الموارد البشرية 
 99ص, 9999مصر ,العمل العربية 

 9889,جامعه الدول العربية ,عالقات العمل الجماعية في الدول العربية ,سيوسف اليا.د  (99)
 ( .  999- 999)ص ص  .
مليون ( 99)الى  9999من المتوقع ان يصل العاطلين عن العمل في المنطقة العربية عام ( 99)

 . عاطل 
-9)ص ,( 9999)تقديرات اولية لعام  ,الموشرات الرئيسية لسوق العمل ,منظمة العمل الدولية 

 بعنوان البطالة( 9)وانظر جدول رقم  , ( 99
مطابع جامعة ,منظمة العمل العربية ,االقتصاد الجديد ولتشغيل الشباب ,اخمين شقير .د  (99)

 (9)وانظر جدول رقم ( 999- 999)ص ص ,  9999,الدول العربية 
النظرية والتطبيق  االتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين, محمد المتولي .د  (99)
 .99ص(  9999),الطبعة االولى القاهرة ,
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اوضاع القوى العاملة العربية داخل وخارج الوطن العربي في ,مصطفى ابو شنيف   (98)
 99ص,9999مجلة العمل الوانها  ,ضوء االحداث والمستجدات الدولية 

واالجتماعية للشغالين  الحقوق االقتصادية,التنمية االنسانية العربية , عزام المحجوب   (99)
 .وما بعدها  99ص ,9999.وحقوق االنسان وتونس 

حول الهجرة في سوريا  ( ب-9) حول العراق والجدول رقم (   أ  – 9) أنظر الجدولين (  99)
وإن كان العراق أقل وضوحا في معطيات الهجرةلوجود كثافة عالية جدا في الهجرة بعد عام 

, التنظيم الدولي لحقوق العمال المهاجرين ,ان رشيدالويسي صبانعم. وانظر حول ذلك د 9999
 . 999ص ,  9999, جامعة النهرين , مجلة كلية الحقوق 

 999ص,مصدر سابق ,امين شقير .د  (99)
ص ,  9999,منشورات ديسبوت باريس ,وراء وهم االقتصاد الجديد ,ميثال هوسون   (99)

999. 
تشغيل الشباب على المستوى العربي والدول اوضاع وافاق ,منذر واصف العمري .د  (99)
حمد بن عقال تنمية القوى البشرية  في .وانظر د( 99)ص  9999مطابع جامعه الدول العربية ,

ص , 9999)مطابع جامعه الدول العربية ,للتدريب من اجل التنمية ,المملكة العربية السعودية 
999.) 

 (65)  Pierr  Rodiere  , Droit social  de   L uni on euro PEENNE ,2,e 

,L.G.D.J. 

وهي دول في الحقيقة لها تاريخ اتسم بالصراع وخاضت ضد بعضها حروبا متصلة اسقطت 
 .ماليين الضحايا 

التعاوني )وحدة العمل التعاوني ودوره في تحقيق التكامل االقتصادي  ,حمود منصور .د
 ( 8ص , 9999),اصدارات منظمة العمل العربية (

(66)   Bruno Caruso  ,The Future of Labour law Tradtionol models  of  

Social proection and a new constitution  of  social  rights ,universita  degli 

studi di Catania ,2002 ,p6,no1 

 9998كون قمة الكويت والطموح العربي / 9998/يناير /انظر مقرارات قمة الكويت   (99)
.  فضل عليهما االستثمارات العقارية والمضاربة على االوراق المالية في البورصات  حيث(99)
 99ص, مصدر سابق ,محمود منصور .د
االحكام القانونية بالعمال في المناطق الصناعية المؤهلة ,صبا نعمان رشيد الويسي .د  (98)
    -9-99ص ص , 9999,(9)مجلة جامعه االنبار  للعلوم القانونية السياسية العدد ,
السيد طعمة  . انظر في دعم انشاء مشاريع عربية مشتركة بديال للمشاريع عبر القارة   (99)

االسلوب االمثل لتدعيم برنامج تشغيل الشباب من منظور المنظمات العالمية في ,الجوايرة 
 ( 999- 99ص, 9999)منظمه العمل العربية , الوطن العربي 

(71)  Frederick  (P) . Stutz , Barney war of the world Economy, Pearson 

prentice tall  ,2007  ,  pp37  -374  .  
 .999ص, مصدر سابق  ,ازمة قانون العمل المعاصر , يوسف الياس .د  (99)
ايمانا بان التكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل احدى الدعامات االساسية )  (99)

الحوار االجتماعي ودورة في ترسيخ الديمقراطية ولتعزيز ,ابو خرمة  خليل( .للوحدة العربية 
 .999-89ص ص , 9999,العمل العربي ,مجلة ,السلم االجتماعي 

 .التصديقات العربية لالتفاقيات( 9)انظر جدول رقم   (99)
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ويعود ذلك الى . 9899يالحظ انضمام العراق وسوريا لمنظمة العربية المشتركة في عام   (99)
انشاء منظمة العمل العربية ثم بمقتضى قرار وزراء العمل العربي المعتمد من بغداد عام  ان

وتعد هذه المنظمة وكالة  99/9/9899ووافقت عليه مجلس جامعه الدول العربية في  9899
متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية وتتمتع بالشخصية المعنوية اعضائها الدول االعضاء 

العربية المصادقين على دستور المنظمة او ايه دولة عربية اخرى تحصل على  في جامعة الدول
تهدف المنظمة الى نسبة الجهود العربية في ميدان , استقاللها واطلب االنضمام الى المنظمة 

وظروف العمل والقيام باالبحاث والدراسات في ( وتوحيد التشريعات العمالية )العمل 
فة وتقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تطلبها الموضوعات العمالية المختل

انظر اتفاقيات وتوصيات . ووضع خطة لنظام الضمان االجتماعي لخدمة العمال وعائالتهم 
 .9899,و القاهرة  9ط,منظمة العمل ,العمل العربية 

ص ) 9999,بغداد ,حة منقت,الطبعه السادسة ,القانون الدولي العام , عصام العطية .د  (99)
والفكرة من التصديق هواعطاء مهلة للدولة للتفكير بااللتزامات الحقوية في (  999 – 999ص 

 .هذه االتفاقية خاصة اذا كان فيها مساس بمصالح الدولة 
 .9899ميثاق العمل العربي لعام    (99)
 9-9ص ص ),   9999بيروت ,جامعة الدول العربية ,تقديم للمشروع ,ابراهيم قويدر   (99)
.) 
المساواة في العمل وخاصة مايتعلق بمسالة الجنوسة وهي  -يقوم هذا القانون بهدف تحقيقأ  (98)

منظمة العمل العربية )من المسائل التي ترتبط بها الالمعايير االقليمية بل كل المعايير الدولية 
االجتماعية التي تشكل تحقيق العدالة  -ب. ناهيك عن كونها معيار  لقياس مستوى التنمية(

 .مما يعني االرتكاز على تحقيق الرضى االجتماعي,االساس لضمان المن القومي 
 قانون العمل العربي الموحد( 9)المادة   (99)
 قانون العمل العربي الموحد( 9)المادة   (99)
 قانون العمل العربي الموحد( 99)المادة   (99)
 لموحدقانون العمل العربي ا( 99)المادة   (99)
 قانون العمل العربي الموحد  (  99)المادة   (99)
 قانون العمل العربي الموحد( 98)المادة   (99)
 القانون العمل العربي الموحد( 99)المادة   (99)
 قانون العمل العربي الموحد( ثانيا / 99)المادة   (99)
 قانون العمل العربي الموحد( 99)المادة   (99)
 العمل العربي الموحد قانون( 99)المادة   (98)
 قانون العمل العربي الموحد( 99)المادة   (89)
 قانون العمل العربي الموحد( 99)المادة   (89)
 قانون العمل العربي الموحد( 99)المادة   (89)
 قانون العمل العربي الموحد( 99)المادة   (89)
 قانون العمل  العربي الموحد( 99)المادة   (89)
 نون العمل العربي الموحدقا( 99)المادة   (89)
 قانون العمل العربي الموحد( 99)المادة   (89)
 قانون العمل العربي الموحد( 99)المادة   (89)
 قانون العمل العربي الموحد( 999)و ( 999)و ( 89)المادة   (89)
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المادة ( على ان يمنح العامل راحة تعويضية تعادل مدة يوم العيد او العطلة )   (88)
 .ن العمل العربي الموحدقانو(999)
 قانون العمل العربي الموحد( 999المادة   (999)
 .قانون العمل العربي الموحد( 998)المادة   (999)
 .قانون العمل العربي الموحد(  999)المادة  (999)
 .قانون العمل العربي الموحد(999)المادة  (999)
ص ص , 9899,دمشق , عمل قانون ال –القوانين االجتماعية : محمد فاروق الباشا .د  (999)
(99_99) 
لما كانت التنمية ))مايلي  9999لعام ( 9)جاء في مقدمة اتفاقية العمل العربية رقم   (999)

االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول العربية تمثالن مسالة انسانية عاملة تاتي في 
 اساسيا في التنمية االقتصادية المرتبه االولى من اهداف هذه الدول ولما كان العمل يعتبر عامال

هي المنطلق على الطريق االول ,لما كانت مراعاة الدول للمبادئ االنسانية للعمل ,واالجتماعية 
الى تحسين احوال العمل داخل الوطن العربي ونظر الن من المرغوب تقريربعض المستويات 

العربية مع النهوض بها الى االنسانية المتعارف عليها دوليا في تشريعات العمل في االدول 
 ((.مرتبة افضل لبلوغ االهداف السالفة الذكر 
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 المفهوم و االثار -شكلية عقد المساطحة 
 لعقد المساطحة  دراسة قانونية مقارنة بين الواقع العملي والنظام القانوني

 
 
 

 

Abstract 

In spite of the agreement 

among legislation , courts 

and jurisprudence that the 

right of specifics has not 

appeared but just through the 

contract, this agreement not 

implied the matter of 

"formation " in which must 

be available to conclude the 

contract, the question is : Is 

it for proofing of for 

concluding. 

Through the legal 

articles that related with the 

right of specifies in Iraq civil 

law of registration and the 

law of evidence . 

It is obvious that the 

formation for concluding . 

for this point, we intended to 

determines the meaning of 

this formation and its 

concept and the procedures 

that should be followed to be 

found and the conditions 

with the point of view for 

jurisprudence and legislation 

and the effect    due to its 

lacking . 

All these matters 

according the scientific 

standards and  the scientific 

fact . 

 الملخـــــــص
رغم اجماع الفقه والقضاا  والشرار   

إ  علااان اق ااااا المالااااأا      رااا  
ب د اق هذا ا جماع . عق أر ا العقد 

ا فرأ عقده ااو  الرايل   الشاج  جا  
 هاا  هااج . اق ششااوا ر  ااج هااذا العقااد 

 .ريل   لألثبات ام ا ها لال عقاد 
وماااااق خاااااال  االاااااشقرا  ال  اااااوص 
القا و    المشعلق  باا المالاأا   ج 
القاااا وق الماااد ج العراقاااج   وقاااا وق 
  ا ثبااااات العراقااااج وقااااا وق الشالااااج 

العراقااج شباا ق ا هااا راايل   لال عقاااد   
ولااذا ارش   ااا  ااج هااذه الدراالاا  شاد ااد 
المق اااااود بهاااااذه الرااااايل   وشاد اااااد 
مضاااامو ها وا جاااارا ات الشااااج  جاااا  
اشباعها لق امها والرروأ الخا   بها 

ياا  .   وا ثاار المشرشاا  علاان شخلفهااا 
المعاااا  ر العلم اا  والواقااا  ذلااو و ااا 

 .العملج
 المقدم 

اطحة حق ا عيني ا اي ليا يمثل حق المس 
م    ن الحق    وق العيني    ة ال     ي ن     مها 
المش  را الم  دني العراق  ي   ينش    ع  ن 

 أسماء يبر علوان. د
مدرس القانون المدني كلية القانون الجامعة 

 المس نيرية
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ا ف      اق ي       م ب      ين مال        األر  و 
المساطح   و هذا اال فاق ه و المي در 
المنش   ه له   ذا الح   ق   وال ينش     ه   ذا 
الحق إال عن طريق اال فاق او العق د   
لك  ن ر   م اعجم  اا الحاي  ل عل    أن 

ب     و ر  إ ال ينش      ا ف    اق المس    اطحة 
أركانه و  ق القواع د العام ة م ن ر  ا 
أطرا    ه و مح   ل ي   رد علي   ه حكم   ه و 
س    بج موج    ود و مش    روا أد  ال      
نش       ونه   لك       ن ا  ل         الفق       ه و 
ال ش   ريعال القانوني   ة  بعهم   ا الق    اء 
أي    ا عل     الش    كلية ال    ي يج    ج ان 
  و ر  ي هذا اال ف اق   و ه ي  س جيل 

ممثل   ة العق   د     ي ال   دانر  الم  ي   ة ال
ب     دانر  ال س     جيل العق     ار    و      ق 

المش    را  رالاااامهااعج    راءال ال     ي 
ل س    جيل ه    ذا اال ف    اق      ي الس    جل 
العق   ار    ه   ل ان ه   ذ  الش   كلية ه   ي 
لإلثب  ال او إنه  ا لانعق  اد    ف  ي الحال  ة 
االول       يك     ون اال ف     اق ي     حيحا و 
مس    و يا لش   روطه القانوني   ة و مر ب   ا 

ث ة   أركان ه ال قليدي ة الثا بشو رآلثار  
اما  ي الحالة الثانية  ان اال فاق يك ون 
منع  دما و ب  اطا و ال ير   ج اث  را و ال 
يفي   د الحك   م اي   ا الن ف   اء رك   ن م   ن 

 .اركان انعقاد  اال و هو الشكلية 
و ق   رارال  الفقهاااا و ق   د دارل أراء 

المحاكم بين هذين ال رأيين    ر  ليس ل 
بالقليلة   اذ  ناثرل احك ام الش كلية   ي 

اطحة بين قوانين م  لفة منها عقد المس
الق     انون الم     دني العراق     ي و ق     انون 
االثب    ال الم    دني العراق    ي و ق     انون 
ال سجيل العقار  العراق ي   وق د حس م 
المشرا ال ا   ي هذا اليدد وق رر 

 مث ل ركن ا  المالااأا بان ش كلية عق د 

 ي انعقاد  وليسل مق رر  لاثب ال   و 
ان بال  الي    ان ان فانه ا ي  ىد  ال   بط  

العق   د    م   ا ه   ذ  الش   كلية و م   ا ه   و 
م    مونها و كي      ق   وم   و م   ا ه   ي 
االج  راءال الواج  ج ا باعه  ا لقيامه  ا و 

الفق ه  موقا الشروط ال اية به ا   و 
و ال ش ريع و الق  اء منه ا   و م ا ه و 
االث  ر الم ر   ج عل      لفه  ا   و ه  ل 

عق  د المس  اطحة  ي  ر   شاااو يمك  ن ان 
  عق  د المس   و ي للش  روط الش  كلية ال  

 ا ر  
ه  ذ  االس  نلة و  يره  ا ه  ي م  ا قام  ل 
هذ  الدراسة لاجاب ة عليه ا و  و  يح 
المسانل الم علقة بها  عل  و  ق االراء 

و االحك        ام الق         انية و  الفقه اااااااا 
ال ش   ريعال النا    ذ    ل ك   ون االجاب   ة 
ش   املة مانع   ة جامع   ة و    ق المع   ايير 

و . العلمي  ة النظري  ة و الواق  ع العمل  ي 
 ك   ار الم علق   ة به   ذ  لغ   ر  بي   ان اال

الدراس    ة باس    لوج علم    ي وا     ح و 
محدد  اننا سنبحث  مو  وا الدراس ة 
و   ق  ط  ة علمي  ة مقس  مة ال    ثاث  ة 

المبح    ث األول مباح    ث  ناولن    ا      ي 
 و مفه وم الش كلية    ي عق د المس  اطحة 

 يي   نا  مأالااا قس   منا  ال     ثاث   ة 
 الث اني  ام ا عري  الش كلية منها ل ألولا
 ميي    اما الثالث لو  يانص الشكلية ل

عنير الشكلية ع ن إج راءال اعثب ال  
مس   ل مال   ن  اول المبح  ث الث  اني ام  ا 

و قس  منا  ال    مطلب  ين   حق  ق الش  كلية
روط قي  ام الش  كلية لش  األول   يي  نا

بي  ان ل الث  اني أم  ا    ي عق  د المس  اطحة
  ام    ا غاي    ة م    ن اش     راط الش    كلية ال

المبح   ث الثال    ث و اال ي    ر      ي ه    ذ  
األث ر الق انوني  لبح ث  اه عقادالدراسة 
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و قس  منا  ال    مطلب  ين  ناولن  ا للش  كلية 
الموق   الق انوني م ن  منهم ا األول ي 

المطل   ج ام   ا ش   كلية عق   د المس   اطحة 
البطان كج اء ل  ل    بينا  يه الثاني 

و ق  د ا   من  ا الدراس  ة ب ا م  ة الش  كلية 
    منل  اي  ة م  ا  وي  لنا إلي  ه    ي 

 .هذ  الدراسة من ن انج 
 األو  المباث

 مفهوم الريل    ج عقد المالاأا 
إن بي    ان مفه    وم الش    كلية      ي عق    د 
المس  اطحة يس   ل م من  ا الوق  و  عل    
 عري  الشكلية   وال يانص الممي   
لها   لي سن  لنا  ميي  الشكلية  ي عق د 
المساطحة عن إجراءال اعثبال وذل  

 :  ياألشج ي مطالج ثاثة 
 المأل  األو 

 عقد المالاأا شعر   الريل    ج 
ح   ق المس   اطحة كم   ا ي   ذهج المش   را 

حق عيني ي ول ياحبه ان " العراقي 
يق    يم بن    اء أو منش     ل أ     ر   ي    ر 
الغ  راس عل    ار  الغي  ر  بمق      
ا ف   اق بين   ه وب   ين ي   احج األر    
ويحدد ه ذا اال ف اق حق وق المس اطح و 

" ال  اما ه 
5

وه و ح ق يج ج  س جيله . 
 ي دان ر  ال س جيل العق ار 

2
ية وش كل. 

عق   د المس   اطحة  ىس   س عل     الحك   م 
الق  انوني الم ق  دم ال  ذ  اق  ر  المش  را 
الم  دني العراق  ي م  ن ان اال ف  اق ال  ذ  
ينشه ح ق المس اطحة واج ج ال س جيل 
  ي دان  ر  ال س  جيل العق ار  وه  ذا ه  و 
مبن    الش  كلية ال   ي يق  ام عليه  ا العق  د 
المنش  ه لح  ق المس  اطحة    و الش  كلية 

عق   د ليس   ل مطلوب   ة  ق   ط     ي انعق   اد 
المساطحة وانما هي مطلوبة   ي كثي ر 
م  ن العق  ود ال   ي    د ل    من طانل  ة 

.العق    ود الش    كلية
 

وكم    ا ك    ان عق    د  
المس   اطحة عق   د ش   كلي  ان   ه ال يكف   ي 
النعقاد  ال را ي بل الب د م ن اس  يفاء 

الرسمية ال  ي ن ص عليه ا الق انون
 

  و 
الش كلية   ي عق د المس اطحة  ال  س   مد 

لم    دني احكامه    ا  ق    ط م    ن الق    انون ا
العراق  ي و إنم  ا ن ع  ر  عل    أحكامه  ا 
م    ن      ال الجم    ع ب    ين الني    وص 

 المااد جالقانوني  ة ال  وارد     ي الق  انون 
العراق    ي وق    انون ال س    جيل العق    ار  
العراقي وقانون اعثبال العراقي النا  ذ 
كون    ه ي    نظم عملي    ة إثب    ال الس    ندال 
الرس       مية وإج       راءال  حريره       ا   
 الش   كلية     ي عق   د المس   اطحة  عن   ي 
إج  راء يثب  ل  ي  ه موظ    م    ص    ي 
دان  ر  ال س  جيل العق  ار  م  ا    م عل    
يدي   ه أو م    ا أدل     ب    ه أط   را  عق    د 

       ي ح       ور  وطبق      ا  المالاااااااأا 
 . لألو اا القانونية 

 ي دانر  ال سجيل العقار   الشالج  و 
يعن    ي  وثي    ق اال ف    اق المنش    ه لح    ق 
المس      اطحة        ي ال      دانر  الرس      مية 

ه الم  ي  ة و ثبي  ل الح  ق باس  م ي  احب
    ي الس   جل العق   ار  وإي   دار الس   ند 
الرس    مي ال     اص ب    ه و     ق أحك    ام 

 .القانون
لذل  ال يكون لا فاق  ير المسجل  ي 
دان     ر  ال س     جيل العق     ار  أ  اث     ر 
الس ل ام المشرا قيام الشكلية الرسمية 
إ  ا ة إل    االرك ان المع   اد  األ   ر  

 . ي العقود من ر ا  ومحل وسبج 
 اجس   يدو عل     ذل      ك   ون الش   كلية  

 عل ااهل  ادار   ر   ه المش  را ور   ج 
اال وه  و انعق  اد ه  ذا العق  د  اقانوني   ااث  ر

و مام    ه    ه    ي اذن أس    لوج مح    دد 
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لل عبي   ر ع   ن اعراد  يف   ر  الق   انون 
اس    يفانها     ي ش   كل مع   ين   وي ر    ج 

.عل  م الف ها آثارا قانونية
1

 
 الثاني المأل 

  ي عقد المساطحة الريل   يانص 
 نش   و  ر  ج    ا القا وإن ال ير ال 

أثاره   ا بمج   رد  عبي   ر الم عاق   د ع    ن 
إراد  ه ب    وس  يلة م ن وس انل ال عبي  ر 
ع   ن اعراد  أ  بال را    ي وه   ذا م   ا 
يحي  ل    ي العق  ود الر   انية لك  ن اذا 
م   ا أش    رط المش   را وس   يلة أو ش   كا 
معين   ا له   ا كم   ا ه   و الح   ال     ي عق   د 
المساطحة ال ينعقد مالم ي م  سجيله  ي 

لعق ار  وه ذ  الش كلية دانر  ال س جيل ا
- :لها  يانص مهمة  بر  باال ي 

عقااااد المالاااااأا  شجالاااا د ش    كلية  -5
 : إلرادة المشعاقد ق 

اإلرادة باعشبارها اق ق  ذه  ا  باأ ا  
   ها شيوق عد ما  األثار اق لام شجالاد 

وهو ماا  ألاا .  ري  مادي ملموس 
عل ااااه االاااام الشعب اااار عااااق اإلرادة او 

 .  إعالق اإلرادة
لذي شظهر   ه اإلرادة  مثا  وبالري  ا

ق ااداع علاان مباادا الرضااا     فالااه أل ااه 
 اااادد ماااق قااادرة اإلرادة  اااج اخش اااار 
االاالو  او والاا ل  الشعب اار اذ  فاار  
الري   فاله علن اإلرادة   بد لألخ ار 
اق شراع اااه وا  يا ااات عد مااا  األثااار 

 .   والجدوى
: وبذلو ششادد وظ فا  الراي  با مر ق 

ووالاااااا ل  اولهماااااا إظهااااااار لااااا رادة 
إلعال هااا   والثااا ج ق ااد علاان اإلرادة 
 الااااشلظم إظهارهااااا بمظهاااار شعب ااااري  

الراااااي  ه اااااا هاااااو اليشابااااا  . ماااااادد 
الرالم   الشج  فرضها المررع إلبرام 

اشفااااا المالااااأا  باعشبارهاااا  اااورة 
خا ا  مااق  ااور الشعب اار عااق اإلرادة 
ألق يشاباا  العقااد و شوث قااه لاادى دا اارة 
 الشالاااااج   العقااااااري شياااااوق مالااااالياع 
 ااااار ااع  اااااج د لشاااااه واضاااااااع  اااااج 
مضاااامو ه إلظهااااار إرادة المشعاقااااد ق 
الشج هج ع  ر  فالاج خفاج   شياوق 
موضاااوع اهشماااام القاااا وق ماااالم  ياااق 
ظهورها الن العاالم الخاارجج بوالا ل  
شعب ر اااا  مفهوماااا  و م الااااجم  ماااا  

  . الأب ع  اإل الا   
 ااااال بااااد لالشفاااااا الااااذي   راااا  اااااا 
المالاااااااأاه مااااااق اق  ااااااشم شالااااااج له 

وث قـه لدى الادوا ر المخش ا  و اا وش
اإلجااااااارا ات المقاااااااررة  اااااااج هاااااااذا 

   .الخ وص 
رااايل   عقاااد المالااااأا  شجالااا د  -2

 :ل رادة  رضشه المررع 
إق االشلظام المررع  ج بعا  العقاود 

  ألق " و م هاااا عقاااد المالااااأا  "  
شخضاا  لرااي  رالاامج مااادد هااو اماار 
 فرضااه المراارع و بشنااج مااق ورا ااه 

    .شاق ا غا ات يث رة 
 قااد شد عااه اهم اا  الش اار  القااا و ج 
داخاا  المجشماا    وقااد  د عااه الااارص 
علاااان اما اااا  ا  شماااااق واألرااااخاص 
اال ج ال    مق النا  والخاداع الاذي 
قااد  شعرضااوق لااه اق لاام  ااشم شالااج   

 .ش ر اشهم ب ورة رالم   
و رااااايل   عقاااااد المالااااااأا  ل الااااات 
مقررة  ج العقد ال ها ج  اال  وا ماا 

ا بشاادا ج الااذي ش الااا  الاان ا شفاااا 
 2 . يوق وعداع بإبرام عقد المالاأا  

 الراااي  الرالااامج ه اااا  عاااد ع  اااراع 
جوهر ااااااع  اااااج الش ااااار  القاااااا و ج 
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المشمث  بعقد المالاأا    ليو ه  مثا  
ري اااااع  ااااج العقااااد     عقااااد بدو ااااه   
بخااال  الرااايل   الشاااج شقااارر ل ثباااات 

راني  ة وليس  ل عني  را  ا ااث شيااوق إ 
  ي ال ير 

5 
. 

 :  أرح  فاله  الؤا وهنا 
اياام شخلاا  الراايل   ع اادما  شفااا  مااا

 األأرا  علن مراعاشها ؟ 
بالباااث   مااا اذا يا اات اعجاب  ة  ك  ون 

اماا . هذه الريل   لألثبات او لأل عقااد 
اذا شعذر شفال ر ق اد  المشعاقاد ق ماق 
الراااايل     واذا شعااااذر و اااا  هااااذه 
الرااايل    ااا ميق ا الاااش اد الااان المبااادا 

العقاود الرضاا    القا   اق األ    ج 
وبالشاااااالج شياااااوق الرااااايل   الرااااايل   
ل ثبات   لال عقاد    ق الرضا     ج 
العقود ل الت لها عالقا  بال ظاام العاام 
  يوق للمشعاقد ق ار ا  ا شفااا علان 
مخالفشهااااا  ااااج العقااااد الااااذي  بن اااااق 
إبرامه وبذلو  شخذ العقاد الراي  الاذي 

 .   ادده المشعاقد ق 
ري  ا شفااقج  اف  عل ه    يوق لل و

ا لشظام أالما يااق بإميااق المشعاقاد ق 
 . العدو  ع ه  ج اي وقت 

 المأل  الثالث
 ااااظ ع  ااااار الرااااايل    اااااج عقاااااد  شم

 المالاأا  عق إجرا ات اإلثبات
شاااذه  بعااا  الرا  الفقه ااا  الااان اق 
اليشاباا  باعشبارهااا والاا ل  مااق والااا   
اإلثبااات   شخشلاا  عااق يو هااا والاا ل  

العقااد    ااال وجااود ألي ا ضاااع   عقاااد 
 ااارا باا ق شخلااا  اليشاباا  باعشبارهاااا 
والاا ل  ل ثبااات وباا ق شخلاا  اليشاباا  
الشج  فرضها المررع   عقااد العقاد   

 ال ش ج  وااادة  اج شخلا  اليشابا   و 
 .   هج عدم وجود الاا

ليق هاذا القاو     مياق األخاذ باه  اج 
ظاا  القااا وق العراقااج ذلااو اق شخلاا  

 عقاد اي عقاد شخلا  اليشاب  الالظم   
مق ا ث الأب ع  عاق اليشابا  الالظما  

 .إلثبات اي عقد 
يما اق ارـاـشراأ اليشابا  إلثباات العقاد 

( اليشابااا  )   ع اااج اق هاااذه الوالااا ل  
هااج اإلجاارا  الوا ااد إلثبااات العقااد   
علن ذلو   ق شخل  اليشاب  إلثبات اي 
ش اااار  ب دلاااا  إثبااااات اخاااارى غ اااار 

 .ه مثالع اليشاب  يالب    الرفو 
و شرشااا  علااان هاااذا القاااو  اق الراااي  
ع  اار جااوهري  ااج شيااو ق وا رااا  
الش اار  الااذي  شألاا  الراايل    هااو 
 دخ   اج ماه شاه وجاظ اع م اه والعقاد 
الاااذي    الاااشو ج الراااي  الاااذي  اااص 
عل ااه القااا وق  ااال وجااود لااه  ااج  ظاار 

 .    المررع
امااا ادلاا  اإلثبااات    هااا خارجاا  عااق 

هاا علان  اا  ماه   العقد و  ش ث ر ل
العقاد وبااذلو  اا ق شخلاا  دل اا  اإلثبااات 

مااثالع   شااؤدي الاان بأااالق ( اليشاباا  )
الش اار  باا  الاان  ااعوب   ااج إثبااات 

 .هذا الش ر  
وقااد  ااص المراارع العراقااج علاان اق 
بعاا  الش اار ات الشااج  جاا  إثباشهااا 
باليشاباااا  جاااااظ اللجااااو  الاااان والاااا ل  
اخااارى إلثباشهاااا  قاااد اجااااظ المرااارع 

عااااا  الش ااااار ات العراقاااااج إثباااااات ب
القا و  اااا  الشااااج شظ ااااد ق مشهااااا علاااان 

د  اااار بأر اااا اإلقااارار خمالااا  ا   
يه اليمين وشو 

51
القاعادة وان كان ل . 

العاماااا  شقضااااج باااا ق اإلثبااااات  يااااوق 
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باليشاباا   اا ق هااذه القاعاادة شاارد عل هااا 
االشث ا ات يما  ج الش اظ  عق اليشابا  
ومبدا ثبوت اليشاب  واال  وجود ما   

 . قداق الدل   اليشابج اإلثبات واال  
يماااااا اق ه الاااااو بعااااا  الش ااااار ات 
القا و    الشج ارشرأ المرارع إثباشهاا 
باليشاباااا   اااا ق  ااااج ذات الوقاااات لاااام 

وبالشااالج .  عشبرهااا مااق ال ظااام العااام 
 جوظ لألأرا  المشعاقدة ا شفاا علن 
ما  خالفها وهذا األمر  جاده  اج يث ار 
مق الشرر عات   يما  ج قا وق العما  

.       لالاااا      راقااااج رقاااام الع
وقااا وق األاااوا  الرخ اا   العراقااج 

    .المعد      لال       رقم 
مق ي  ذلو  شضح ل ا ا اه باالرغم ماق 
يثااارة ا الاااشث ا ات الشاااج شااارد علااان 
قاعدة اإلثبات باليشاب   ااق اثار شخلا  
الاادل   اليشااابج    رقاان الاان مالااشوى 
ا عاادام الش اار  القااا و ج او بأال ااه 

 .ج ل ا العم ج الشأب
 المباــث الثا ــــــــج

 مالشلظمات شاقا الريل  
إق  المالااااشلظمات المألااااو  شاققهااااا 
لق اااااام ع  ااااار الرااااايل    اااااج عقاااااد 
المالاأا  ششمث  بالرروأ الشاج  جا  
اق ششو ر اشن  عشر  المرارع بالعقاد 
او ا شفاااا الم راا  لعقااد المالاااأا    
وليج شفهم اهم   هذه الرروأ  ال باد 

علاان غا اا  المراارع مااق  مااق الوقااو 
إقرار هذه الرروأ لق ام هاذه الرايل   
  والاا ق  علاان رااروأ ق ااام رااايل   
عقاااد مالااااأا  وغا ااا  المرااارع ماااق 
اقرار هذه الرروأ  ج مألب ق يالشج 

: -
 المأل  األو 

 رروأ الريل    ج عقد المالاأا 
ع دما  الاشلظم المرارع شعب ار  ار ح 
عااق اإلرادة  هااذا  الااشلظم بالضاارورة 

راااي  خااااص للش ااار    لياااج  شاااو ر
  شقاا  بااه مااق الرضااا    الاان الراايل   
 ق ال اااورة المعشاااادة للرااايل   هاااج 
 االيشاباا  الرالاام      ق الرااي  اضاا 

 . 2 أاقاع مق الشعب ر ال ر ح 
لااذلو شالااشلظم راايل   عقااد المالاااأا  

- :لق امها شو ر الرروأ ا ش   
 : اليشاب  الرالم    - 

شابااا  وشع ااج يشاباا  عقاااد المالاااأا  ي
رالم     وهج اليشاب  الشج  ثبت   هاا 
موظاااا  عااااام  ااااج دا اااارة الشالااااج   
العقاري ماا شام علان  د اه او ماا ادلان 
باااااه اأااااارا  عقاااااد المالااااااأا   اااااج 

  2. اضوره
واليشاباا  شع ااج ش ااو ر مااادي ظاااهر 
وثابت اللفاظ باارو  الهجاا    وذلاو 
 ج  اورة شالاأ ر للاارو  وجمعهاا 
 ج الورق  براي   مياق الشعار  علان 

رادة الرااااخص الااااذي الاااالو أر ااااا ا
 اليشابااا  االااالو  للشعب ااار عاااق اإلرادة

22 . 
و عاااد الشوق ااا  الخأاااج ع  اااراع  اااج 
اليشاباا  الار  اا    أل ااه  ف ااد موا قاا  
 اا  الشوق   علن مضموق ماا ورد 
  ااج المااارر   والشوق اا   ااج القااا وق

او بب اام  العراق  ي ي   م ام  ا باعم   اء 
 . 2 اإلبهام

اء ع    ام      ي إج    ر شاااادخ  موظاااا  -2
 :الشكلية 

هااو ياا  رااخص الموظ    بش  كل ع  ام 
عهااادت ال اااه وظ فااا  ايوم ااا  دا مااا  
داخلااااه  ااااج المااااالو الاااادا م الخاااااص 
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 بالموظف ق و شقاضن راشباع ماق الدولا 
2 . 

والموظاا  المق ااود ه ااا هااو موظاا  
دا اارة الشالااج   العقاااري الااذي  باراار 
مهم  الشالج    اج الالاج  العقااري   
 و  ششألااااا  هاااااذه المهمااااا  اق  قاااااوم
الموظاااااا  بمباراااااارة شار اااااار عقااااااد 
المالاااأا  بخااأ  ااده وإ مااا  يفااج اق 
  اادر المااارر موقاا  ومخشااوم و قاااع 
لأل اااااو  ماااااق الموظااااا  الرالااااامج 

 . 2 المخشص
اخش اااااااص الموظاااااا  باليشاباااااا   - 

 :الرالم   
 رااشرأ إشمااام راايل   عقااد المالاااأا  
اق شيااااااوق  ااااااادرة مااااااق الموظاااااا  
المخاااشص بااادا رة الشالاااج   العقااااري 

 .ضمق اخش ا ه 
وا خش اص اما  وعج و     علان 
 اااوع الش ااار  او مياااا ج اي  ياااوق 
داخااااالع ضاااامق ا خش اااااص الميااااا ج 
للاادوا ر المع  اا  و يااوق ا خش اااص 
ظما  اع ا ضا اي اق ش ادر اليشابا  ماق 

 ماشفظاااااااالموظااااا  وهااااااو    ااااااظا  
 . 2بوظ فشه وال الا ات المخول  له 

شار ااااار عقاااااد المالااااااأا  و اااااا  - 
 -:  اع األوضاع المقررة قا و

علااان الموظااا  المخاااشص  اااج دا ااارة 
الشالاااج   العقااااري مراعااااة األوضااااع 
القا و  اا  الشااج شااؤدي الاان إثبااات اااا 
المالاأا   ج الالج  العقاري    مثالع 
 قوم موظ  الالج  العقاري باالشاقا 
مااثالع مااق اهل اا  المشعاقااد ق ورضاااهم 
ود   الرالام وشاالوة الورقا  واضاور 

ق ااا  الراااهود والش ياااد ماااق  اااا  الشو
و عشباار الاابع  .   2 وافااظ األ ااو 

اليشاب  الرالم   هج ال ورة الوا ادة 
الشااج  رااشرأها المرااروع ليااج  يااوق 

   2 الش اار  القااا و ج ش اار اع راايل اع 
 ميق القو  اق شخل  اي ررأ ماق  و

رااروأ اليشاباا  الرالاام    شرشاا  عل ااه 
 بأالق اشفاا الم را  لعقاد المالااأا 

2  . 
 المأل  الثا ج
 شراأ الريل  النا   مق ار

بااالرغم مااق اق عقااد المالاااأا  عقااد 
ا  اق .   مؤقت أل ه مق عقود المادة 

المررع العراقج االشوج  شالج   هذا 
العقااااد رالاااام اع  ااااج دا اااارة الشالااااج   
العقاري   وذلو إل جاد وال ل  ضاما   
لاما   الش ر  القا و ج للشعب ر عاق 
اإلرادة برااااي  جلااااج و واضااااح علاااان 

ل   وار ا  ال او الاذي  ضامق االاشقال
 .اإلرادة  ج إاداث األثر القا و ج 

ولشف    ذلو     ا قالم ا هذا المأل  
م هماااا الااان  ااارع ق  بااااث  اااج األو  

 خ اااص  اما ااا  الم ااالا  العامااا  و
 .اما   الم لا  الخا   ل الثا ج

 الفـــرع األو 
 اما   الم لا  العام 

 ااااراد مااااق الراااايل   الشااااج  رااااشرأها 
اأا  اما ا  المررع إلبرام عقد المال

جل ااع  اج  والم لا  العام  و هذا  باد
مجاااا  شااااو  ر الضاااماق والثقاااا  باااا ق 
األأااارا  ماااق اجااا  شالاااه   وشبالااا أ 
الشعاقد هذا مق جا   ومق جا   اخار 
.  الشقرار المعامالت وشاق ا العدال  

 اراااشراأ الرااايل    اااج بعااا  ا اااواع 
العقاااااااود و الفااااااار  م هاااااااا شقل ااااااا  

 اراد الم اظعاات الشاج قاد ش را  با ق األ
 .  والشخف   مق ادشها
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ا ااااث شعماااا  الراااايل   علاااان شب اااا ر 
المشعاقد وامله علن الشفي ر مل اا قبا  
اإلقاااادام علاااان إباااارام بعاااا  العقااااود 
المهمااا  يعقاااد المالااااأا  ماااثالع ا اااث 
ارشرأ  المررع العراقج شالج   عقاد 
المالاااااااأا   ااااااج دا اااااارة الشالااااااج   
العقاااري اما اا  لاقااوا األ ااراد ماااق 

لشاااادل س بااااا ق الناااا  و الشاا اااا  و ا
المشعاقاد ق و  شاقااا هاذا الهااد  عااق 
أر ا شالج   هذا الش ر   ج دا ارة 
الشالااج   العقاااري   و ااا ا جاارا ات 
الماااااااددة و الراااااايل ات المرالااااااوم  
لشالااج   هااذه العقااود و بااذلو شالااشقر 

شيالااا  اما ااا  قا و  ااا   و؛ الاقاااوا 
شام   ج مواجها  اأرا هاا و مواجها  

 .الن ر 
 الفــــرع الثا ج

   الم لا  الخا  اما 
إذا ابرم اي عقد او ا را  اي ش ار  
قا و ج   ق آثاره ش  ار  للمشعاقاد ق 
او ع ومق ثم لخلفهما العام او الخااص 
ثا  اااع وبمع اان اوالاا   اا ق النا اا  مااق 
  الرااااااااااايل   اما ااااااااااا  المشعاقاااااااااااد ق

المالاااااأح ومالااااو األر  وباااا فس  )
ويما البا ب ا اه ( الوقت اما   للن ر 

باأق يامق  اج الا فس اق ا رادة امر 
   الااشأ   الشعاار  ال هااا مااالم ش خااذ 
مظهااراع ماد ااااع ملموالااااع و شجالاااد هاااذا 

 .المظهر بالري  
وشعااااد الراااايل    ااااج وقش ااااا الااضاااار 
والااااا ل  اما  ااااا  لأل اااااراد وضاااااما   
 الشقرار المعامالت  ج المجشم  علن 

  بااااالرغم مااااق وجااااود 2 اااااد الااااوا 
 ظر اااا  ع ااااو  اإلرادة الشااااج شع اااا  

وهج اإليراه   النلأ ( لرضا ا)اإلرادة 

  الناااابق ماااا  الشنر اااار     ا الااااشنال   
  إ  اق اايام هاذه الع او    شقادم   

ضااما   يا  اا  للمشعاقااد ق أل هااا شجعاا  
الش ر  موقو اع علن إجاظة ماق وقا  
شاااات أا لااا  هاااذه الع اااو       هاااا   
شعأ  ااا الاما اا  الياملاا  الشااج راا  ها 

االاشقرار إالباغ الثق  ب ق المشعاقد ق و
 .المعامالت 

وششظا ااد اهم اا  الراايل   الشااج ششألبهااا 
بعااااا  الش ااااار ات يماااااا  اااااج عقاااااد 
المالااااأا  اذ  ااارد العقاااد دا مااااع علااان 
عقااار والعقااار هااو ثااروة قوم اا  ومااا 
 رد عل ه مق ش ار ات قا و  ا   مياق 

الذم     ة المالي     ة للمال        اق شضاااااع 
بال     ع   يوي    ا إذا  م    ا كان    ل 

ي المرك   األطرا  الم عاقد  م  لفة   
االق ي  اد  بحي  ث يك  ون اح  دهما    ي 

عااق الخاار و  قاا  شااات و  ع يف   ل 
رامشااااااه والاااااالأشه  مااااااق ه ااااااا اراد 
المراارع شاق ااا الاما اا  عااق أر ااا 

و "  اااار  الراااايل   والشااااج ششألاااا  
  شاااادخ  "خ و اااااع الرالاااام   م هااااا 

موظاااااا  رالاااااامج مخااااااشص بالق ااااااام 
باااااإجرا ات أو لااااا  و معقااااادة ش باااااه 

لااذي  المشعاقااد الاان خأااورة الش اار  ا
 ر د ابرامه   وا ه ال ق  علن ع  ار 
ا جاااابج ذا اهم ااا  اقش ااااد   يب ااارة   
ا مر الذي  اد   المشعاقاد الان الشفي ار 
مل ا قب  ا دام علن مث  هيذا ش ار  

. 
و  خلااص ممااا شقاادم الاان اق ارااشراأ 
شالاااج   عقاااد المالااااأا  لاااه اهم ااا  
للمشعاقد ق وللن ر  هو اا ع  ج  ارد 

لق اااام بهاااذا علااان العقاااد وماااق   اااوي ا
الش ااار   جااا  اق  ياااوق علااان علااام 
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ودرا اا  يااا   ق ب هم اا  هااذا الش اار  
القا و    وا قش اد   وخأورشاه   اه 
 رد علن ثروه مهم  ل س مق الالاه  

أ   هااا خ و اااع واق عقااد ـــــااـالشفر 
 خمالاا قالمالاااأا  قااد  الااشمر لماادة 

 .    ال  
 المباــــــث الثالـــــــــث

   األثر القا و ج للريل
ال شولن دراال  الموق  القاا و ج ماق 
ريل   عقد المالاأا   اج مألا  او  
  ثاام  ش اااو  بالباااث الاابأالق يجااظا  

 :لشخل  الريل    ج مألب ق يالشج 
 المأل  األو 

الموقااا  القاااا و ج ماااق رااايل   عقاااد 
 المالاأا 

 الااااشلظم عقااااد المالاااااأا    عقااااااده 
ريل   مع  ا  ششمثا  بضارورة شالاج   

دا رة الشالاج   العقااري هذا العقد  ج 
و اذا لااام  الاااشو  عقاااد المالااااأا    

القاا وق  رشا    قالقا و        ريل شه
  و قاد اخشلا  علن ذلاو جاظا  و اثار 

موقااا  الشرااار   عاااق موقااا  الفقاااه 
 . والقضا  مق اقرار هذا الجظا 

وعل ااه الااو   قالاام هااذا المألاا  الاان 
 اااااارع ق    خ ااااااص الفاااااارع ا و  

  ماااق لدراالااا  موقااا  الفقاااه والقضاااا
ريل   عقد المالااأا  والفارع الثاا ج 
 خ  ه لب اق الموق  الشرر عج مق 

 .هذه الريل   
 الفـــــرع األو 

 موقــــ  الفقـــــه والقضــــا 
عاادم ذياار المراارع العراقااج  ادىلقااد 

للجااظا  القااا و ج المرشاا  علاان عاادم 
االااااش فا  عقااااد المالاااااأا  الراااايل   
  المشمثل  بالشالج    ج دا ارة الشالاج 

العقااااري  اااراا  الااان اخاااشال  ارا  
 . الفقها   ج مجا  القا وق المد ج 

ا ث ذه   ر ا م هم الان القاو  بااق 
الاابأالق هااو الجااظا  الوا ااد المرشاا  
 ج اال  عدم شالج   عقاد المالااأا  

  . 
ولاااو  امع اااا ال ظااار  اااج هاااذا الاااراي 

ق  ق لوجااد ا اق ا خااذ بهااذا الااراي  ااح
ية  ي  واند جمة منها ان اش راط الشكل

عق  د المس  اطحة يس  اهم    ي اثب  ال ه  ذا 
 ر   ظاع ب ق الأار  ق   العقد اذا ما 

مالااو ار  مااق جهاا  والمالاااأح مااق 
جهااا  اخااارى   الااا ما اق مااادة عقاااد 
المالاااأا  ماادة أو لاا  قااد ش اا  الاان 
خمال ق عام وبالشالج   يوق الشالاج   

 .ه ا دل الع يشاب اع    ميق ا ياره 
ق يااذلو  اا ق عقاااد المالاااأا   عااد مااا

العقااااود المهماااا  و  بااااد مااااق ش ب ااااه 
الأاار  ق الاان خأااورة هااذا ال ااوع مااق 

 .الش ر  
وقاااد ذهااا  راي اخااار  اااج الفقاااه الااان 

اق الناار  مااق الراايل   هااج بااالقااو  
" شوث ااا ولاا س لأل عقاااد ا ااث قااا  لل

اذا يشاا  اأاارا  عقااد المالاااأا  هااذا 
العقد  ج ورق  عاد   ولم  الجاله  اج 

وق دا ااارة الشالاااج   العقااااري  اااال  يااا
   ." العقد  ج هذه الاال  باأالع 

وهذا الراي   شقد مق عدة جهات م ها 
  /  2 )ا ااه  ش اااق   ااص المااادة 

 ومااق القااا وق المااد ج العراقااج   ( 2
ااااااااا . 2: )) الشاااااااج جاااااااا    هاااااااا 

المالاااأا   جاا  شالااج له  ااج دا اارة 
 (( .الشالج   العقاري 

يما ا ه  ؤدي الن  عوب   ج ا ثباات 
ع باا ق اأاارا  عقااد اذا مااا ثااار ال ااظا
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المالاااأا    الاا ما ا  ااا  علاام اق عقااد 
 .المالاأا  مق العقود أو ل  المدة 

و اااق  ؤ ااد الااراي ا و  الااذي ذهاا  
ال ه الفقه وهو اق الابأالق هاو جاظا  
لشخلاا  راايل   عقااد مالاااأا  شماراا اع 

مااق ( 2  /   2 )ماا   ااص المااادة 
 .القا وق المد ج العراقج ا ف  الذير 

لقضااا  مااق راايل   امااا عااق موقاا  ا
عقاااد المالااااأا    مي  اااا القاااو  ماااق 
خال  الوقاو  علان ااياماه وقراراشاه 
ا اه قاد الاار علان  هاش المرارع  قباا  
 فااااااذ القاااااا وق الماااااد ج يااااااق عقاااااد 
المالاااأا   ااشم اثباشااه باجاا  راارع   
او  ااشم ش ظ مهااا مااق قباا  ياشاا  العااد  

  . 
ويا ااات هاااذه الرااايل   شيفاااج   عقااااد 

ق ا شفااااا العقاااد وشرش ااا  اثااااره  ياااا
ماااب ق مالااو ا ر  والمالاااأح مشاان 
مااا شاام شضاام  ه  ااج اجاا  راارع   او  
وثاااا ماااق قبااا  الياشااا  العاااد  ياااا ج 

وبقااج راي .   عقاااد عقااد المالاااأا  
القضا  مالشقراع علن هاذا ال ااو اشان 
بعد  فاذ القا وق المد ج العراقج ا اث 
ذهاا  القضااا   ااج بعاا  قراراشااه الاان 

ولاا س اق الراايل   ه ااا هااج للشوث ااا 
) لال عقااااد مفالاااراع اق  اااص الماااادش ق 

ماااااااااق القاااااااااا وق (    2 )و (    
المااد ج العراقااج   علاان ا همااا  و اق 
عااادشا ااااا المالااااأا  اقااااع ع   ااااع   
وارااشرأت الفقاارة الثا  اا  مااق المااادة 

شالاااااج له    هاااااا لااااام شش ااااااو     2 
شالاااااج له إ  ألو  مااااارة وهاااااج ع اااااد 
 رو ه يما ا ها لم شقرر الابأالق لعادم 

الج     ليق اذا ما رجع ا الن  اص الش
ماااااق قاااااا وق الشالاااااج   (  )الماااااادة 

العقاري الشج لام شعشبار الشالاج   ري ااع 
مااق ارياااق العقااد باا  لناار  الشوث ااا 

.   
وهذا القو   ميق اق  لماله مق خاال  
القرارات الشج شقدرها مايما  الشم  اظ 
ا شااد اااا    ا ااااث قضاااات  ااااج ااااااد 

علااا   عقااد العقااد المش)) قراراشهااا باا ق 
بااااااا المالااااااأا  ب شفااااااا ارادشاااااج 
الأاار  ق و عشباار الشالااج    ااج دا اارة 
الشالج   العقاري شوث قااع للعقاد ولا س 

 .  ((اريا هري اع مق 
 ج هذا القرار  لوجاد ا لو  معنا النظر 

اق عقاااد المالااااأا   اااج االااا  عااادم 
شالاااج له    اااه     رااا  ا  الشظاماااات 
واقوا رخ    وبالشالج    ه    را  

اأا  لمالاأح    ا يما  علم اا المال
اق ااااااا المالااااااأا  ماااااق الاقاااااوا 
الع     ا  ل   الاواردة علان عقاار و 
الشاااج   ش عقاااد و    ف اااد الايااام بهاااا 
ا ااال مااا لاام  ااشم شالااج لها  ااج دا اارة 

 .الشالج   العقاري 
و  مياق اق  ارد موقا  القضاا  وهاذا 
بااالقو  اق القضااا  قااد الااار علاان هااذا 

لشالاااج   الااا هش قبااا   ااادور قاااا وق ا
 ق        لالا      العقاري رقام 

عقاااد المالااااأا  يااااق  وثاااا باجااا  
 راارع    شااولن الياشاا  العااد  اعاادادها

   . 
اما بعد  فااذ قاا وق الشالاج   العقااري 

   ( 2)  قااد جااا ت المااادة الثالثاا    
بإ  اااااح عل ااااج غ اااار قاباااا  للرااااو 
والش و اااا  او ا جشهاااااد باااا ق شالااااج   

عقااد العقد المالاأا  هو رياق  اج ا  
واق شالاااااج   هاااااذه العقاااااود المهمااااا  
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والخأ اااارة  ااااشم ا ااااراع امااااام دا اااارة 
 .الشالج   العقاري

و اااج  شااارة  اقااا  بااادا القضاااا   ع اااد 
ال ظر  ج موقفه ولي ه بدا الخلاأ با ق 
اااا المالاااأا  وباا ق اااا المالااش جر 

ا اااث اعشبااار .  اااج العقاااود الظراع ااا  
رة والمدة مق اريااق ا عقااد ري ج األج

الن ريق  اإلرارةعقد المالاأا  دوق 
الشالج   ا ث جاا   اج قارار لمايما  

اق ااا المالااأا     بأا   "الشم  ظ 
اذا لااام  الاااج   اااج مد ر ااا  الشالاااج   
 العقاري مادام قد شاددت   اه المادة و

 2 ."األجرة 
وهااذا الخلااأ غ اار جااا ظ ابااداع ذلااو  ق 

وم لااد  ا ااا المالااش جر ويمااا هااو معلاا
اقاع رخ  اع  هاو    شرشا  ا  اقاوا 
والشظامات رخ    وبالشالج  ال  ميق 
اعشباره اقاع ع   اع   وهذا الخلأ الاذي 
وقاا    ااه القضااا  جااا  بالااب  قااارار 
مجلااس ق ااادة الرااورة الم ااا  ا ااث 
اعشباااار اااااا المالااااش جر باياااام اااااا 

الاارهق الشاا م ق  ألغاارا المالاااأا  
الااان وشمد اااد ايااام هاااذا القااارار  عاااود 

ضااارورة الشااا م ق وضاااماق القااارو  
    الشااج  م اهااا الم اار  الظراعااج

علماااااااا اق العقاااااااود الشاااااااج شعقااااااادها 
الم ار  هج عقوداع   شخشلا  رايالع 
او موضاااااااوع اع بااااااااا المالااااااااأا  
والرعاق ما غ ار القضاا  موقفاه هاذا 
 ااج ا و ااه ا خ اارة ا ااث الااار علاان 
 هااش جد ااد وهااذا  باادو ل ااا مااق خااال  

ت الشااااااج الااااااشمعق باااااابع  القاااااارارا
ا ااادرشها مايمااا  الشم اااظ ا شااد ااا  
والشااج اعشباارت عقااد المالاااأا  مااق 
العقاااااود الرااااايل   الشاااااج   ش عقاااااد ا  

 بالشالج    ج دا رة الشالاج   العقااري
.   

 الفــــــــرع الثا ـــــــج
 الموق  الشرر عج

للشعااار  علااان موقااا  الشرااار   ماااق 
راايل   عقااد المالاااأا        ااا الااو  

قاا  الشراار عج  ماار علاان شأااور المو
 .مق عقد المالاأا  

قبااا   ااادور و  فااااذ القاااا وق  -:او َ 
لالااااا      الماااااد ج العراقاااااج رقااااام 

    : 
ا ااث يا اات العقااود ش راا  علاان رااي   

اجاا  راارع   م ظماا  او موثقاا  مااق 
الياش  العد  وه ا يا ت الرايل   الشاج 
ششألبهاااا بعااا  العقاااود وم هاااا عقاااد 
المالااااااأا  هاااااج الرااااايل   الالظمااااا  

 .  ولألثبات لال عقاد
بعااااد  فاااااذ القااااا وق المااااد ج  -:ثا  اااااع 
 :الاالج

 ظم المررع العراقج عقد المالاأا   
ب عشبااااره عقاااداع ماااق العقاااود الرااايل   

 .   ش ظ ماع موضوع اع وريل اع 
مااق (   /  2 )ا ااث عر اات المااادة 

القااااااا وق الماااااااد ج العراقاااااااج عقاااااااد 
ااااا ع  اااج  خاااو  )المالااااأا  ب  اااه 

 ت اخرى  اابه اق  ق م ب ا  او م ر
غ ااااار الفاااااراس علااااان ار  الن اااااار 
بمقشضااان اشفااااا ب  اااه وبااا ق  ااااا  

و  اااادد هاااذا ا شفااااا اقاااوا ا ر  
 (.المالاأح و الشظاماشه

يما اوج  شالج   عقد المالاأا   اج 
دا اارة الشالااج   العقاااري ورغاام هااذه 
الم ظة الشج  ميق اق  لق ها علان عقاد 
المالاأا  ال ا  ا  فاج  ب ق المررع 

ضاااامق   اااا ص  ااااراا العراقااااج لاااام 
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ال  اوص القا و  ا  الشاج  ظمات عقااد 
المالاأا  علن الجظا  المشرشا  علان 
عدم االش فا  عقد المالااأا  الرايل   

 .  ( الشالج   )وهج 
بعااااد  فاااااذ قااااا وق الشالااااج    -:ثالثاااااع 

 :    لال      العقاري رقم 
اذ بعااد  اادور  هااذا القااا وق  جااد اق  

 المررع العراقج قد شب ن موقفاع جد اداع 
برااا ق رااايل   عقاااد المالااااأا  ع اااد 
 رو  هذا العقاد ألو  مارة وع اد  قا  
اا المالاأا  الن الن ر بعاد  راو ه  
ا ث قرر بأالق  عقد المالاأا  ع د 
عاادم الشالااج    ااج مد ر اا  الشالااج   

 .   العقاري
و شضااح ذلااو جل اااع اذا مااا رجع ااا الاان 

ماق قاا وق الشالاج   (  )ل ص المادة 
 عقاااااد العقاااااري الشااااج قضاااات بعاااادم ا

الش ااار  العقااااري ا س بالشالاااج    اااج 
 .دا رة الشالج   العقاري 

و باالرغم ماق اق اراارة المرارع ه ااا 
يا ااات  ااار ا  ا س اق دوا ااار اليشاااا  
العااادو  االاااشمرت علااان شوث اااا عقاااد 
المالاااأا  لااا ق  فاااذ قااا وق اليشااا  

الاااذي م ااا  شوث اااا عقاااد .    العااادو 
المالاأا    وقد ايد هاذا الم ا  ا ضااع 

ماااق قاااا وق (   /   )ادة  اااص المااا
لالاا     2اليشااا  العاادو  الجد ااد رقاام 

      . 
مق ي  ذلو  الأ   القو  اق المرارع 
قااد اعشباار الشالااج   ري اااع مااق ارياااق 

 لال عقاااادعقااد المالااااأا  وهاااو رياااق 
د وال والشوث اااا وبدو اااه  بأااا  العاااا

   . شرش  عل ه اي اثر
 المأل  الثا ج

البأالق جظا  شخل  الريل    ج عقاد 
 لمالاأا ا

ب  ااه جااظا  قاااا و ج ؛  عاار  الاابأالق
 لاا الش ار  القاا و ج ذاشاه  هاو   
)    ر  الن اأرا  عقد المالاأا  

باااا  ا ااااه ( مالااااو ا ر  والمالاااااأح 
 شرشااا   ش جااا  وجاااود اخاااال  ب ريااااق 

الرضااا والمااا   )العقااد والمشمثلاا  بااـ 
او بالرااااروأ ( والالااااب  والشالااااج   

و  األرياااقالواجاا  شو رهااا  ااج هااذه 
لشوضااا ح مفهاااوم الااابأالق و الشعااار  
علاااان الاااادعوى الخا اااا  بااااه    قااااد 
اقشضت دراالش ا اق  قالم هذا المألا  
الااان  ااارع ق   خ  ااا ا الفااارع ا و  
لب ااااق مفهاااوم الااابأالق   اماااا الفااارع 
الثاااا ج  قاااد خ  ااا اه للشعااار  علااان 

 .يالشج دعوى البأالق و 
 الفـرع ا و 

 مفهـوم البأالق
قاااا وق ماااق ال(    )عر ااات الماااادة 

  اها المد ج العراقج   العقد الباأا  ب
 : ا ه علن 

العقاااد الباأااا  هاااو ماااا    اااح  -  "
ا ااالع ب عشبااار ذاشااه او و اافاع ب عشبااار 

 .بع  او ا ه الخارج   
  ياااوق العقاااد بااااأالع اذا يااااق  اااج  -2

ري ه خل  ي ق  يوق ا  جا  والقباو  
 .ال ادر ق ممق ل س اهالع للشعاقد 

ا ضااااع اذا اخشلااات  و  ياااوق بااااأالع  - 
بعااا  او اااا ه يااا ق  ياااوق المعقاااود 
عل ه مجهو ع جهالا   اارا  او  ياوق 
العقااااد غ اااار مالااااشو   للرااااي  الااااذي 

 . " رضه القا وق 
مااق خااال  هااذا الاا ص  شباا ق ل ااا اق  

العقاد الباأاا  هااو العقااد الااذي     ااح 
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و مياااق اق . و    اااح و ااافاع ا اااال 
شرج  االبا  البأالق الن   شا ق   اماا 

   ااج ذات العقااد ومقوماشااه   وامااا خلاا
 .  خل   ج او ا ه الخارج  

امااااا عااااق موقاااا  القااااا وق المااااد ج 
الم ااري مااق العقااد الباأاا      مي  ااا 

 قارر   ااس القو  ا ه لم  شضمق ا ضااع 
قاعااادة عامااا  مفادهاااا جاااظا  شخلااا  
الراااي   اااج الش ااار ات الرااايل   هاااو 

  وماااق   هاااذا ماااق جهااا. 2  الااابأالق
ر ات جهاااا  اخاااارى اق بعاااا  الش اااا

الريل   لام  جعا  لهاا المرارع جاظا اع 
 الم راا  لشخلاا  راايل شها يالش اار ات 

 .  واا الاير.    لملي   ا الرة
وعل ه الاو   بااث  اج هاذا الفارع   
شعر اا  الاابأالق وخ ااا ص الاابأالق 
واخ اااراع ااااا الشمالاااو باااالبأالق  اااج 

 : الفقرات الثالث  ا ش   
  : شعر ـــــ  البأالق -:او ع    

المشرشااا  علااان جاااظا  ال هاااو الااابأالق
اخااااشال  شيااااو ق العقااااد   وهااااو  ظااااام 
قا و ج    ر  بوجاه عاام الان العقاد 

لاااذي لااام  قااام ااو الش ااار  القاااا و ج 
 االبأالق  جعاا  العقاد معاادوماع . ا االع 

بااا ثر رجعاااج اي ماااق شاااار   ابراماااه 
واالاابا  العاادم قااد ششعاادد ا س ا ااه مااق 

   .ا ث ماه شه وااد
لوقااات و خشلااا  الااابأالق ماااق ا اااث ا

الاااذي  لاااااا   اااه الاااابأالق بالعقااااد   
 ه اااو  ااوع مااق الاابأالق  لاااا العقااد 
م اااذ ابراماااه با اااث  ولاااد العقاااد م شااااع 

الااابأالق ) و الااامن هاااذا الااابأالق باااـ 
  و  وع اخر    لاا العقاد ( المألا 

ا س بعد ابرامه بفشارة ماق الاظمق وهاذا 
( الاابأالق ال الاابج ) ـال ااوع  الاامن باا

الاا م المراارع ولاام   خااذ بهااذا الشق    
 .المد ج العراقج 

وعقد المالاأا  يعقد ريلج  باد ماق 
شالج له  ج مد ر   الشالاج   العقااري 
  واذا شخلااااااا  الراااااااي   اااااااج عقاااااااد 
المالااااأا      اااا  ياااوق اماااام بأاااالق 
مألا وهو ماا  جعا  عقاد المالااأا  
 اااج ايااام العااادم  اااال   رااا  اي الشاااظام 

 .مد  ج او أب عج 
ق   ي وج   دير بال   ذكر ان المش   را العرا

الااابأالق درجااا  وااااادة بالاااب  جع   ل 
ادرايااه اق الرااي  هااو راارأ للشعب اار 
عق ا رادة او هو و ا   لااا باااد 

و هااااذا    اااار  الااااان     ا رياااااق 
 .بأالق عقد المالاأا  ا ضا 

 :خ ا ص البأالق  -:ثا  اع 
 شالاام عقااد المالاااأا  الباأاا  بااثالث 

- :خ ا ص هج 
العقااد الباأاا     -:الخ   اا  ا ولاان 

 :اراع قا و     رش  اث
عقااد المالاااأا  الباأاا    وجااود لااه 
 هو م عادم ا ثار قا و ااع و  ااجا  اذا 
مااا ا اادر ايماااع براا  ه شقر اار بأااالق 
وعلااان المشعاقاااد ق الش ااار  يماااا لاااو 
ياااق العقااد غ اار موجااود   و للمايماا  
اق شايم بالبأالق مشن ما شاو ر الاب  
البأالق ماق شلقاا   فالاها اشان اذا لام 

   .شعاقد ق  أل  ذلو الم
العقاااد الباأااا   -:الخ   ااا  الثا  ااا  

 .ش ااه ا جاظة 
ا جااااظة مقاااررة  قاااأ  اااج العقاااود و 

الموقو اا    ذلااو ألق العقااد الموقااو  
ماا  عاادم .   هااو عقااد قااا م وموجااود 
وللعاقااد بعااد . إ ااادة الاياام  ااج الاااا  

ظوا  الب  الوق  اما ا جاظة    بح 
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 ا ذاع ب ثر رجعج واما الا ق     ابح 
 .  الع باأ

وب اااا اع علااان هاااذا القاااو   ااا ق ا عااادام 
الرااايل    اااج عقاااد المالااااأا   بأااا  
العقااااد و العقااااد الباأاااا  هااااو بمثاباااا  
المعدوم الذي   وجود لاه  ا جااظة   
ش ااااه    هااو عقااد ولااد م شاااع   و  

 .   إا اؤه  ميق 
العقااد الباأاا     -:الخ   اا  الثالثاا  
 : رد عل ه الشقادم 
اأ  هاو عقاد م عادم أالما اق العقد الب

الوجود قا و ااع     جاوظ اقاما  دعاوى 
البأالق مهما شقادم الاظمق   وذلاو اق 
الع  اااار الظم ااااج    ميااااق اق  ا اااا  
العااااادم وجاااااوداع وقاااااد الاااااعت بعااااا  
الشرر عات اما   ا وضااع المالاشقرة 
اق شادد الاقوأ دعاوى الابأالق بمادة 

 2 .ظم   
امااااا عااااق موقاااا  القااااا وق المااااد ج 

ظمق مهمااا أااا   ااال العراقااج    اا ق الاا
شالااقأ دعااـوى الاابأالق ولي ـااـه  ــااـج 
ذات الوقـــاااااـت لــاااااـو رجع اااااا لماااااادة 

ماااااااااق القاااااااااا وق الماااااااااد ج (  2 )
لوجااد اها شقاارر  ااراا   ؛   العراقااج

علن الم ير بعاد   ب ق الدعوى   شالم
الا   بادوق عاذر  خماس عرارةمضج 

راارعج   وهااذه الاادعوى شخشلاا  عااق 
دعااااوى الاااابأالق   ذلااااو اق ا خ اااارة 

يوق  ج اال  وجود عقاد راا  رياق ش
 .   مق اريا ه خل  ما 

 :اا الشمالو بالبأالق  -:ثالثاع 
مااااق القااااا وق (    )المااااادة  ت  اااا

اذا يااق )) علن ا ه   المد ج العراقج 
العقااد باااأالع جاااظ لياا  ذي م االا  اق 
 شمالاااااو باااااالبأالق   وللمايمااااا  اق 

شقضج به ماق شلقاا   فالاها و   اظو  
 (( .باالجا    البأالق

ي ب ين لن  ا ان  ه يمك  ن  الم ق  دم نصال  م ن 
لياا  رااخص ذي م االا  اق  شمالااو 
 باااااااالبأالق     ااااااااا للمشعاقاااااااد ق و
دا   هماااا وورثشهماااا ويااا  ماااق يالااا  
اقاع ع   ااع علان العا ق موضاوع العقاد 
الباأا  او اقااع رخ اا اع بال الاب  لهااذه 

  اق  شمالاااااو باااااالبأالق     العااااا ق 
وللمايمااا  اق شقضاااج باااالبأالق ماااق 

 فالااااها ألق ا ايااااام المشعلقاااا   شلقااااا 
 .باااالبأالق شعشبااار ماااق ال ظاااام العاااام 

المالااااااأح   ااااا ميق لمالاااااو ا ر  و
وورثشهماااااا الشمالاااااو بااااابأالق عقاااااد 

ق شقضاااج االمالااااأا  يماااا للمايمااا  
بالبأالق اذا ماا وجادت الاب  الابأالق 
شلقااااا   فالااااها اشاااان اذا لاااام  أالاااا  
المدعج بذلو   جوظ الشمالو بالبأالق 

   .الدعوى  ج اي اال  شيوق
 الفــــرع الثا ـــــج

 دعـــــوى البأـــــالق
اذا ماااااا  رااااا   اااااظاع بااااا ق ا أااااارا  
المشعاقدة بر ق ريل   عقد المالاأا  
 ج االا  عادم مراعااة ا أارا  لهاذه 
الراايل   لخأاا  مرشياا  مااق قباا  ااااد 
ا أرا  المشعاقادة عاق االاق ال  ا    
 ب ميااااااق ا أااااارا  المشعاقااااادة يماااااا 

والخااااص و دا   هماااا لخلفهماااا العاااام 
اللجو  الان القضاا  اماا ب اورة ر ا  

 .دعوى البأالق او ب ورة د   
 ااا ميق لمالاااو ا ر  الاااد   بااابأالق 
عقد المالاأا  لعدم االاش فا  الرايل   
او اللجو  للقضا   اج  اورة دعاوى 
ا الشا ااااااا  اياااااام باااااابأالق عقااااااد 

 .المالاأا  
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وليق ه   هدر عقد المالااأا  اذا لام 
  شم شالج له ؟ 

ولألجابااا  عاااق هاااذا الشالااااؤ   مياااق 
القااو  اق عقااد المالاااأا     هاادر و 
إ مااا  ميااق اق  شاااو  الاان عقااد اخاار 
مشن ما شو رت   ه ارياق العقد ا خار 

 .  و قاع ل ظر   شاو  العقد 
و ميااق ب اااق رااروأ شأب ااا ال ظر اا  

   .شاو  العقد 
عقااااد )اق  يااااوق العقااااد ا  اااالج  - 

 .باأالع ( المالاأا  
 ر  اااااج العقاااااد ا  ااااالج اق ششاااااو -2

ع ا ر عقد جد اد والعقاد الجد اد ه اا 
 .هو عقد ا  جار مثال 

وجااود الاادل   علاان ا  اارا    اا   - 
المشعاقااد ق الاان العقااد الجد ااد مشاان مااا 
يا وا علن علم با البا  بأاالق العقاد 

 .  ا  لج 
و شاااو  عقااد المالاااأا  الاان عقااد ا جااار 
   ق  اد المالاش جر شياوق  اد اما ا  و    عاد

الاا ما اق مالااو ا ر  هااو         غا ااباع 
الذي اللم األر  للمالاأح   يما اق شرا د 
المالاااأح  ااج ا ب  اا  والم راا ت قااد شماات 

 .بعلم وبموا ق   اا  ا ر  
 :الخاشم  

 ااااااج خاشماااااا  هااااااذه الدراالاااااا   ميااااااق اق 
 الشعر  ابرظ ال شاا ش الشاج شو ال ا ال هاا 
مااق خااال  هااذا الباااث و الشااج  عشقااد باااق 

الشري اااظ عل هاااا   اااه  ا ااادة علااان ذيرهاااا و 
المالشو  ق ال ظري و العملج   وقاد شمثلات 

 :ابرظ هذه ال شا ش با شج 
الراااايل    ااااج عقااااد المالاااااأا  شع ااااج  - 

إجرا   ثبت   ه موظ  مخاشص  اج دا ارة 
الشالااج   العقاااري مااا شاام علاان  د ااه او مااا 
ادلاااان بااااه اأاااارا  عقااااد المالاااااأا   ااااج 

و  .اضاااوره وأبقاااا لألوضااااع القا و  ااا  
شوث ا ا شفاا الم ر  لاا المالاأا   اج 
الاادا رة الرالاام   المخش اا  وشثب اات الاااا 
باالم  اابه  ج الالاج  العقااري وإ ادار 
الالااا د الرالااامج الخااااص باااه و اااا ااياااام 

 .القا وق
 اااج اشفااااا المالااااأا  اق الراااي   -2

 ااااج شيااااو ق  اجوهر اااا اع  اااار عااااد 
و هاااو  ااادخ   اااج ماه شاااه وإ راااا ه  

   الشو ج الراي  والعقد الذي  شيو  ه
الذي  ص عل ه القا وق  اال وجاود لاه 

و بهذا  خش  الراي    ج  ظر المررع
المعشبر يريق  ج ا  عقااد عاق الراي  

 ألق الراااايل   هااااذه ثبااااات المقاااارر ل
خارج  عق ماه   العقد و  شا ث ر لهاا 
علاان  ااا  العقااد وبااذلو  اا ق شخلاا  

ماثالع   شااؤدي ( اليشاباا  )دل ا  اإلثباات 
ق الش اار  باا  الاان  ااعوب  الاان بأااال

 . ج إثبات هذا الش ر 
اهم اا   ااج وقش ااا الااضاار ششظا ااد  - 

الرااااااايل   الشاااااااج ششألبهاااااااا بعااااااا  
الش ر ات يما  اج عقاد المالااأا  اذ 
 رد العقد دا ماع علن عقار والعقار هو 
ثااااروة قوم اااا  ومااااا  اااارد عل ااااه مااااق 
ش ااار ات قا و  ااا   مياااق اق شضاااع  
الذماااااا  المال اااااا  للمالااااااو بالضااااااع  

ا إذا  ماااااا يا ااااات األأااااارا  خ و ااااا
المشعاقاااااادة مخشلفااااااا   اااااااج المرياااااااظ 
ا قش ااادي با ااث  يااوق اااادهما  ااج 
وضاا   فضاا  عااق الخاار و  قاا  شااات 

اراد المرااارع  وقااادرامشاااه والااالأشه 
شاق اااا الاما ااا  عاااق أر اااا  ااار  

شاادخ  موظاا   ألاا الراايل   والشااج شش
رالاااامج مخااااشص بالق ااااام بااااإجرا ات 
أو لااا  و معقااادة ش باااه المشعاقاااد الااان 
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ة الش ر  الذي   ر د ابرامه   خأور
وا اااه الااا ق  علااان ع  ااار ا جاااابج ذا 
اهم اا  اقش اااد   يب اارة   ا ماار الااذي 

ملي  ا قب  ل   ااد   المشعاقااد الاان الشفي اار
 .ش ر  االدام عل  مثل هكذا 

بعد  فااذ قاا وق الشالاج   العقااري  - 
  اذ بعااااااد      لالاااااا      رقاااااام 

 دور  هذا القاا وق  جاد اق المرارع 
 ااان موقفااااع جد اااداع برااا ق العراقاااج شب

ريل   عقد المالاأا  ع د  رو  هاذا 
العقااااد ألو  ماااارة وع اااااد  قاااا  ااااااا 
المالااااأا  الااان الن ااار بعاااد  راااو ه  

عقد المالااأا  ع اد  ا ث قرر بأالق
عاادم الشالااج    ااج مد ر اا  الشالااج   

بااالرجوع و شضااح ذلااو جل اااع  العقاااري
مااااق قااااا وق (  ) ااااص المااااادة  الاااان

بعااادم الشالااج   العقااااري الشاااج قضااات 

ا عقاد الش ر  العقاري ا س بالشالاج   
 . ج دا رة الشالج   العقاري 

ا عااااادام الرااااايل    اااااج عقااااااد إق  - 
المالاأا   بأ  العقاد و العقاد الباأا  
هو بمثاب  المعادوم الاذي   وجاود لاه 

  ش ااااه    هااو عقااد ولااد   اإلجاااظة
عقااااد إا اااااؤه   و م شاااااع   و   ميااااق 

 هااو المالاااأا  الباأاا    وجااود لااه 
م عاادم ا ثاار قا و اااع و  ااجاا  اذا مااا 
ا اااادر ايماااااع براااا  ه شقر اااار بأااااالق 
وعلااان المشعاقاااد ق الش ااار  يماااا لاااو 
ياااق العقااد غ اار موجااود   و للمايماا  

شايم بالبأالق مشن ما شاو ر الاب   اق
البأالق ماق شلقاا   فالاها اشان اذا لام 

ألق اايااااام   ألاااا  ذلااااو المشعاقااااد ق
.م الع    ا الاااابأالق شعشباااار مااااق ال ظااااام
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 الهوام  
                                                           

 .النا ذ المعدل  5215لسنة  1 من القانون المدني العراقي رقم  5   5211م  5
 .من نفس القانون  2  5211م 2

كعقد بيع العقار وعقد الرهن ال اميني وعقد بيع المركبال وعقد بيع السفينة للم يد ينظر الماد    

من المدني العراقي وقانون المرور  5211من الماد   5من القانون المدني و    2   5521
 . 2 52لسنة  52وقانون  سجيل السفن رقم   211لسنة  11العراقي رقم 

من قانون ( 222)الذكر والماد   ةمن القانون المدني العراقي سابق 5511من الماد   2    

ينش  حق المساطحة )) النا ذ المعدل ال ي  نص عل    5211لسنة    ال سجيل العقار  رقم 
عل  األر  المملوكة أو الموقو ة  و قا يحيحا ب سجيل ا فاق ياحج األر  و المساطح  ي 

 ((لعقار  السجل ا
حسين عبد القادر معرو     كر  الشكلية و طبيقا ها  ي العقود   رسالة . لم يد ينظر د 1

 .وما بعدها  1  ص   211دك ورا    جامعة بغداد   كلية القانون   

و الشكلية لغة  مش قة من الشكل   والشكل هو يور  الشيء المحسوسة والم و حة أو هينة  1

العامة ابن منظور   معجم لسان العرج   دار لسان العرج    ماد  الشيء ويور ه   ينظر 
 .شكل   وكذل  المعجم الوجي    ماد  شكل   ك اج ال عريفال للجرجاني 

عبد المجيد الحكيم   الوجي   ي شرح القانون المدني العراقي مع الموا نة والمقارنة بالفقه .د 1

 .  1م   ص  521طبع والنشر االهلية   بغداد     شركة ال 5االسامي   ميادر االل  ام   ج
 . 2حسين عبد القادر معرو    مرجع سابق   ص.د 1

 .  2  ص  5222نعمان محمد  ليل   الحقوق العينية   دار النه ة   القاهر    . د 2
 .سابقة الذكر من القانون المدني العراقي  2 / 5211الماد   51

إشكاالل  ي أ مة الرهون العقارية األمريكية يدام  ييل المحمد    .قارن مع د 55

  بحث ( دراسة  ي أسباج األ مة المالية العالمية ) ومعالج ها و ق أحكام القانون العراقي 
منشور  ي جامعة  كريل للعلوم القانونية والسياسية   عدد  اص بالمى مر االول لكلية القانون   

 .وما بعدها   22  ص  2112
 .من القانون المدني العراقي النا ذ  2 /  25  ينظر نص الماد 52
  22يدام  ييل المحمد    المرجع السابق   ص . قارن مع د   5

 . 21حسين عبد القادر معرو    مرجع سابق   ص.د  5

محمد وحيد الدين سوار   حق الملكية  ي ذا ه  ي القانون المدني األردني   الطبعة . د 51

محمد جمال .د: كذل  ينظر .  51  ص   522ر وال و يع   عمان   األول    مك بة الثقا ة للنش
  ص   522عطية   الشكلية القانونية   رسالة دك ورا    جامعة ال قا يق   كلية القانون   

511 . 
 . 21حسين عبد القادر معرو    مرجع سابق   ص.د 51
 .5212لسنة  511رقم من قانون اعثبال العراقي ( 11)الماد   51
يجج ان يكون : " نيل عل   5211لسنة   15من قانون العمل العراقي رقم (  )ماد  ال 51

و ي حالة عدم ك ابة العقد  للعامل ان يثبل . عقد العمل مك وبا  ويحدد نوا العمل ومقدار األجر 
 " .العقد والحقوق الناشنة عنه بجميع طرق اعثبال 
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: نيل عل  انه  5212لسنة  511قي رقم من قانون االحوال الش يية العرا (55)الماد   52

اذا اقر احد المرأ  انها  وج ه ولم يكن هنا  مانع شرعي أو قانوني ويدق ه ثب ل  وجي ها " 
 ".له باقرار  

 . 1 حسين عبد القادر معرو    مرجع سابق   ص.د 21

يع بر  "وال ي نيل عل  انه . من قانون اعثبال العراقي سابقة الذكر ( 25/5) الماد    25

السند العاد  يادرا ممن وقعه ما لم ينكر يراحة ما هو منسوج اليه من  ط أو ام اء أو 
 " .بيمة ابهام 

 انق محمود الشماا   الشكلية  ي األوراق ال جارية   مجلة القانون المقارن   العدد . د 22

 . 1 5  ص  5211  بغداد   5سنة ( 21)
 . 5212لسنة  511اقي رقم من قانون اعثبال العر( 21)الماد    2

 . 5211لسنة   2من قانون ال دمة المدنية العراقية رقم ( 2-5) المواد   2

  الطبعة األول     5212لسنة  511المحامي حسين عبد الهاد    شرح قانون اعثبال رقم  21

 . 1   ص  5211مطبعة االق ياد   
ألول    مطبعة المعار    بغداد   ادم وهيج النداو    شرح قانون اعثبال   الطبعة ا.د 21

 .11  ص   521
    522  مطبعة الشفيق   بغداد    5محمد علي اليور    شرح قانون اعثبال   ج.د 21

 .  وما بعدها   5ص 

 .   5حسين عبد القادر معرو    مرجع سابق   ص.د 21
 .كما سي  ي بيانه  ي مبحث حكم   ل  الشكلية  22

  الدار الجامعية  5 ني حسون طه   الحقوق العينية االييلة   ج.دمحمد طه البشير   و .د 1 

 . 51   ص  5212للطباعة والنشر   
  الدار الجامعية  2 ني حسون طه   الحقوق العينية ال بعية   ج.محمد طه البشير  و د.د 5 

 . 11   ص  5212للطباعة والنشر   

   5211امي   معهد اعدار  العامة   محمود وحيد الدين سوار   الشكل  ي الفقه اعس. د 2 

 .51ص 
محمد طه البشير   نظرية .عبد الباقي البكر    و د.عبد المجيد الحكيم   و د. للم يد ينظر د   

 . 11  ص  2111االل  ام   ميادر االل  ام   المك بة القانونية   بغداد   الطبعة الثانية   
ال يجو  ان   يد مد  : " عل  انه   راقي النا ذالقانون العمن (  5/  5211)نيل الماد     

المساطحة عن  مسين سنة    ان كانل المد  لم  حدد  لكل من المساطح وياحج االر  ان 
 " .ينهي العقد بعد ثاث سنوال من وقل ال نبيه عل  اال ر بذل  

ة   شركة حسين علي الذنون   شرح القانون المدني العراقي   الحقوق العينية االيلي. د 1 

 . 11   ص   521الرابطة للطبع والنشر المحدود    بغداد   
  مطبعة  5شاكر ناير حيدر   شرح القانون المدني الجديد   الحقوق العينية العقارية   ج. 1 

 –و قارن مع  من  ا   الساعد    حق المساطحة .  1   ص   521المعار    بغداد   
 . 11  ص  2111مة ال  كلية القانون   جامعة النهرين   دراسة مقارنة   رسالة ماجس ير مقد

 . 1 52لسنة  25والنظام رقم  1 52لسنة  11قانون ك اج العدول رقم  1 

حق المساطحة واعجار  الطويلة وموق  الق اء منها   المك بة : عبد هللا   ا  الع او   1 

 . 25  ص 5222القانونية     بغداد   
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المنشور  ي مجلة الق اء   العدد  21/51/5211اليادر  ي  5211/م/ 51 القرار رقم  2 

  هينة عامة  1 قد جاء  ي نفس المعن  القرار رقم  و...  15  ص  5211الثالث   بغداد   
 5211منشور  ي مجموعة االحكام العدلية   العدد الثاني    5211/ 25/1 ي  5211اول     

منشور  ي  52/1/5211 ي  5211عامة اول       هينة  11وكذل  القرار  رقم .   55  ص 
 . 552  ص  5211مجموعة االحكام العدلية   العدد الثاني   

 . 15 من  ا   الساعد    مرجع سابق   ص . د 1 
ال ير  العقار  ال ينعقد إال بال سجيل  ي دانر  ال سجيل العقار   ) و ال ي  نص عل  ان  5 

. ) 
  منشور   ابراهيم المشاهد    المبادئ  5211/ /55 ي   1/ م/    5القرار رقم  2 

 . 51  ص  5211القانونية  ي ق اء محكمة ال ميي    
 .  2للم يد ينظر االس اذ عبد هللا   ا    مرجع سابق   ص    
بنفس المعن  القرار .    ير منشور  1/5221/ 2يدر  ي  21/  2م/  2115رقم القرار    

 .   ير منشور  22/2/5221  يدر  ي  5221/  5م/ 51رقم 
 . 52عبد هللا   ا    مرجع سابق   ص 1 

ال عري    ال يانص   النطاق   االركان ) نظم المشرا العراقي عقد المساطحة من حيث  1 

 (الخ ....   
 . 12 من  ا   الساعد    مرجع سابق   ص . د 1 
 .52عبد هللا   ا    مرجع سابق   ص 1 

 . 55  البند ثالثا   الماد   5211سنة  21رقم  راقيالع قانون الك اج العدول 2 
 . 21عبد هللا   ا    مرجع سابق   ص 11

 . 525عبد المجيد الحكيم   مرجع سابق   ص . د 15
يكون العقد باطا   ي الحاالل اال ية " من مشروا القانون المدني المير  (  52) الماد   12

يكون باطا  بدونه ولم يس و ي هذا العقد الشكل   او  اذا اش رط القانون  ي العقد شكا   -ج: ... 
وقد  م الغاء هذ  الماد  " . اذا ا فل الم عاقدان اجراء شكلي يع بر  القانون ركنا   ي  كوين العقد 

 522حسين عبد القادر معرو    مرجع سابق   ص .د: للم يد ينظر . من قبل لجنة المراجعة 
. 

 . 1 52اليادر عام  المدني المير  من القانون(  115) الماد    1

 .من القانون المدني المير  (  5111) الماد    1
المحامي مكي ابراهيم لطفي   الشكلية القانونية  ل عهد بنقل الملكية العقارية والشقق السكنية  11

 . 1 5  مطبعة الرشاد   بغداد   بدون سنة طبع   ص 
   الطبعة الثالثة   منش   المعار    االسكندريـــةمحمد المنجي   دعو  بطان العقود   . د 11

 .212  ص   211
يكون باطا  اي ا   - : " نيل عل  انه  من القانون المدني العراقي(    /  1 5) الماد   11

اذا ا  لل بع  اويا ه كان يكون المعقود عليه  مجهوال  جهالة  احشة او يكون العقد  ير 
 " .انون مس وٍ  للشكل الذ   ر ه الق

 . 522عبد المجيد الحكيم   مرجع سابق   ص .د 11
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اذا انعقد العقد موقو ا   -5: " عل  انه  القانون المدني العراقيمن (   5) نيل الماد   12

لحجر او اكرا  او  لط او  غرير   جا  للعاقد ان ينق  العقد بعد  وال الحجر او ار فاا 
 .. " ..رير كما له ان يجيي   االكرا  او  بين الغلط او انكشا  ال غ

 . 551عبد المجيد الحكيم   مرجع سابق   ص . د 11

 . 211محمد المنجي   مرجع سابق   ص . د 15
سنة وقد قرر بمد  اقل بع   1 المشرا الفرنسي قرر سقوط دعو  البطان بمعن   12

ن بم ي بسقوط دعو  البطا( 5/2 5) اما المشرا المير   قد قرر بالماد  . ال ير ال 
 . 511محمد المنجي   المرجع السابق   ص . د: سنة من  اريخ ال ير    للم يد  ينظر  51
الدعو  باالل  ام ايا  كان سببه ال  سمع " مل القانون المدني العراقي (  22 ) نص الماد    1

عل  المنكر بعد  ركها من  ير عذر شرعي  مسة عشر سنة مع مراعا  ما ورد  يه من احكام 
 " . اية 

 .1 52اليادر عام من القانون المدني المير  ( 5 /5 5) قابلها الماد    1

 . 522عبد المجيد الحكيم   مرجع سابق   ص . د 11

المس شار  رج علواني هليل   البطان  ي قانون المرا عال المدنية وال جارية   دار  11

 . 1   ص  2111المطبوعال الجامعية   االسكندرية   
اذا كان العقد باطا  و وا رل  يه اركان : "   من القانون المدني العراقي( 1 5)ماد  ال ( 11

عقد ا ر  ان العقد يكون يحيحا  باع بار العقد الذ   وا رل اركانه اذا  بين ان الم عاقدين كانل 
 " .ني هما  نير  إل  ابرام هذا العقد 

القانون المدني  ي االل  امال   نظرية سليمان مرقس   الوا ي  ي شرح . د: للم يد ينظر  11

 . 12   ص  5211  المجلد األول   الطبعة الرابعة   مطبعة السام    2العقد   ج
 . 11 من  ا   الساعد    مرجع سابق   ص . د 12
 كون اليد يد  مان اذا حا  " من القانون المدني العراقي عل  انه (  21 ) نيل الماد   11

يد  ملكه و كون يد امانة اذا حا  الشيء ال بقيد  ملكه بل باع بار  نانبا  ياحج اليد الشيء بق
 " .عن المال  
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 فقدان المدنيين للحق في الحماية من الهجمات المباشرة
 
 

 

 

Abstract 

One of the most major 

targets and the core of 

international humanitarian 

law is to protect civilians in 

armed conflict, under the 

rules of law have the 

personnel and the civilian 

population the general 

protection of the 

implications of combat 

operations carried out by 

the armies and to achieve 

the protection required by 

law to combatants 

discrimination for the 

duration of the conflict 

between civilians and 

combatants, and directed 

operations against the 

military targets only, and 

increased attention to the 

protection of civilians in 

recent times as a result of 

the evolution of the great 

fighting styles and the 

emergence of advanced 

technology and destroyed 

in the fighting and has 

faced international law, 

humanitarian operations 

increased for the 

participation of civilians in 

hostilities, especially in the 

wars of national liberation 

Tpinha Additional Protocol 

I and increase the ICRC's 

concern of the Red Cross as 

a result of the expansion of 

civil wars (non-

international conflicts), and 

as a result had to be 

addressed by international 

humanitarian law for the 

participation of civilians in 

hostilities because such 

participation represents an 

exception is the origin of 

non-participating because 

the latter case is giving rise 

to the protection and came 

addressed through the 

identification of key base in 

the Protocols, which states 

(enjoy the protection of 

civilians from direct attack 

unless they take a direct 

part in hostilities and over 

time as they take a direct 

part in hostilities). 

 اسامة صبري محمد .م
 كلية القانون/ جامعة القادسية
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 الملخص        
احدددددددده افددددددددة ا فددددددددها  ال    دددددددد   
والجوف  دد  للندد اود الددهولا ا ا دد اا 
فدددا حم  ددد  المدددها  د ادددا الا ا ددد   
الم لح  ، بموجد  النوا ده الن اوا د  
 تمتدددددر ا اددددد اه وال ددددد  د المدددددها  د 
ب لحم    الع م  مد ا ث   التا ت تبهد  
العمل دددد   النت ل دددد  التددددا تنددددوة بهدددد  

حم  ددددد   لددددد ة الج دددددوق وتحن نددددد  لل
الن اود المند تل د بد لتم    ل لد  اتد   
الادد اب بدد د المددها  د والمندد تل د واد 
توجدددددددي العمل ددددددد    ددددددده ا فدددددددها  
الع ددددد     اح ددددد  ، و اه ا فتمددددد ة 
بحم  دد  المددها  د اددا االوادد  ا خ دد   
ات جدددد  للتلددددو  ال ب دددد  اددددا ا دددد ل   
النتدد و ووهددو  الت اولوج دد  المتلددو   

تدد و و وواجددي والمددهم   اددا مجدد و الن
النددد اود الدددهولا ا ا ددد اا العمل ددد   
المت ا ددددده  لم ددددد     المدددددها  د ادددددا 
العمل    العها    و  د م  ادا حد و  
التح    الولاا التا تباه  الب تو دوو 
ا  ددد اا ا وو و  ددد ه  للددد  اللجاددد  
الهول   للصل   ا حم  ات ج   ت د ب 

الا ا دددد   )  لعددد  الحددد و  ا فل ددد  
، وات ج  لذلك   د  به  (غ   الهول   

مدددددد اد  تصدددددها النددددد اود الدددددهولا 
ا ا ددددد اا لم ددددد     المدددددها  د ادددددا 
العمل دد   العها  دد   د تلددك الم دد     
تمثو ا تثا ء   ه  لى ا صو المتمثدو 
اا  هة الم       د الح لد  ا خ د   
فا التا تت تد   ل هد  الحم  د  وجد ء 
ذلددك التصدده  مددد خدد و تحه دده ل  دده  

اا الب تو دول د والتدا تداص ا      
تمتدددر المدددها  د ب لحم  ددد  مدددد )  لدددى 

الهجددوة المب  دد  مدد  لددة  نومددوا بددهو  

مب  ددد  ادددا ا  مددد و العها  ددد  و لدددى 
مددددها الولدددد  الددددذ   نومددددود بددددهو  

 ( .مب    اا ا  م و العها    
 المنوووهم 

احددددده افدددددة ا فدددددها  ال    ددددد        
والجوف  دد  للندد اود الددهولا ا ا دد اا 

حم  ددد  المدددها  د ادددا الا ا ددد   فدددا 
الم لح  ، بموجد  النوا ده الن اوا د  
 تمتدددددر ا اددددد اه وال ددددد  د المدددددها  د 
ب لحم    الع م  مد ا ث   التا ت تبهد  
العمل دددد   النت ل دددد  التددددا تنددددوة بهدددد  
الج دددددوق وتحن نددددد  للحم  ددددد   لددددد ة 
الن اود المند تل د بد لتم    ل لد  اتد   

د واد الادد اب بدد د المددها  د والمندد تل 
توجدددددددي العمل ددددددد    ددددددده ا فدددددددها  
الع ددددد     اح ددددد  ، و اه ا فتمددددد ة 
بحم  دد  المددها  د اددا االوادد  ا خ دد   
ات جدددد  للتلددددو  ال ب دددد  اددددا ا دددد ل   
النتدد و ووهددو  الت اولوج دد  المتلددو   
والمددهم   اددا مجدد و النتدد و و وواجددي 
النددد اود الدددهولا ا ا ددد اا العمل ددد   
المت ا ددددده  لم ددددد     المدددددها  د ادددددا 

عمل    العها    و  د م  ادا حد و  ال
التح    الولاا التا تباه  الب تو دوو 
ا  ددد اا ا وو و  ددد ه  للددد  اللجاددد  
الهول   للصل   ا حم  ات ج   ت د ب 

الا ا دددد   )  لعددد  الحددد و  ا فل ددد  
، وات ج  لذلك   د  به ( غ   الهول   

مدددددد اد  تصدددددها النددددد اود الدددددهولا 
ادددددا ا ا ددددد اا لم ددددد     المدددددها  د 

العمل دد   العها  دد   د تلددك الم دد     
تمثو ا تثا ء   ه  لى ا صو المتمثدو 
اا  هة الم       د الح لد  ا خ د   
فا التا تت تد   ل هد  الحم  د  وجد ء 
ذلددك التصدده  مددد خدد و تحه دده ل  دده  
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ا      اا الب تو دول د والتدا تداص 
تمتدددر المدددها  د ب لحم  ددد  مدددد )  لدددى 

 نومددوا بددهو   الهجددوة المب  دد  مدد  لددة
مب  ددد  ادددا ا  مددد و العها  ددد  و لدددى 
مددددها الولدددد  الددددذ   نومددددود بددددهو  

 ( .مب    اا ا  م و العها    
وات جدد  للجددهو ال نهددا حددوو الم دد  و 
ذا  الصدددددددل  بمو دددددددوب م ددددددد     
المدها  د ادا العمل د   العها  د  والتددا 
لددة   ددتلر الددهل و الت  دد    لم هددوة 
الم ددددد     المب  ددددد   والدددددذ   مثدددددو 

 ل  ان  دد   لو لدد  بدد د الخبدد اء حصدد
وختمددددد   3002ابتددددده   ادددددا  ددددد ة 

بإصددها  الددهل و الت  دد    الددذ   مثددو 
حصدد ل  ا  اء المختل دد  للخبدد اء  اددا 
مددددر ا خددددذ باودددد  ا  تبدددد   اد تلددددك 
ا ا ددددد   تعبددددد   دددددد  ا  اصدددددح به  

3002 . 
البحدددح مح ولددد    ت  ددد   الم ددد  و 
المتعلندد  بمو ددو ا  مددد خدد و تتبددر 

لمختل دد  ا الدد  ا بهدد ة  ددد الم احددو ا
مصددددللم الم دددد     المب  دددد   مددددر 
الت   دد   لددى ا ثدد  الم دد  و جهل دد  ا  
وفا تلدك المتعلند  ب لولد  الدذ    نده 
المدددهاا الحم  ددد  او   دددو الجم  ددد  
الم ددلح  ، ل ددة البحددح الددى مبحثدد د 
اتادددد وو اددددا المبحددددح ا وو تع  دددد  
الم      المب  د   مدد خد و  د   

ومدد  توصددلوا ال ددي مددر ال اء الخبدد اء 
ت دددل ل ال دددوء  لدددى  ا  ال ندددي ادددا 
المو وب و    لمم   د    الدهوو 
واله  دددد   الهول دددد  والن دددد     التددددا 
تا ولدد  مو ددوب الم دد     المب  دد   
وذلدددك ادددا المللددد  ا وو ب امددد  افدددتة 
المللدددددد  الثدددددد اا بتحه دددددده  ا صدددددد  

الم ددد     المب  ددد   الدددث ح ال ددد   
بددد لا اب  والع لددد  ال دددبب   وا  تبددد ل

 .الم لم 
المبحددح الثدد اا تادد وو  دد ول انددهاد 
الحم  دد  المندد    للمددها  د وذلددك اددا 
الملل  ا وو الذ   لنا ال دوء  لدى 
ا ثددد  الم ددد  و جهل ددد  تلدددك المتعلنددد  
بددد ل ت   ال ما ددد  التدددا   نددده خ لهددد  
المدددهاا الحم  ددد  امددد  المللددد  الثددد اا 
ا اي تا وو مبدها  ال دك والتم  د  مدد 

حت  ل   التا  ج  اد تتأخدذ ا ح   ا 
اددددا ح لدددد  ال ددددك والدددد اة المندددد تل د 
بددددد لتم   ل لددددد  اتددددد   الاددددد اب بددددد د 
المددددددها  د والمندددددد تل د  ، اد انددددددهاد 
المها  د للحم       عادا اد ا دتخهاة 
النو  مب ح  دهفة بدو تد ه ل دوه  لدى 
ا تخهاة النو  اا مواجي فؤ ء وفذا 
م   ا لل   ل دي ال دوء ادا المللد  

امددد  المللددد  ال ابدددر اخصدددص  الث لددح
لب دد د مدد  فددا العوالدد  التددا  تعدد   
ال هدد  المددهاا الم دد  ك اددا العمل دد   
الع دددددد     بعدددددده ااهدددددد ء العمل دددددد   
الع ددد     او تول دددي  دددد الم ددد     
 واء اا مواجي الندواا د الولا د  او 

 .الهول   
تع  دددد  الم دددد      –المبحددددح ا وو 

المب  ددددد   ادددددا العمل ددددد   العها  ددددد  
 .هو ا ص 

مصددددددللم م دددددد     المددددددها  د اددددددا 
العمل دد   الع دد      ث دد  ال ث دد  مدددد 
الم   و العمل   ادا التع  د  وتحه ده 
 ا صدد ه حتددى  م ددد النددوو اد فادد ك 
م دد ح   م ه دد  ا مدد   تعلدد  بتع   ددي 
بصو    د ن  او وا دع  وادا ال ث د  
مددد الم دد  و  جدد  اد تعدد ل   بصددو   
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ا ه دد  لضدد   تحه دده ا مدد  اذا حصددل  
   المب  ددد   مدددد  دددهمه  الم ددد  

 
 ،
و ددداح وو ادددا فدددذا المبحدددح تع  ددد  
الم ددد     المب  ددد   مدددد خددد و تتبدددر 
التلددو  التدد   خا لتع  دد  الم دد     
وجهوه اللجا  الهول   للصل   ا حم  
ادددا ا جددد ه تع  ددد  جددد مر مددد ار  مددد  
اعدد ع  لددى مولدد  الو  دد   المتحدده  
ا م      وا د ا  و ادا مول همد  مدد 

اددا المللدد  ا وو امدد  التع  دد  وذلددك 
المللدد  الثدد اا ا اددي  دد تا وو تحه دده 
العا ص  الم واد  للم د     المب  د   

 .اا العمل    الع      
تع    الم      ادا  –الملل  ا وو 

 . العمل    الع      
بددددها    لدددد اود الحدددد   ا مدددد          

 تعلددد  بم ددد     المدددها  د ب لعمل ددد   
اددا الع دد     تبلددو   بصددو     مدد  

او بددد  ادددا النددد د الت  دددر   ددد  ادددا 
الح و  الب     ادهم    اد  المن ومد  
الم لح  تا ذ مد لبدو المدها  د الدذ د 
 عهود خصوة غ د   د    د ب لا دب  
لل ددلل  التددا   اعددود ال دد ح تج فدد  
ح ح    تمتعود ب   اوب مد الحم    
او ا  تدددد ا  بهددددة بموجدددد  لددددواا د 

   ا صد) وا  ا  الح   ، اا  ت بي 
 لددد   321  ددد ة ( النددد اود الدددهولا 

ال ن دددددي ا م   دددددا فاددددد   وا تدددددود 
Henry Wheaton   لدى الو در 

الن اواا للمن وم  مد خ و  مم   د  
الهوو اا او ب  بعه تنهة ا بول ود ادا 

ا ددتخهاة مصددللم )  و دد   وا ددب ا   
ال دد     مثددو ا  مدد و العها  دد  فددا 
تلك انل التدا تا دذ مدد لبدو ال دخ ص 

لهدددة بصدددو   صددد  ح  او  المددد خص

 دددما   مدددد لبدددو ل ددد ه  الهولددد  مثدددو 
الن  ه  الع      البح  د  للهولد  وا  
ا ب م ؤوو  د الدها ب التلند  ا  ده 
ا  خل  خد  جا بدهود التخو دو لهدذا 
الضدد   ادد د مددد  نددوة بهددذه ا  مدد و 
 عدددده مددددد الخوادددد  الددددذ د  خ ددددعود 
للندددددددواا د الولا ددددددد  و   تمتعدددددددود 

 ( .ب لحم    
ا ده   32- 3 ب  ادا المدواه مهوا  ل

ب ادددي اندددل ا  ددد ء الجددد ق الاوددد ما 
 عتبدد ود مندد تلود  دد   ود متمتعدد د 

اودد ة ) ب لحم  دد  وادد  اودد ة المندد تل د 
وفددذه المددواه ا دده  ( ا دد ا الحدد   

 لددى اد اودد ة ا دد ا الحدد      متدده 
الى المند تل د غ د  ال د    د واذا تدة 
الندددب   لدددى المن تدددو الدددذ    تددده  

ا اي  خ در الدى  نوبد   م بس مها  
 .ا  هاة  

ا تا ها الى   ل م  تا  ا د م د     
المددددها  د اددددا العمل دددد   العها  دددد    
 ع لددد   ل هددد  ال دددخص وادددا ا دددس 
الول      دجر  ل هد  وذلدك المولد  
ا  ه التأ  ه  ل ي ادا الوث ند  الهول د  
المتعلن  بتاو ة ح لد  الحد   المابثند  

 ددح ح 381  ددد مددؤتم  بلج  دد   دد ة 
اجتمددر خم دد    دد  هولدد  مددد او بدد  
اددا بلج  دد  لما ل دد  م ددوه  ا ت  ل دد  
الهول ددد  المتعلنددد  بندددواا د وا ددد ا  
الحدددد   خدددد و الما ل دددد   المتعلندددد  
ب لهبدد  الجم   دد  ابندد   لددى متللبدد   
ل ب  ا م   تعل  ب ألل ل ة غ د  المحتلد  
التددا تا دده معهدد  الهبدد  الجم   دد  ، 

للبدد   لوا دده بلج  دد  ا دد ه  ادد   مت
الهبدددد  الجم   دددد  انددددل ا مدددد   تعلدددد  
ب لوك العهو اا ا ل ل ة غ   المحتلد  
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ح دددددددددح اد ا  تددددددددد ا  والحم  ددددددددد  
م او دد د للمددها  د الددذ د   دد   ود 
ادددا  مل ددد   المن ومددد  وادددا الاه  ددد  
ل س  و الواوه الم      اا المؤتم  
لدده ه  ال غبدد  لنبددوو ا  دد د الخدد ص 

هود بتن دده ا ت  ل دد  والمددؤتم  خددتة بدد
تباا الوث ن  المن ه  مر ذلدك اد د فدذا 
المؤتم    و البها د  اجد اءا  لد ه  
الددى ات  ل دد   فدد   التددا ا تبدد   اوو 
وث ندد  هول دد  تتعلدد  بنوا دده و ددلوك 
النت و ح ح ج ء  بع  المواه تتعلد  
ب لمنددد تل د ال ددد    د ، ح دددح ات نددد  
الهوو  لى اد المن تل د ال     د فة 

لح  والمل  ددد    ااددد اه الندددوا  الم ددد
الماهمجدددد  ول ددددد بندددد  الددددهوو  لددددى 
خ اهدددددد  ب دددددد د الهبدددددد  الجم   دددددد  
ا ان ددموا الددى مددد  عتبدد فة مندد تل د 
 دد    د ومددد  عتبدد فة مجدد م د ا  
اد  ددهه لل ددو مددد الددهوو ل لبدد  بمددام 
المندددد وم د اودددد ة المندددد تل د وااتهددددى 
ا مدددد  الددددى ا تبدددد   ا  دددد ء الهبدددد  
 الجم   دددد  مندددد تل د وب لتدددد لا ادددد اهة
 تمتعددود باودد ة ا دد ا الحدد   اذا تددة 

.الن ء النب   ل هة 
3
  

م ددددت     لددددى اد  2اصدددد  المدددد ه  
المددها  د   نددهود الحم  دد  اذا  دد فم  
بصو   ا ل  اا العمل د   الع د     

(Active participation   )
مدددد  2   1ب امددد  و ه ادددا المددد ه  

الب تو دددوو ا  ددد اا ا وو 
2
وت ددد    

مددددددد  2  2 ا مدددددد  اددددددا المدددددد ه  
الب تو وو ا   اا الث اا 

1
. 

اهجددددد  الو  ددددد   المتحددددده  اهجددددد د 
متا ل ددددد د ادددددا ت  ددددد   الم ددددد     
المب  دد   احددهفم   دد   ا مدد   تعلدد  

ب ل      ا ما د  وا خد  وا در ا مد  
 تعلدددد  ب  ددددتهها  ا  فدددد ب د و دددد  
الت  ددددد   د   دددددتاهاد  لدددددى مددددداه  
الع ددددو   ، ا مدددد   تعلدددد  ب ل دددد     

    المتحه  الى اد ا ما   ذفب  الو 
المتع لدددددهود ا ما دددددود ل  دددددوا مدددددد 
النددوا  الم دددلح   اهدددة لدددة   دددتواوا 
متللبدددددد   ات  ل دددددد  جا دددددد  الث لثدددددد  
وب لتددد لا  عتبددد ود مدددها  د    جدددو  
مهدد جمتهة وب لتدد لا لضدد   حمدد  تهة 
اأاهدد  اهجدد  مدداه   دد   اددا ت  دد   
الم دد     المب  دد   ح ددح ذفبدد  الددى 

وو اد ت ود اد الب تو وو ا   اا ا 
فادددد ك   لدددد   ددددبب   بدددد د الا دددد ل 
الم ت   وال د   الا  ده  ادي ا  اد 
ت دددود لدددها الم ددد فة الا ددد   حدددهاح 
 ددد   ب لخصدددة و ل دددي انددده ا ددد   

العمدددو )) الم ددد     المب  ددد   ب اهددد  
الحددد لا او  لدددى و دددك الولدددوب ادددا 
 دددد ح  النتدددد و الددددذ    ددددب   دددد   
للخصددددددة ب ددددددب  الع لدددددد  ال ددددددبب   

ا دد ل وال دد   الددذ  المب  دد   بدد د ال
لح  ب لخصدة واد مصدللم الم د     
المب  ددددد     عادددددا الم ددددد     غ ددددد  
المب  دد   اددا العمل دد   الع دد     مددد 
لب ددددددو انددددددو المعلومدددددد   او تندددددده ة 
الم   ه  اللوج ت   او اهامد  معدها  

وذفبددددد  لجاددددد  العمدددددو (( المع  ددددد  
المتعلندد  بندد اود الحدد   الت بعدد  الددى 

بدد د المددها  د و ا   الددها ب ا م    دد  
الم ددد    د ادددا العمل ددد   الع ددد     
 جدد  اد ت ددود فادد ك   لدد  جض اا دد  
بددد د المدددها  د والوحدددها  التدددا ادددا 
تمددد س مدددر الخصدددة واد ت دددود فاددد ك 
  ل  ب د الا  ل وال    الذ  لحد  
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ب لخصددة وا ددتا ها الددى فددذا التع  دد  
ادد د مددد  نددوه  دد     العتدد ه    عتبدد  

   ومددد م دد  ك اددا العمل دد   الع دد  
 وجددي اللدد   ا  مددد بع دده    عدده ذلددك 
 د لددددة   ددددتواا متللبدددد   الع لدددد  
ال دددبب   المب  ددد   ، تباددد  الو  ددد   
المتحدددددده  تع   دددددد  وا ددددددع  لضدددددد   
ا ددتهها  ومه جمدد  ا  فدد ب  د ح ددح 
تجدده الو  دد   المتحدده  اد الب وت ددوو 
ا  دددددددد اا ا وو  مددددددددام الحم  دددددددد  
للمن تل د الدذ د    اتمدود الدى صدا  

لمندد تل د ، اددا   ددد لتي الددى مجلدددس ا
اد ) ال  وخ ب د الد   س   ضد د بد د 

الب تو دوو ا  دد اا ا وو  مددام اودد ة 
المن تل د الى النوا  غ   الاو م   اذا 
لدددددة ت دددددتواا المتللبددددد   التنل ه ددددد  
للب تو وو المتمثل  بتم   اا  هة  دد 
( المددها  د والخ ددوب لندد اود الحدد   

  ج دد  مددر ذلددك اددا   دد ل  و  دد  الخ
ا م   ددددددا  ددددددولت  ذفدددددد  الددددددى اد 
الو  ددد   المتحددده  ت  ددد  الب تو دددوو 
ا  دد اا الثدد اا بصددو   وا ددع   ددد 
بدد لا ا لدد ا  ا خدد ا الددذ    ددمم 
ا ددتهها  الجم  دد   الم ددلح  ، اددا 

لتلدد  الو  دد    3001ح  دد اد  دد ة 
المتحددده  ابدددو مصدددع  ال  لددد و  ادددا 
العددددد ا  ، ال  لددددد و     عتبددددد  مدددددد 

م   عه ا  ي مد المها  د المن تل د واا
) مددر ذلددك اهددو ل  دده لجم  دد  م ددلح  

والعندددو المدددهب  للعه ددده مدددد ( الن  ددده 
الت ج دد ا  وا مدد و النتددو وا ختلدد   
وجدددد ء لدددد ا  النتددددو بعدددده اد وجدددده  
الندددوا  ا م    ددد  اد محددد وو النددد ء 
الندددب   ل دددي   ددد و خلدددو    لدددى 
النددددددوا  ومددددددد الم حددددددو اد لتددددددو 

ي لددد س ال  لددد و   ددد د ب دددب  ل  هتددد
ب ب  تو لي ادا العمل د   الع د     

  1وذلك فدو الت  د   الوا در للمد ه  
التا   تاه  لى مداه  الع دو    2 

وب لت لا اد لتو ال  ل و    د ب دب  
صددد تي   ب دددب   دددلو ي  وبخ صددد  
النوو ا د الو     المتحده  ا م    د  
اذا اتبع  احه الت     د ، ا ذا      

معاددى ذلددك اد  لددى التع  دد  الوا ددر 
ا ددتهها  الجم  دد   الم ددلح  تصددبم 
صددعب  واذا اخددذ  بدد لتع    الوا ددر 
معاى ذلدك اد المتع لدهود ا م    دود 

.   واود محو ل  تهها  
1
 

ا دد ا  و  دد     لددى اهدد  الو  دد   
المتحدده  اددا الت  دد   الوا ددر لم هددوة 
الم      المب  د   لضد   ا دتهها  

لددى ا  فدد ب  د  مدد  ااهدد  لددة تصدد ه   
الب تو ددوو ا  دد اا الثدد اا ،     دد  
ا  دددتهها  التدددا تاتهجهددد  الح ومددد  
ا  دد ا  ل     ادد  محددو ا اتندد ه ممدد  
هادددر الدددى و دددر فدددذه ال    ددد  امددد ة 
المح مدددد  العل ددددد  ا  ددددد ا  ل   ح دددددح 
 .اهج  المح م  الى الت     الوا ر 

لددهم  لجادد  ما ف دد  التعددذ   ه ددوا 
،  امدددد ة المح مدددد  العل دددد  ا  دددد ا  ل  

اثدد    المح مدد  ث ثدد  ا دد ل  ج اب دد  
ا وو  تعلدددددددد  بدددددددد لمعاى الندددددددد اواا 
للم دددد     اددددا العمل دددد   الع دددد     
والثددددد اا مددددد  المنصدددددوه ب لم ددددد     
المب  دددد   وا خ دددد   تعلدددد  بتع  دددد  
خ و العمل د   الع د     ، ادا  دوء 
ا ج بدددد   لددددى ال ددددؤاو ا وو ذفبدددد  
المح م  الى اد العها    المنصوه به  

مدددد و التددددا بلب عتهدددد  او افددددهااه  ا  
تالددددو   لددددى لصدددده احددددهاح  دددد   
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للخصدددة و اددده ا ج بددد   لدددى ال دددؤاو 
الث اا ذفب  المح م  الى  دهة وجدوه 
ات دد    لددى تع  دد  المب  دد  وب لتدد لا 
 جددد  اتبددد ب اهددد  ه ا ددد   دددو ل ددد   
بمع و  د الن    ا خ ا ومدد فدذه 
الانل  ا د المح م  ا ل  امثل  التا 

  ت  و م      مب       هة ماه  ااه
اددا العمل دد   الع دد     وب لتدد لا ادد د 

المح مددددد  لدددددة تخدددددو  ادددددا انددددد ق       
لو ددو حددوو المصددللم وا مدد   تعلددد  
بمو وب خ و العمل    الع د     او 
وادد  الندد اود الددهولا ا ا دد اا ل لدد  
ات   الا اب ا د المح مد  ا د    الدى 
ااد النددد اود الدددهولا لدددة  توصدددو الدددى 

ادددر حدددوو فدددذه الم دددد ل  ا دددتات ع من
الجهل   و د د لد ا  المح مد  بمع لجد  

  case) الحدد     ددو  لددى حدده  
case by )  ت  ددددد   المح مددددد ،

للم دد     المب  دد    دد د ادد لص او  
ح دددح   ددد    لدددى ت  ددد   مصدددللم 
مب  ددد  وافملددد  مدددد فدددو الم ددد  ك 
مب     صح م اد الند اود الدهولا لدة 
 ع   الم      المب  د   ا  اد اهد  
المح م  به ا    و ل د    لدى حده  
غ دد  صددح م ، ح ددح اد مددد الم دد  و 
التددددا  دددد     ل هدددد  المح مدددد  تلددددك 
المتعلنددد  بتحه ددده مدددد فدددو الم ددد  ك 
المب  دد  اددا العمل دد   العها  دد  ح ددح 
ب ادد  المح مدد  بعدد  الجمددو المتعلندد  
بلب عدد  الم دد     المب  دد   والا ددل  
للنددددد ه  او بصدددددو   اه  النددددد ه  ادددددا 

 ه  للجم  د   الم دلح  ا   ل ل  الن 
اد المح مدد  لددة تعلددا مبدد  ا  لتلددك 
ا ه دددد ءا  المتعلندددد  بدددد د ال ددددخص 
المن   والمخلل للعمو العها ا والذ  

   ددو الما ددذ للعمل دد   عتبدد  م دد  ك 
مب    وا دل ادا العمل د   الع د     
وادددا الحن نددد  اد المح مددد  لدددة تبددد د 
بصدددو   وا دددح  مدددد ذلدددك ال دددخص 

ل او  جاده فدو فدو الذ   ن   او  خلد
الن  ددده الع ددد    او الن  ددده ال    دددا 
ولإلج ب   لى فذه ا   ل  ا د د  لدى 
المح مدددددد  اد تجهدددددده اددددددا تع  دددددد  
الم دددد     المب  دددد   ، اددددا ا ج بدددد  
الث ا دد  المح مدد  ا لدد  اج بدد  ج   دد  
ل ددؤاو خدد و العمل دد  الع دد     ح ددح 
اد الانلددددددد  ال دددددددع    ادددددددا فدددددددذه 
  الما ل ددد   مدددد خددد و اتبددد ب مدددداه

ل ددد   بمعددد و  دددد الن ددد   ا خددد ا 
وب لات ج  الاه     اد المح مد  تحتد ع 
الددى ت  دد   هل دد  لمصددللم الم دد     

.المب     اا العمل    الع      
1
 

جدددد ء اددددا الددددهل و الت  دددد    الددددذ  
و دددددعتي اللجاددددد  الهول ددددد  للصدددددل   

بعه اجتم     3002ا حم   اا   ة 
ااددي  3002 ه دده  للخبدد اء بدده   اددا 

   الم دد     المب  دد   اددا  جدد  ت  دد
العمل دد   العها  دد  بح ددد الا دد  واندد  
للمعاددددى العدددد ه  وبمدددد   ا ددددجة مددددر 
الندد اود الددهولا ا ا دد اا وغ  ددي ، 
ا  اد الدددددهل و لدددددة  بددددد د مددددد ذا  حدددددو 
ب لمدددهاا الدددذ    ددد  ك ادددا العمل ددد   
الع      اا ح ل  الن ء الندب   ل دي 
مدددد لبدددو الخصدددة ،  مددد  اد المح مددد  

غ دد ا   ال دد بن    ادد  الجا   دد  ل و
) الم ددددد     المب  ددددد   ادددددا ل ددددد   

Prosecutor v.Pavle 
Strugar ) ب اهدددددد  ا  مدددددد و التددددددا

بلب عته  او غ  ه  تؤه  الى الحد   
(    بأ خ ص او معها  العهو

8
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ام   لدى صدع ه مم   د   الدهوو اجده 
اد هل دددددو الدددددها ب ا  دددددت الا  مادددددر 
المددددها  د مددددد الم دددد     ب لعمل دددد   

  و عتبدد  هل دو لدد اود الحدد   الع د   
ال اددده  اد م ددد     المدددها  د بمث بددد  
ااته ك أل  ا  الح   وت  و ج  م  
حددد   وفدددذا مددد  ا ددد   ال دددي لوا ددده 
العمل    الا ج     ولة   دمم الدهل و 
الع دد    ا لمدد اا للمددهاا الم دد  ك 
اد  ددده ا بددد لحنو  الث بتددد  للمدددها  د 
بموج  الند اود الدهولا ا ا د اا امد  

ل و الع     الب  لد اا ا ادي ا د   اله
الددددددى اد الحم  دددددد    ت ندددددده بمجدددددد ه 
الم ددددد     واامددددد   جددددد  اد ت دددددود 
الم د     اعل د  و  حدو اد الدهوو لدة 
تنددة بأا دد ذ الندد اود الددهولا ا ا دد اا 
اددددا لواا هدددد  الهاخل دددد  ا مدددد   تعلدددد  
بم ددددددددد     المدددددددددها  د ب لعمل ددددددددد   
الع دد     وا ثدد   المت تبدد   لددى ذلددك 

،
3
 
 ا صدد  الم دد      –لدد  الثدد اا لملا

 .المب     اا العمل    الع     
 ج  مد اجو تصا    مو محهه ب اي 
  دد و م دد     مب  دد   اددا العمل دد   
العها  دد  اد   ددتواا العا صدد  الت ل دد  

 ج  اد   ود مدد  د د العمدو اد  - 
 دؤث   ددلب  اددا العمل دد   الع دد     او 
اددددا الندددده   الع دددد     للدددد   مددددد 

 اب ،او اددا حدد    اخدد ا الدد ا  الادد
اد  لحدددد  المددددو  او ا صدددد ب  او او 
الددددددهم   ب أل ددددددخ ص المحم دددددد د او 
ا   دددددد د المحم دددددد  مددددددد الهجمدددددد   

 -3(  حده حصدوو ال د   ) المب     
 جددد  اد ت دددود فاددد ك   لددد   دددبب   
مب  د   بد د العمدو وال د   المحتمددو 

اد  ات   د فذا العمدو او  دد  مل د  
لعمو ج ء        ما ن     و فذا ا

 -2( الع لد  ال دبب   )    تج   ماهد  
 ج  اد   ود العمو مصمم  خص صد  
للت دددب  مب  ددد   ب لحددده المعددد د مدددد 
ال    ه م  لل   اا الاد اب و لدى 

ا  تبددددد ل ) ح ددددد   اللددددد   ا خددددد  
( .ب لعمو الح با

2
 

 .حه حصوو ال     –ل  ب ا وو ا
الندددددد اود الددددددهولا ا ا دددددد اا  أخددددددذ 

ل ددد و   الع ددد     بددد لتوا د بددد د ا
وا  تب  ا  ا ا  ا   الدذ   هود ادا 

 313 ا د  دددد د بل  ددددبو   اددددا 
الدددذ  بددد د اد ال ددد و ا  الع ددد     
تخ ددر لمتللبدد   ا ا دد ا    ، ل  دده  
الم دددد     المب  دددد   تمثددددو امددددوذع 
ب اغمدددددد تا لتلددددددك اله ا م   دددددد  اددددددا 
ا ددتهها  المددها  د اددا ح لدد  واحدده  

تدد لا وفددا ال دد و   الع دد     ، وب ل
 جدددد  تحه دددده ال دددد   الددددذ    حندددد  
متللبدد   المب  دد   ا  ال دد   الدددذ  
 حندد  ا  دده  اددا ج ادد   لددى ح دد   

.الج ا  ا خ  
 0
  

وفدددذا  تللددد   ا صددد  ث ثددد  لت دددو د 
الحدده الددذ   صددو الددى حددهوح ال دد   

 :وفا 
اد ت ود ا  م و مد  د اه  الحد    -ا

 .    ب لعهو 
 اهم  )) ج ء اا الهل و الت          

 بدددهو مدددد المعندددوو تولدددر اد  ت دددب  
 مو مع د ب    ذ  لب ع    د     
تحه ددددددها  عتبدددددد   مومدددددد  اد  دددددد ل 
الوصددوو الددى حدده حصددوو ال دد   لدده 
تحنددد  بضددد  الاوددد   دددد الخلدددو   
ال م   و جد  ادا فدذا ال د    ت  د   
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ال    الع     ب اي     دمو الحد   
المدددددددددو  او ا صددددددددد ب  او الدددددددددهم   

 ددددد     ب لع ددددد    د وب ألفدددددها  الع
اح   واام    مو ا     ا    وال  
مد   اه  اد تؤث   دلب  ادا العمل د   
الع ددد     او ادددا النددده   الع ددد     

(( .لل   مد ال ا  الا اب 
  
 

الدددددهل و الت  ددددد     اددددده ا دددددتخهامي 
مصللم حه حصدوو ال د   اهدو اخدذ 
ب لم مود ال مدا مدد خد و العمل د   
الع دد     او ل بل تهدد  ألحددهاح ال دد   

بهدددددذا  تلددددد ب  مدددددر تع  ددددد   وفدددددو
الب تو دددوو ا  ددد اا ا وو ل فدددها  

ح دددح  3  13الع دد     ادددا المدد ه  
اد ا فددددها  التددددا   تحندددد   ا  دددده  
  دددد     للخصددددة    جددددو   دددد به  
وب لتدد لا اذا ا ددتخهة المددهاا او  لددى 
و دددك ا دددتخهامي ألغددد ا    ددد     
ا اددي  صددبم فدده  للهجددوة  ا  ددتخهاة 

 دددددود او المدددددهاا ألها ه محلددددد  تل  
اذا      ج هه ذلك العمو مد الحم    
حتدددى واد   اددد  ت ددد فة ادددا ا  ددد ة 
الح بددددا ، وفادددد ك اجمدددد ب  لددددى اد 
تع  دد  ا فددها  الع دد       دد و ل دده 
 لددى م هددوة الم دد     المب  دد   مددد 
ح دددح ال ددد   ذ  اللب عددد  الع ددد     

.
 3
 

ا دد   الددهل و الت  دد    اددا مو ددوب 
  ال دد   الددى الا دد  اددا احددهاح ال دد 

واحتم ل   حدهوح ال د   ادا معد   
التعل نددددد   للخبددددد اء ادددددا مو دددددوب 
الم ددددد     المب  دددددد    دددددذف  احدددددده 
الخب اء الى  د و   ا دتبهاو احتمد و 
ال دد   ب  تبدد  ه   دد و   مددو  دد لا 
با ددددددد  ال ددددددد   ب  تبددددددد  ه   مدددددددو 

مو ددو ا  لددى ا تبدد   اد احتم ل دد  
ولدددوب ال ددد   تتللددد  مدددد الخصددددة 

خص الت   دد  اللو ددو   ددتهها  ال دد
المتولدددر مادددي حصدددوو ال ددد    لدددى 
  دددس الحددد و ا مددد   تعلددد  ب ل دددخص 
الددذ  له ددي الا دد  ألحددهاح ال دد   ادد د 
ااع لددي المه  دد  لحددهوح ال دد   تجعددو 
مددد الخصددة  لددى  ندد د بدد د ال ددخص 
المدددهاا انددده الحم  ددد  واصدددبم فددده  

 .م  وب للهجوة 
الحدددددد   المددددددو  او ا صدددددد ب  او  - 

الددددددهم   ب أل ددددددخ ص المحم دددددد د او 
 .  د المحم   ا  

العاص  الث اا  تمثو اا احدهاح مدو  
او جدددددددد ح او تددددددددهم   ل  ددددددددخ ص 
والممتل ددد   المحم ددد  مدددد الهجمددد   
المب  دد   ، م ددوه  الددهل و الت  دد    
و ددددددع  حددددددهوه  لددددددى ا ددددددتهها  
ا  ددددددخ ص او الممتل دددددد   التددددددا   
 مددددد  س ال دددددخص غ ددددد  المحمدددددا 
ال دددددد ل   ال عل دددددد   ل هدددددد  ، ذفدددددد  

الم ددددد      الخبدددد اء الدددددى النددددوو اد
المب     اا العمل    العها    تختلد  
 د الج ا ة الع ه   او ال    د   التدا 
  ت بهددددد  ا  دددددخ ص ح دددددح  ت دددددأو 
الخب اء لم ذا   تهه  ال خص تحد  
ال دد ل   ال عل دد  ح ددح  جمعددود  لددى 
 ددد و   ا دددتبع ه ذلدددك مدددد مصدددللم 
الم ددددد     المب  ددددد   و عتبددددد ود اد 

م  م  الع ل  ال بب   فا التا ت ود 
لتحه دددددددددده الم دددددددددد     المب  دددددددددد   
و  ددتبهلود مصدددللم تحدد  ال ددد ل   
ال عل   لل دخص الم د  ك بعبد    ذ  
صددل  بدد لا اب الم ددلم ح ددح   توجدده 
  لدد   ددبب   بدد د ل دد ة مددأمو  م  دد  
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احتجدد   ا  دد ا بنتددو مددد فددو تحدد  
لب تي أل ب   خ ص  ول دد ا مد  اذا 
حصددو اددا الدد   العمل دد   الع دد     

لددد   ا خددد  اددد د الع لددد  لما عددد  ال
.ال بب   ل  م  

 2
 

وااتهددى الددهل و الت  دد    الددى تحه دده 
ا  م و التا ت  و ج ء مد العمل د   
الع      حتدى لدو لدة   دد مدد  د اه  
التأث    لب  اا العمل    الع د     او 
ادددا النددده   الع ددد      حددده الددد ا  
الاددد اب ا  اادددي ادددا غ ددد   مثدددو فدددذه 

اد   ود مدد  ا   ا  الع       ج 
الم جم للعمو المع د اد  ت ب   لدى 
ا لددو بدد لمو  او ا صدد ب  او الددهم   ، 
وا ثدد  ا مثلدد  الض دد  ل بلدد  للجددهو  ددد 
ا مددد و  م دددد اد تصدددا  ب لم ددد     
المب  دد   اددا العمل دد   العها  دد  حتددى 
اا غ    ا  د ا  الع د     وتعد   
الهجم   اا الن اود الهولا ا ا د اا 

 و العاددددد  الهجوم ددددد  ب اهددددد  ا مددددد))
و  تحدددهه (( والها   ددد   ددده الخصدددة 

 بدد     دده الخصددة الهدده  المنصددوه 
بدددو ا تبددد ل الهجدددوة ب لعمدددو الح بدددا 
بح ددددح  م ددددد حتددددى أل مدددد و العادددد  
الموجه  تحه ها  ه ا خ ص مدها  د 
او افها  مها د  ت لدى الدى الم د     
المب     اا العمل    الع      اعلدى 

ا صددد   ددده  دددب و المثددد و فجمددد   الن
ح دددة مح مددد   وغ ددد ا   ) المدددها  د 

 Prosecutorال د بن  ادا ل د   
v. Galic  )  ولصد  الند ا المها د

.او ا ح  ء ال  ا   اا المهد  
 1
 

 
الع لدد  ال ددبب   بدد د   -ال دد ب الثدد اا

 . اص  الم      وال    

 جددد  اد ت دددود فاددد ك   لددد   دددبب   
مب  ددد   بددد د  مدددو معددد د وال ددد   

ت   ددد فددذا العمددو او المحتمددو اد  ادد
 د  مل          ما ن     و فدذا 
العمدددددو جددددد ء    تجددددد   ماهددددد  ، اد 
ا تخهاة مصللم الم د     المب  د   
و بله   دبب   ب ل د    عادا بم هدوة 
المخ ل ددددد  اد فاددددد ك م ددددد     غ ددددد  
مب  ددد   والتم  ددد  ب اهمددد    دددود مدددد 
خ و اد الع ل  ال دبب   المب  د   اد 

 دددود بخلدددو  الوصدددوو الدددى ال ددد    
 دددبب   واحددده  وب لتددد لا اد احتم ل ددد  
حصدددوو ال ددد   غ ددد  منبولددد   اهددد  
تؤه  الى ح م د العه ه مدد المدها  د 

مد الحم    
 1
 

 مددد  اد الدددهل و الت  ددد    ا ددد   الدددى 
 دد و   اد   ددود ال دد   ا  دده مددد 
 مددو مدد ه  ح ددح اد فادد ك ادد   بدد د 
المددددهاا الددددذ   صددددبم ه  دددد  ب دددد    

مدؤه  الدى بصو   م ه ي  ضلد  ج د  
الهه  مد ذلك الذ   ذف  بنصه مار 
العددهو مددد مه جمدد  الهدده  الع دد    
ات ج  لتواجهه اا  د  الحد لت د  لحد  
    ب لعدهو ول دد ادا الح لد  الث ا د  

  دددددود غ ددددد  مب  ددددد  
 1
، اد والدددددر  

ا  ء  ا تعم و بع  المدها  د لو د  
و مددها لحنهددة الندد اواا اددا الحم  دد  

د اجدو مد اجدو الهجمد   المب  د   مد
تضل دددد  افددددها    دددد         ددددتتبر 
انددهاد حنهددة اددا الحم  دد  و  ل اوا دد  
تع  ددددهة لهجمدددد   مب  دددد   بضدددد  

.الاو   د الهه  الذ  تة حجبي 
 8
 

 .ا  تب ل الح با  –ال  ب الث لح 
 مل دددددد    ت لددددددى ب ل دددددد و   الددددددى 
الم دددد     المب  دددد   اددددا العمل دددد   



                                  علوم القانونية والسياسيةمجلة جامعة األنبار لل
 العدد السادس

 
 

 

 
 

851 

العها  دد   ددو ا  مدد و التددا مددد  دد اه  
 دلب  ادا العمل د   الع د      اد تؤث 

او اا النه   الع       حه ا لد ا  
اا ا اب م لم او التا تلح  بصدو   
مب  دد   المددو  او ا صدد ب  او الددهم   
ب   دددددخ ص المحم ددددد د او ا   ددددد د 
المحم   مد الهجم   المب     بح د  
ت دد و الم ددد     جددد ء    تجددد ا مدددد 
العمل دد   الع دد     وتصدد  مع فددها  

ود الدددددهولا ا ا ددددد اا  بددددد    النددددد ا
العمل ددد   العها  ددد  ب اهددد  اللجدددؤ الدددى 
و   و وا  ل   الح   ال د   ب لعدهو 
ا  اد   ددود مصددمة خص صدد   لحدد   
ال ددد   ب لخصدددة ه مددد  للددد   ادددا 
الادد اب و لددى ح دد   اللدد   ا خدد  
وبخ اي     تنا الى   و مد ا   و 

.الم دد     
 3

وذفبدد  اللجادد  الددى اد 
  دددددددددتخهاة ا دددددددددتخهاة مصدددددددددللم ا

والم دد     الض  دد  لتضل دد   الم دد     
المب  ددددد   ادددددا الاددددد اب والم ددددد     
الا ددل  اددا ا ا ددل  الع دد     ذا  
الصددددل  بدددد لا اب  أ مدددد و التج ددددس 
واصدد  ا  دد اك ، ا دد    ت دد  لددوا  
هادد ب ا  ددت الا الددى اد حمددو ال دد ح 
والم ددد فم  ادددا العمل ددد   الع ددد     
تمثدددو م ددد     مب  ددد   ب امددد  ا تبددد  
 ت دد  البح  دد  ا  واهو  دد  اد الن دد ة 
بأ مدد و التج ددس مددد لب ددو الم دد     
وتو دددددر هل دددددو التددددده    الع ددددد    
الهاه  اا مع   تع    ا  فد ب  د 

ذلددك ال ددخص الددذ    ت دد  )) بدد لنوو 
ا مدد و النتددو الجمدد  ا ل  ددخ ص او 
التددو ل اددا ا تددهاءا  تلدد و الخددهم   
او و دددددددد  و ا تصدددددددد و ال دددددددد و    

تدددهم   الممتل ددد   بض  ددد  للمجتمدددر او 

خلدددد  ح لدددد  مددددد الددددذ   للمددددوالا د 
وغ  دددد  الددددهل و ب دددد د مع دددد   ......(( 

تم  ددددد   للمنددددد تل د للتعددددد    لدددددى 
ا  فددددد ب  د ،  تددددد   الن ددددد ه  للندددددو  

ا  ) الجو ددددد  ا م    ددددد  ا ددددده  لدددددى 
 خص  ح وو بص    خص   لنتو او 
جددد ح او ال ددد ل    لدددى  دددخص او 
فددده  للعددددهو   ددددود فدددده  م دددد وب 

جوة وبا س الحد و اذا لد ة  دخص لله
بأ مدد و الح ا دد  ألغدد ا  ا ا ددل  
الع دد      دد د  نددوة بأ مدد و الصدد  ا  
لللدددددد   ا  اددددددا الادددددد اب او بجمددددددر 
المعلومددد   او بأ مددد و الم البددد   دددو 
فددددددو ء  عتبدددددد ود م دددددد    د اددددددا 
العمل    الع      و  دتثاى مدد ذلدك 

، و لددى ( مددد  نددوة بأ مدد و التلب دد  
ولا   اجده اد مصد  صع ه النواا د ال

تعتب  العص ب   الم لح  والمتمد ه د 
ا دددهاء وفدددذا مددد   ددد     ل ددد  غ اددد  
والهاددددده وم ل   ددددد  وب   دددددت د ح دددددح 
 اللندددود مدددد الج اددد  الجاددد  ا مدددد 
خدددد و ت دددد ا  ا اعدددد و التددددا ت دددد و 
م  فم  وب لت لا م ت با ال عدو جد    
مه جمتهة والهل و  لدى ذلدك ا دتخهاة 

غب د ، متمددددد ه د ، م ددددد )  بددددد  ا  
 ( .ل اصا  

ا    تن    الممثدو الخد ص لم و د   
حنو  ا ا د د الت بعد  ل مدة المتحده  
حددددوو او دددد ب حنددددو  ا ا دددد د اددددا 

ا مددد   تعلددد   231 ال دددل  هو   ددد ة 
بمجددد م ر ال  حددد د الدددذ د  جهددد ود 
الجم  دددد   الم ددددلح  بمددددواه ا تبدددد  
التن  دددد  اد فددددو ء فددددة مددددد تالبدددد  

و مددددد الب تو ددددو 10 لدددد هة المدددد ه  
ا  دد اا الثدد اا المتعلندد  ب أل ددخ ص 
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الذ د   اانود النوا  هود اد   وادوا 
جدد ء مدداهة ا ددتة معدد ملتهة  لددى ااهددة 
مها  د وا تب   اللجا  اا تن    له  

اد مه جمدددددد  حدددددد اس  222  دددددد ة 
ال      األم      اا ال دل  هو  غ د  
م ددد وب  د الن ددد ة بأ مددد و ح ا ددد  

    ال         اه ع تحد  باده الم د 
المب     اا العمل    الع      

 2
 

ومد الم  ه ا      الى بع  ا مثلد  
التددددا تو ددددم الم دددد     المب  دددد   
،خدد و  دده   اذا  وا  دد د مددد  دد ة 

الت حددد  اللجاددد  التح ددد      223 
لت دد  و المح مدد  الجا   دد  الهول دد  اد 
  دددود تجا ددده ا ل ددد و او ا دددتخهامهة 

 .مد لب و الم      المب     
ال د ول التدا تح دة  –بحح الثد اا مال

 .انهاد الح  ب لحم    
مدددد الم ددد  و ال ددد     ادددا مو دددوب 
الم دددد     المب  دددد   اددددا العمل دددد   
العها    تلك المتعلند  ب لالد   ال مادا 
ل نهاد الم   ك المحما اا العمل د   
العها  دد  ح ددح لددة تت دد   لمدد  ال نهدد ء 
اا تحه ه مها ذلك الال   و داح وو 

مبحدح تحه ده ال د ول التدا اا فدذا ال
  نه به  المهاا الح  اا الحم    مدد 
خدددد و ا بعدددد  مل لدددد  المللدددد  ا وو 
 تادد وو الالدد   ال ماددا ل نددهاد الحدد  
اددا الحم  دد  والمللدد  الثدد اا  تادد وو 
مبددددها ال ددددك والتم دددد  بدددد د المددددها  د 
والمندد تل د امدد  المللدد  الث لددح ا   دد  
 لى الن وه الم  و د   لدى ا دتخهاة 

   دده مددد   ندده الحم  دد  و خددتة النددو
المبحددح ب لمللدد  ال ابددر الددذ   تادد وو 
ا ث   المت تب   لى ا دتع ه  المدها  د 

 .للحم    

مه  اندهاد الحد  ادا  –الملل  ا وو 
 .الحم    مد الهجم   المب      

و عادددا الالددد   ال مادددا ل ندددهاد      
ال ددددددخص المحمددددددا للحم  دددددد  مددددددد 

 تي ، الهجم   المب     ات جد  لم د  
لدددة تت ددد   لمددد  ال نهددد ء ادددا تحه ددده 
الالدد   ال ماددا ا  بددهء واه  دد  ذلددك 
الدد مد الددذ    ندده ال ددخص المحمددا 
للحم  ددد  والعلددد  ادددا ذلدددك فدددو  دددهة 
التو ر اا ذلك خ    ا  ء  ا تخهاة 
الحددد  ادددا الحم  ددد   لدددى ا تبددد   اد 
انددهاد الحدد  فددو ا  ددتثا ء الددذ   دد ه 
 لددى ثبددو  الحدد   ددذلك  ددهة ال ددم ح 

ءه ا ددددددتخهاة البدددددد   الددددددهوا  بأ دددددد 
30

Revolving door   مددد لبددو
 .المها  د 

ل مددد  اللجاددد  الهول ددد  ب لعمدددو خددد و 
-3002ال تدددد   الممتدددده  مددددد  دددد ة 

 10مددددر ا  دددد    ددددة  فدددد ء  3003
خب   ل اوا   هول       وا ادا ا مد و 
ا  ددددد  بصددددد تهة ال خصددددد   لتا  دددددذ 
م دد وب  هدده  الددى تو دد م م هددوة 

مل دددد   الم دددد     المب  دددد   اددددا الع
العها  ددددد  بموجددددد  النددددد اود الدددددهولا 

.ا ا  اا  
3 
 

اان ددة الخبددد اء الم ددد    د ادددا       
ا هاه المذ    التو د ح   ا ولدى ادا 

الى ثد ح اتج فد   3001  ة 
33
ادا  

تحه ه الال   ال ماا ل نهاد الح  اا 
الحم    اذف  ا تج ه ا وو الى النوو 

اد الم      المب     اا العمل د   ) 
ها  ددد   دددؤه  بصدددو   تلن   ددد  الدددى الع

انهاد الحم    و بندى ا مد   دذلك الدى 
ب ام   الل  اخد  (  ح د ااته ء الا اب

مددد ا ددس ا تجدد ه ا  ااددي  دد بل انددهاد 
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الحدد  ب لحم  دد  بجه دد  ال عددو الم ددود 
للم دددد     و ل ددددي ا عتبدددد  ال ددددخص 
متمتع  ب لحم    اذا   د خد  ع مالند  

 تجد ه الا اب و     خب   ادا ذا  ا
اد اندهاد الحم  د   عتمده  لدى  وامدو 
مختل دد  ولب عدد  العمددو الددذ   نددوة بددي 
ال خص المحما  د النوو بض د  ذلدك 
مد   اي ا   ا  ب     الب   الدهوا  
ووه  اتج        مد تحه ده الالد   
ال ماددا و  ددمى فددذا ا تجدد   ب  تجدد ه 
ال     ذف  ما ص وه الى النوو الى 

  ددود خدد و اتدد   اد انددهاد الحم  دد  
الم دددددددد     ا  اتدددددددد   الم دددددددد     
وا الدددد   احددددو الم دددد       بعددددده 
الم دد     ح ددح   ددتبعه التح دد  ا  
والتهه دده والتخلدد ل مددد الدد   البددهء 
ب لم دددد     اددددا العمل دددد   العها  دددد  
و  دددد   اخدددد  الددددى النددددوو اد انددددهاد 
الحم     اتها  اهم   صدبم ال دخص 
الم ددد  ك     ددد و تهه ددده للخصدددة او 

اهم   ض ه    ح  ا  مد و الع د      
و ختة خب   اخ  ادا ذا  ا تجد ه الدى 
اد الم ددد     المب  ددد   ادددا ا  مددد و 
العها  دد  تتللدد   ل ددل  مددد ا  مدد و 
وب لتددد لا اد بدددهء وااتهددد ء الم ددد     
  دددود مدددد خددد و اثددد  ال دددلوك  لدددى 
الم دد     ا ددو ه مثدد و  لددى ذلددك اد 
تندده ة  دد     مددد لبددو  ددخص ت دد فة 

لعمل دد   الع دد       ت دد و بددهء اددا ا
للم      وب لت لا اندهاد للحم  د   د 
فدددذا ال دددلوك    وجددده لدددي تددد ابل مدددر 
 ل ددل  ا حددهاح ب امدد  ل دد ه  ال دد     
اددا العمل دد   الع دد     تجعددو الن  دده 
ا لدده للحم  دد  وب لتدد لا ل دد ه  ال دد     

 .تبها وتاتها بتول  ل  ه  العجل  

اد الحد  و و ر اتج ه اخد  الد   انده
اا الحم     الل  احده ما صد   فدذا 

اادي بد ل غة مدد الند اود ) ا تج ه الى 
الدددهولا ا ا ددد اا وا دددم ادددا تحه ددده 
الالدددد   ال مادددددا ا اددددي ادددددا بعددددد  
الح    اجه مد الصعوب  ا خدذ بدذلك 
ب لا ب  لل خص الذ     فة بصدو   
هو    ادا العمل د   الع د     ا  دود 

مددددد  ا لدددده للحم  دددد  بصددددو   ها م دددد 
  دد   اخدد  الددى ( الهجمدد   العها  دد  

اد ال ددخص الددذ    دد فة اددا العمددو 
الع دد     صددبم بددذلك من تددو و ل ددي 
اد  ت خذ اج اءا  ملمو   ألثب   ااي 
لة  عه م  فة ادا العمل د   الع د     
ا     جو  اد   ود ال دخص مند ت  
ل   وم ا    صب ح  و ت   خب   اخ  

اد ا هلد   مر فذا الد ا  ا  اادي  عتبد 
الملمو دد  ت ددود ب  ت دد ة الم دد  ك 
 ادددي  عتبددد  اد بدددهء الم ددد       دددود 
 ادددددده ا ددددددتخهاة ال دددددد ح وتولدددددد  
الم دددد      مددددود ب  ت دددد ة ح مددددو 
ال ددددد ح ا   وهددددد   الا ددددد  بت دددددل ة 
ال  ح وتأ  ه اادي لدة  عده م د فة ادا 
العمل دد   الع دد      د البدد   الددهوا  
 تللددد  اهلدددي ح ددد    لدددى  لدددى تددد ك 

 .مو الع     الع
تواصدددل  الجهدددوه الهول ددد  مدددد لبدددو 
الخب اء   ج ه ال  بل المحهه للال   
ال ماددا ل نددهاد الحم  دد  ابعدده وهددو  
ا تج فدددد   الددددث ح ال دددد بن  وهدددد   
اتج فددد   جه ددده  ادددا تحه ددده الالددد   

ال ماا
32
 . 

ا تجددد ه ا وو   دددمى ا تجددد ه محدددهه 
 Specific Actsا اعددددد و 

Approach اد  والددذ   دداص  لددى
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الم ددددد     ادددددا العمل ددددد   العها  ددددد  
واندددهاد الحم  ددد  مدددد الهجمددد   تبدددها 
وتاتهدددا بددد لتوا   مدددر بدددهء وااتهددد ء 
ا  مدد و المحددهه  الم وادد  للم دد     
الم   دد   اددا العمل دد   العها  دد  وفددذا 
ا تجدد ه  عتمدده بصددو       دد    لددى 
مدددددددها م  مددددددد  ا اعددددددد و المحدددددددهه  
للم دددد     المب  دددد   ، امدددد  ا تجدددد ه 

ثددد اا ا للددد   ل ددد   دددهة الم ددد فم  ال
 Affirmativeا  جددددددددد با 

Disengagement 
Approach   ددذف  ااصدد  ه الددى 

انددهاد الحم  دد  مددد العمل دد   ) النددوو 
الع      تبها مر اوو  مو    و بهء 
للم دد     المب  دد   و اتهددا مددر اوو 
اعو م ود لعدهة الم د فم  ا  جد با ، 
امدددد  ا تجدددد ه الث لددددح ا  ددددمى ب تجدددد ه 

 Membershipالع دددددددو   
Approach   فذا ا تجد ه  ت د  مدر

ا تجدد ف د ال دد بن د ا  ااددي  م دد  بدد د 
المددهاا غ دد  المدداوة و  ددو جم  دد  
م دددلح  ح دددح  خ دددر المدددهاا غ ددد  
المددداوة الدددى اتجددد ه ا  مددد و المحدددهه  
و خ ر   و الجم    الم دلح  الدى 

 .اتج ه  هة الم  فم  ا  ج با 
ث  مدد الاندهلة ت لة ا تج ف   الث 

31
 
انه وجي ااتن ه الى ا تجد ه ا وو ب ادي 
   ندددهة  دددم ا    لدددى  دددهة حدددهوح 
اخل ء و ؤ تنه   مد الا ح   العمل   
وبعبدد    اخدد ا اد المددهاا وادد  فددذا 
ا تجددد ه   دددتع ه و  نددده الحم  ددد  ادددا 
ولدد   ماددا لصدد   ممدد   جعددو الخصددة 
اا و ر صع  لتنه   الح ل  ومد  اذا 

لحم  دد  او متمتعدد   دد د المددهاا ا لدده ل
به   م  اد فدذا ا تجد ه   دب  م د  و 

 مل  ت دددي غ ددد  متوا اددد   ادددا ح لددد  
مواجه  الهول  لجم    ماوم  تاو م  
هل ندد  ومه بدد  وم دد ل    لددى جدد ء 
مدددد اللددد ة  الهولددد  ،  مددد  ا ددد   احددده 

الخبددد اء الدددى اد فدددذا ا تجددد ه 
31

مدددد 
 دد اي اد  ددؤه  الددى ا دد ء  المددها  د 

 مدد  ا دد    لحم  دد ا للبدد   الددهوا  اددا
احدده الخبدد اء اد اهدد   ددهة الم دد فم  
ا  ج ب دددد   ت دددد  مددددر اهدددد  ا اعدددد و 
المحهه  اذ   فم    دتاه  لدى ت  د   
وا دددر اجددد اءا  ا ات ددد   والعدددوه  
وب   تا ه الى فذا الخب   ا د المدهاا 
  ددتل ر ا ددتع ه  الحدد  اددا الحم  دد  
م   دددد ه بعدددده التولدددد   ددددد الن دددد ة 

، و ذف  خب د  اخد  ب أل م و المحهه  
اا ذا  ا تجد ه الانده  الدى الندوو اد 
اه  ا اع و المحدهه   تا  د  بصدو   
هل نددد  مدددر تع  ددد  النددد اود الدددهولا 
ا ا  اا لم هدوة الم د     المب  د   
اددا العمل دد   العها  دد  ا ثدد  مددد اهدد  
 دددددهة الم ددددد فم  ا  ج ب ددددد  واهددددد  
الع ددو   و خددتة احدده الخبدد اء بدد لنوو 

ح د د وب   دتا ه الدى ااي اا بعد  ا 
فذا الاه  اد ا اع و المحهه    ت ود 
اخت    ددد  بدددو  م دددد اد ت دددود ات جددد  
ل  ددد اه وادددا بعددد  ا ح ددد د  حصدددو 
تادددد ل  مددددر اهدددد   ددددهة الم دددد فم  
ا  ج ب   اعلى  ب و المث و لتلد  اتد   
مد لبو جاوه  اهم    ا  تنوة بد  ب 
ااخددد خ م ددد ه  ل اددد اه ال تددد   ل مددد  

ات جددد  ل  ددد اه مدددد لبدددو  بهدددذا العمدددو
الجم     الم لح  و ل ي اها ل    
  ددو اددا الجم  دد  ل ددا تنددوة بعددهة 
الم ددد فم  ا  ج ب ددد  ول دددد ادددا ذا  
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الولددد  ل مددد  بنعدددو محدددهه للم ددد     
 .المب     اا العمل    العها    

امددد  ا تجددد ه الثددد اا انددده ا ددد  ب ادددي 
ا تا ها الدى فدذا ا تجد ه اد الم د     

ا مدددر اوو  مدددو   ددد و المب  ددد   تبددده
الم دد     المب  دد   و اتهددا مددر اوو 
 مددو   دد و  ددهة الم دد فم  ا  ج ب دد  
وب لت لا اد د الحم  د  تعدوه اذا اصدبم 
المهاا غ   ل ه   لى حمو ال  ح او 
ااددي اصدد   بجدد وح او  وهدد  ا دد  ا  
ا ج ب دد   لددى ااددي لددة  عدده م دد     اددا 
العمل    الع      فدذا ا تجد ه  عتمده 

ا دد  م ت  دد  للمددهاا    لددى  لددى او
 ددلوك مو ددو ا موثددو  ممدد     دده 
مد احتم    الخلأ  و وء التنه    ، 
وله ا تب  البع  اد فذا الاه      
ادددا ت  ددد   الم ددد     المب  ددد   ادددا 

ا ل ؤاو الملد وح ، العمل    العها    
     م د لل دخص اد  عد د بصدو   
صدد  ح  ااددي لددة  عدده م دد فة وخ صدد  

جو دد  وا  ددلح  التددا اددا الحدد و  ال
تها   د بعه ح دح اد  دهة الم د فم  
 حتددددد ع الدددددى اجددددد اء ملمدددددوس  مددددد  

مدددد  1ماصدددوص  ل دددي ادددا المددد ه  
الب ت وو ا   اا الث اا والنوو بدذلك 
امددد  ا جددد اء الملمدددوس الدددذ   جددد  
اتخ ذه ،  لم  اد العه ه مد ا ت  ل    
تم دد  بدد د المددهاا غ دد  المدداوة وغ دد  

لجم  د  الم دلح  المن تو الع و ادا ا
والع دددو المن تدددو ادددا تلدددك الجم  ددد  
ا لبددد  اهددد  ا اعددد و المحدددهه   لدددى 
المدددهاا غ ددد  المددداوة وغ ددد  المن تدددو 
الع ددددو امدددد  اهدددد   ددددهة الم دددد فم  
ا  ج ب ددد  ا ادددي  البددد   لدددى المن تدددو 

 .الع و اا الجم    الم لح  

امدد  الاندده الموجددي الددى ا تجدد ه الث لددح 
 اللدددد  مددددد ال ث دددد  مددددد  ادددد  اد 

لمدددهاا   نددده الحم  ددد   لدددى ا ددد س ا
الع و   اا الجم  د  الم دلح  ح دح 
 جعو مد فدو ء فده  م د وب ل لد  

 .مه  الع و   
خلص التن  د  الت  د    الدذ  ا هتدي 
اللجا  الهول   للصل   ا حمد  والدذ  
))  مثو جهوه خبد اء الند اود الدهولا 

اد المددددها  د الدددددذ د   ددددد   ود ادددددا 
ا  دددخ ص العمل ددد   العها  ددد  و دددذلك 

الذ د   تم ود اا اهاء وو    لت ل   
لصدد لم جم  دد  م ددلح  ماومدد  ت بعدد  
 حه ال ا  الا اب   نهود حنهدة ادا 
الحم    مد الهجم   المب  د   وا مد  
 تعل  ب لال   ال ماا ل نهاد الحم  د  
 جدد  اد   ددود التم  دد  وا ددح  بددد د 
ا  ددددددددخ ص المددددددددها  د وا  دددددددد ء 

 دددح الجم  ددد   الم دددلح  الماومددد  ح
  نه المها ود حم  تهة لدواو مده   دو 
 مو محهه الدذ    لدى الدى الم د     
المب  ددددد   امددددد  ا  ددددد ء الجم  ددددد   
الم لح  ا اهة   ندهود الحم  د  ل لد  
مددددده    دددددو تهة ا  ل لددددد  ل ددددد مهة 

(( ب لمهم  النت ل   المتواصل  
31
 

 
مددر ذلددك، اإ  دد ها  الصددل   األحمدد  
الهولا تث   النلد  مدد ماودو  حندو  

ا ددتم ا  ي " ا دد د ب ددب  تصددا  اا
أل  دد ء المجمو دد  " المهمدد  النت ل دد 

الم لح  والذ د  م د ا دتههااهة ادا 
" واا اهجه  الع ة  .    م  د و م د

ادددإد الصدددل   " للم ددد     المب  ددد  
األحمدددد  صدددد    اددددا الت   دددد   لددددى 
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بده   مدد و در " اوب العمو" المهم  
 ( .المن تو من بو غ   العها ا) 

  دددددتم ا    المهمددددد  "    د تصدددددا 
ت ار مد مخ ل  ا  دتهها  " النت ل  

الخ له لل خص،  لدى  دب و المثد و، 
 ذا   د . له   ود ما حب   مد مهمتهة

ل ام    لى الهوو لبوو فدذا التصدا  ، 
 ددد  ود  لددد هة تحمدددو  بددده  وهددد   

ا دد    ددد . األهلدد   لددى   دد س لددو 
ذلدددك،  لدددى الدددهوو ا لتددد اة بددد لتم    

    ددمي الصددل   ا حمدد  الددهل   الددذ
بدد د المندد تل د الم ددتم  د والددذ د فددة 
ها مددد   مع  ددد د للهجمددد   المب  ددد   

ماخ ل د  - وب د المها  د الذ د فة 
ب  و مانلر او    ا اا األ دت اك 

والمم دددد مهددد جمتهة اندددل ) المب  ددد  
لهدددة مهمددد   -3 و ( خددد و م ددد   تهة

المجاده د، )ه ة الح   بصو     م  
 و ( ممددول د والمدد وج دالمدده ب د، ال

  دد لود الجادد ح ال    ددا لمجمو دد  
وجم در فدذه الحد    )م لح  ماومد  

 (.ل    ا  س للمه جم  
 ادددده  خددددذ اهدددد  الصددددل   األحمدددد   

" بصدددددو   خ صددددد  للع دددددو   ادددددا 
اإادددي ، "  دددتم ا    المهمددد  النت ل ددد 

 بدده مددد  ددهة التاندد ص مددد األجدد اء 
حده ال د   و )األخ ا مد اا   ها  

ومددد المهددة    دد   (. ا العها  دد ال حددو
الم دد      المب  دد     ت ددمو " بددأد 

ب ددددر )مهمدددد   خددددهم   ه ددددة النتدددد و 

( .األلعم ، توا   التجه  ا 
38

 
ذف  احه ال نه ء الى النوو اد الدهل و 
الت      ا    الدى المدها  د   ندهود 
الحم    اا الول  الذ   نومود بهو  

محددهه م ددود للم دد     المب  دد   اددا 
عمل ددددد   العها  ددددد  ب امددددد  ا  ددددد ء ال

الجم  دد   الم ددلح  الماومدد  للدد   
لدد س بهولدد  اددا ادد اب م ددلم   نددهود 
الحم    ل ل  ل  مهة ب لمهمد  النت ل د  
المتواصدددل  وفدددذا  تلددد ب  مدددر اهددد  
اللجاددددد  الهول ددددد  للصدددددل   ا حمددددد  
المتعلدد  ب لمهمدد  النت ل دد  المتواصددل  
الهل و الت      اا فدذا المجد و  ث د  

مددددو  ا ل ددددخص الددددذ  الددددذ    الض
 مدددد  س هو  لتدددد لا مدددداوة وماتمددددا 
لجم  دد  م ددلح    ندده الحم  دد  ح دد  
الن اود الهولا ا ا  اا وفا  المهمد  
النت ل دددد  المتواصددددل  غ دددد  موجددددوه  
وخلصددددد  اللجاددددد  الهول ددددد  الدددددى اد 
الع دددو   فدددا ا ددد س انددده الحم  ددد  
أل   ء الجم     الم دلح  وب لتد لا 

  فاددد   لدددى   مدددو الولددد  غ ددد  متدددوا
  ددددس المددددها  د وفددددذا مددددد  دددد اي 
ا خ و ب لتوا د ادا  الند اود الدهولا 
، وبدد لعوه  الددى م هددوة البدد   الددهوا  
والدددددذ   عتبددددد  اثددددد  لب عدددددا لبادددددوه 
ا ت  ل ددد   ح دددح اادددي  دددهو  مدددر مددده  
الم دددد     ب لا ددددب  للمددددها  د ومددددر 
الع و   ب لا دب  أل  د ء الجم  د   
الم دددلح  فدددذا الددداه   الدددو   لدددى 

ات ا دددددد د ا وو  تعلدددددد  بأ  دددددد ء ا
الجم  ددددد   الم دددددلح  الدددددذ    دددددود 
 ددددلو هة ث بدددد  امدددد  الثدددد اا ا تعلدددد  
ب لمها  د الذ د  ض د ود  دلو هة تبعد  
للودد و  انددده  اتومددود او   ددد اهود 
لددد   ادددا النتددد و و ل ددد  اددد د فدددذه 

  وجهددد  اوددد  اللجاددد  الم   لددد  ح ددد

.الهول   مع بي
33
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و ذف   ا  اخ  الى الندوو اد الدهل و 
الت  دد    ا تبدد  ا  مدد و التح دد     
ج ء مد ا  م و المحهه  التدا ت د و 
الم دددد     المب  دددد   اددددا العمل دددد   
العها  ددددد  ب   ددددد ا  الدددددى ا ات ددددد   
والعدددوه  مدددد  ددد ح  المع  ددد  وفدددذا 
 ت دد  مددر ا اء الواددوه الم دد     اددا 
المددؤتم  الهبلوم  ددا المعدده  ت  ل دد   
جا ددد  الدددذ د ا تبددد وا اد التح ددد   

ع    والعوه  ماه  بمث ب  م د     للم
مب  دد   اددا العمل دد   العها  دد  خدد و 
اجتم  ددد   ال   ددد  المعادددا به ا ددد  
الم دد     المب  دد   ا ددو اددا توح دده 
 لمتي حوو ل ل  المه  ح دح لدة تعد ل  
م ددددد لت د احدددددهفم  تتعلددددد  ب لولددددد  
المحدددددهه لبدددددهء وااتهددددد ء الم ددددد     
ا دددددددتا ها الدددددددى الدددددددهل و ا   ددددددد ه  

لتح دد     التدا تن بددو مدد  ا جد اءا  ا
و ه اددددا الندددد اود الددددهولا ا ا دددد اا 
العمل دددد   الع دددد     المه  دددد  لعمددددو 
  دد    فددذا المصددللم ا دد ا  الددى 
مصللم ا ات    الوا ه ادا الب ت دوو 

مدددر التددد اة  2 11ا  ددد اا ا وو ة
المن تل د بتم   اا  دهة  دد المدها  د 
وب لعوه  الى الداص اجده اادي  تاد ل  

تلك ا  مو تت مد البدهء مر ا    اد 
بعمددو   دد    ممدد   تدد ك المو ددوب 
مل وحددددد  للانددددد ق ، اهددددد  التن  ددددد  
الت  دددد    ماهجدددد  من ددددها لمو ددددوب 
الدد مد ح ددح ا دد   الددى اد ا جدد اءا  
التح دددددد     ذا  لب عدددددد    دددددد     
خ ص  ت  و مر م   بنه  مدد ا مد و 

  ددد      اصددد  متدددهاخو ادددا العمدددو   
الخبدددد اء الددددى  ل ددددل  مددددد ال ددددبب   

وا تب وا اد ول  المب  د    متده لبدو 
 .وبعه ال عو الم ب  للعمو العها ا 

الم دددأل  ا خددد ا التدددا لدددة تجددده حدددو 
تتعلددد  ب لبددد   الدددهوا  ح دددح ا دددتا ها 
للدددددهل و الت  ددددد    ال دددددخص الدددددذ  
  دد فة اددا العمل دد   العها  دد    ددتع ه 
الحم  ددد  ادددا الولددد  الدددذ   عدددوه الدددى 
ما لي و  نهف  اا الول  الذ    د فة 
اا العمل    العها     ادا فدذا اللد ح 
ثضددددد ت د احدددددهفم  اد تب  ددددد  اندددددهاد 
المدددهاا للحم  ددد  مددد هاة م ددد فم  ادددا 
العمل ددد   العها  ددد   ب دددب  اد اصدددبم 
ج ء مد الا اب  لى ا تب   ااي    و 
تهه دددده   د ال ث دددد  مددددد ا  مدددد و   
ت دد و تهه دده ابتددهاء  بمدد  ت ددود تلددك 
ا  مددد و ماه جددد  تحددد  الدددها ب  دددد 

ا س وخ صددددد  ا مددددد  اد الدددددهل و الدددد
الت  ددد      ددد   جعدددو مدددد المتمددد ه 
الع  ه الى ما ل  محم   و  نه الحم  د  

متى م    ه الى النت و 
32
 . 

ب لعوه  الى الن اود الع ادا وا ت د لا 
اجه اد بع  الهوو تعتب  اد مصللم 
ل ل  الول  الم تبل ب نه الحم    ذا  
لب عدددددد    ا دددددد  ا لمح مدددددد  العل دددددد  

 ا ل   ا دد    اددا الن دد   النتددو ا  دد
اد )) الم تهه  ا     المح م  الى 

ا دد ا  و ل  دد  لدد   اددا الب ت ددوو 
ا  دد اا ا وو ول ددد تت دد  اد المدد ه  

(( ذا  لب عددد    ا ددد   2ال نددد     1
ا  اد الح ومددد  ا  ددد ا  ل ي ا  دددل  
الددددى المح مدددد  العل دددد  ت دددد   الددددى اد 
الن اود الع اا  ج   توج ي الهجمد   

ى المدددها  د الدددذ د   ددد فمود ادددا الددد
العمل دد   الع دد     ل لددي المدده  التددا 
  ددود ذلددك المددهاا ذو لب عدد  مؤذ دد  
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وبهود ل وه فذه ال       ا   مد 
 .المح م  العل  

الدى مصدللم  2   1ا     الم ه   
ل لددد  مددده  الم ددد     ادددا العمل ددد   
العها  دددد  او الم دددد فم  الا ددددل  اددددا 

ه  اددددا العمل دددد   العها  دددد  التددددا و 
الم دددت     2المددد ه  

20
، اد مصدددللم 
ل لددد  ولددد  الم ددد     الدددذ   الدددو  
 لدددى  اصددد  الددد مد    تلددد ب  مدددر 
توجي الهل و الت      الذ       الى 
ا  مدد و الم وادد  للم دد     المب  دد   
وبددددد لعوه  الدددددى التعل نددددد   الخددددد ص 

مدددد الب ت دددوو ا  ددد اا   1ب لمددد ه  
ا وو اجددده اد جدددوف  اندددهاد الحم  ددد  

اد المهاا ل   اد   ود جد ء مدد  فو
اددد اب م دددلم وب لتددد لا ا دددتبعه ا ددد   
الخلددددو      دددد س ل نددددهاد المددددهاا 
للحم  دد   مدد  اد تولدد  الم دد     مددد 
لبو المهاا تجعو مه جمتي ل    ذا  
ا  ه    د     ا  اذا تعد   للهجدوة 
مدددد لبدددو الخصدددة  لدددى ا ددد س  دددهة 
اه اك الخصددة لتض دد  الودد و   مدد  اد 

  الم       جعو تلب د  اه  ل ل  مه
البددد   الدددهوا  مدددد الصدددعوب  بم ددد د 
ب لا ب  للخصة مم   خو ب لتوا د ب د 
الل ا د و ذلك    و ااته ك ل   د   
اد الندددد اود الددددهولا  لبدددد  بصددددو   
متوا  ددد   لدددى ل ادددا الاددد اب ا  اد 
اللجادد  الهول دد  تددهاار  ددد اهدد  البدد   
الهوا  الذ  مد   اي حم  د  المدها  د 

لدد ء او الهجمدد   الع ددوا    مددد ا خ
و لددددى الدددد ا  الادددد اب تنبددددو ذلددددك 
وا لتدد اة بددي  اددهم   تولدد  ال ددخص 
غ دد  المحمددا  ددد ا  مدد و الماومدد  

.والمتنلع 
2 
  

مبدها ال دك والتم  د   –الملل  الث اا 
 .ب د المها  د والمن تل د 

اد احددها الم دد  و العمل دد  ال    دد   
التددددا ت ددددببه  الم ددددتو    المختل دددد  

   المدددددها  د المب  ددددد   ادددددا لم ددددد  
العمل دد   العها  دد  فددا ال ددك ب لا ددب  
الددى فو دد  الخصددة اعلددى  ددب و المثدد و 
تواجي ب  تم ا  الندوا  الم دلح  ادا 
ال ث ددد  مدددد  مل ددد   مواجهددد  التمددد ه 
اا اها  تخذود موال   ها    الدى حده 
مدد  وت مددد الصددعوب  التددا تاتودد  فددذه 
النددوا  اددا التم دد   لددى احددو موثددو  

  ددددد ء الجم  دددد   الم دددددلح  بدددد د ا
الماومددد  الت بعددد  للددد   خصدددة ادددا 
الاد اب والمدها  د الم د    د مب  د   
ادددا الاددد اب بصدددو     و ددد  او غ ددد  
ماوم  او متنلع  والمها  د الذ د لده 
 نددهمود او    نددهمود ه مدد  للخصددة 

.ول اهة        ود 
23
 

ولعلددي مددد ا ا ددو اتخدد ذ ا حت  لدد   
الما  ددب  التددا مددد  دد اه  التنل ددو مددد 
حددد    الخلدددأ و دددوء التنددده   اعلدددى 
 دب و المثدد و تده    النددوا  الم ددلح  
 لى اج اءا  ما  دب  لمواجهد  ح لد  
ال ك اا  ود ال خص م د     اة   
اددا العمل دد   الع دد     ومددد اا ددو 
الو دد  و المتخددذ  اددا فددذه الح لدد  فددو 
 دددهة ادددتم الاددد   بدددو ال ددد ل    لدددى 
المول  بو   و اخ ا ، و صد  اخد  
ال ك اا العمل    الع      ب اي  دك 
معنددوو ولدد س  دد  ل ددك الددذ   دد ه اددا 
الن اود الجا  ا  و ل ي اعلى المه جة 
ل لدد  الولدد  اد  حددهه بصددو   هل ندد  
وملمو دددد  ا مدددد  اذا  دددد د ال ددددخص 
م   ك او غ   ذلك و خدتة خب د  اخد  
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اادددددي ادددددا ح لددددد  الجم  ددددد   بدددد لنوو 
الم ددلح     ددو اتبدد ب مدداه  ا  مدد و 

.المحهه  ول س ماه  الع و   
22
 

ال ث   مد الخب اء ذفبوا الى  د و   
ا الددد  مصدددللم معندددوو مدددد ال صدددو 
الثددد مد للدددهل و الت  ددد    وا دددتبهالي 
بمصددللم اددا ح لدد  ال ددك الددذ  و ه 

مدد الب ت دوو ا  د اا  10اا الم ه  
اد ال ك المعندوو ا وو ح ح ا تب وا 

ل بدددو للتلب ددد  ادددا النددد اود الجاددد  ا 
ح ح اد ص ار الن ا  غ لب  م    دتنا 
معلوم تددي مددد مصدد ه  موثولدد  و نددوة 
به ا ته  وا ال  ا لتبد س والت د    
ب اه  والوصوو الى ل ا   ل ة م دتاه 
الددى ا  تندد ه الصدد ه  و ل ددي ا عتبدد  
الخبدد اء اد ال ددك المعنددوو  دد لا اددا 

ب امدددد  ا  تندددد ه الصدددد ه  ا  ددددتات ع 
  دددددود مو دددددو    وب لتددددد لا  م دددددو 
الخب اء الى الى ا بن ء  لدى مصدللم 

 10اا ح ل  ال ك الوا ه  ادا المد ه  
مددد الب تو ددوو ا  دد اا ا وو ، احدده 
الخب اء لد ح  دؤال د  تعلد  احدهفم  
ا م  اذا   د ال خص  لج  الى الماه  
ال دد لا او المو ددو ا اددا التعدد لا 

ال ددك وال ددؤاو الثدد اا مددر مو ددوب 
 تعل  بحن ن  الات ج  المتأت   مد ذلك 
الماه  ؟ ح    ا   فدذا الخب د  اادي 
لدد س مددد الما  دد  ا ددتخهاة المدداه  
المو و ا المعتمه  لدى ح دد الا د  
او اح  دد س الن  دده وب لتدد لا    جددو  
اد ت دددتاه لددد ا ا  ا  دددتهها   لدددى 
الم ددد    وب لتددد لا  عتبددد  المعنول ددد  

   ددد ل    مددد  ادددا النددد اود ذا  لب عددد
الجادددددد  ا ح ددددددح تتللدددددد  اد   ددددددود 
ال دددخص ادددا ا دددس و دددر ال دددخص 

ا خ  و  تات  اا الى  د و   ابند ء 
ال ك المعنوو ادا الدهل و الت  د    ، 
ولددده اجمدددر الخبددد اء  لدددى  ددد و   
ا بندد ء  لددى مصددللم ال ددك  مدد  و ه 

.اا الن اود ا ت  لا 
21
 

ولدده ح ددة الب تو ددوو ا  دد اا ا وو 
الانددددد ق   ال نددددد    10لمددددد ه  ادددددا ا
اذا ث    ك حوو م  اذا   د )) ب لاص 

 خص مد  مدها   اة غ د  مدهاا ، اد د 
(( .ذلك ال خص  عه مها   

21
 

واددا  ددوء مدد  تنددهة اخلددص ااددي اددا 
ح لدد  ال ددك  جدد  اجدد اء تن دد ة هل دد  
وبح   الود و  والن دوه التدا تح دة 
و دددع  مع اددد  للتحنددد  مدددد اد فاددد ك 

هجوة اد   جدو  ه      ا   ت و  ال
الهجددوة تلن   دد   لددى  ددخص لدده  بددهو 

.م  و   بأم ه 
21
 

وتحن ددددد  الحم  ددددد    دددددود            
بددد لتم   بددد د المنددد تل د والمدددها  د ، 

مدددددددد  13الددددددذ  و ه اددددددا المدددددد ه  
الب تو وو ا   اا ا وو والذ   لد ة 
الدددد ا  الادددد اب  لددددى التم دددد  بدددد د 
المدددددها  د والمنددددد تل د والتأ ددددده مدددددد 

 دددددددخ ص والممتل ددددددد   ا دددددددت  ه  ا 
المها   مد الحم    و مت   فدذا المبده  

ب لعموم دد  والتج  دده 
28

وللمبدده  جددذو  
تمتدده الددى التددد      اددهم  لدد و الملدددك 

ب ااد  احد    )) 380 ول  ة ادا  د ة 
الجاددددددوه ال  ا دددددد  د   المددددددوالا د 

(( . ال  ا   د 
23
 

مبها التم   ا  ه التأ  ه  ل دي مدد لبدو 
ا مدددد ادددا الجمع ددد  الع مددد  ومجلدددس 

ل ا ا   ه ه  ح دح ا  ده  ا لد ا  
ب دد و   م ا دد   مبددها التم دد  و ددهة 
جعدددو المدددها  د فددده  للهجدددوة واهاد 
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مجلددس ا مددد ال ددوهاد لعددهة اتخدد ذه 
ا حت  لدد   ال  مدد  لتجادد  المددها  د 
الهجم    واء   د ذلدك  دد  مده او 
افمدد و مددر تأ  دده مجلددس ا مددد  ادده 
الاوددددد  ادددددا الا ا ددددد   ادددددا  اوادددددها 

ب واددددددددددددددددددددده  و ددددددددددددددددددددد  ال ود و
اد فدددددددددددددددذا  223 و221 و221 

المبددده   لبددد  ادددا الحددد و  ا فل دددد  
و عتب  مد افة مب هئ الن اود الدهولا 

.ا ا  اا الواج  التن ه به  
22
 

و عتب  المبه  ذا  لب عد    ا د  تلد ة 
ال ا  الا اب مدد غ د  الدهوو بدي ادا 

 الا ا    الم لح  غ   الهول      
  تحه     ب د    واجي فذا المبه       

اددددا وددددو ا دددد ل   الحدددد   الحه ثدددد  
المتمثلددد  ب للددد   ا  الم ددد    و دددذلك 
الهجمدد   بدد ل ومب وت  ممدد  اها ذلددك 
الدددى تأ ددددو فددددذا المبدددده  مددددد الا ح دددد  
الوو   دد  ا  ااددي مدد  او مح اودد   لددى 
اللب ع  الن اوا   لي ح دح اد مخ ل تدي 
  د و ااته  دد  ج د م  للندد اود الددهولا 

ا ا دد اا 
10
ة تحدده   واجددي فددذا وافدد 

المبددده  الحددد   الجو ددد  ح دددح  لددد ح 
ال ؤاو الت لا فدو بموجد  فدذا المبده  
 لدد ة ل  دده اللدد     الح ب دد  ب دد و   
التحل دد   لددى م ددتوا مدداخ   ل ددا 
  تل ر تم د  المدها  د  دد المند تل د 
ا  ااي   تواا ا حت  ل   الملمو د  

مدد الب تو دوو  18الوا ه  اا الم ه  
المللوبددددد  للواددددد ء   ا  ددددد اا ا وو

بمتللبدد   مبددها التم دد  ؟ اجدده ا ج بدد  
اددددددا ت  ددددددد   الدددددددهوو ل حت  لددددددد   
الملمو ددددددد   اددددددده التول دددددددر  لدددددددى 
الب تو ددددددوو التددددددا تددددددذف  الددددددى اد 
المنصددددددوه بتلددددددك ا جدددددد اءا  فددددددا 

ا جددد اءا  العمل ددد  التدددا تأخدددذ ادددا 
 دوء الود و  التددا  جد  اد تا ددجة 
مددر ا  تبدد  ا  الع دد     وا ا دد ا   

لدددددك اجددددده اد حلددددد   دددددم و ومدددددر ذ
ا لل ا  لل  مدد الل د   د التحل د  

لدددددهة ا  اد  1000  لدددددى ا ت ددددد ب 
النددددد ه  الع ددددد    د    م لدددددود الدددددى 
تعددد    الل ددد   د الدددى الخلددد  مدددد 
خددد و التحل ددد  الدددواله و بندددى فدددذا 
المبددده  مدددد الصدددعوب  بم ددد د  دددم د 
تلب ندي مدد لبدو الل د   د ادا الحدد   

 خ د   الجو   ح ح ااي اا الحد و  ا
  اددد  فاددد ك حددد    لتعددد   لدددوا  
با ددددد اد صددددده ن  ممددددد   ثبددددد   جددددد  
الل دد   د  لددى التم  دد  ا  اد اللجادد  
الهول دد  للصددل   ا حمدد  تلدد ة اجهدد   
ال ل بدددد  ب دددد و   ت و دددده الل دددد   د 
ب لمعلومدد   التددا ت دد  ه اددا تحن دد  

.فذا المبه  
1 
 

ومددد الصددعوب   التددا تواجددي          
متم ه د الذ د  تة فذا المبه  تتعل  ب ل

تجا ددددهفة مددددد بدددد د لبندددد   ال ددددع  
و تبادددود ا ددد ل   لتددد و العصددد ب   ، 
والتدددددا  صدددددع  تم ددددد  فدددددؤ ء  دددددد 
المها  د مم   ث   ذلك الو در م د  و 
ل اوا دد  ،  لددذلك  تللدد  الندد اود تم دد  
فددؤ ء  ددد المددها  د بع مدد   بدد     
 دد و   اجدده ااددي اددا الا ا دد   التددا 

مثدو مد   تحصو وحصل  اا ال د ب  ،
حددددهح اددددا الحدددد   اددددا  وغ دددد ا   
ال دد بن   اددهم    ددود الادد اب   الددو  
 لددى التله دد  الع لددا ادد د الهجمدد   
 لى المها  د    م د تجابه  اا مثدو 
فددددددذه الحدددددد    ح ددددددح اد اخددددددت ل 
المندددددد تل د ب لمددددددها  د   ددددددود مددددددد 
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الصددعوب  بم دد د تلب دد  مبددها التم دد  
وت دددددددددود الات جدددددددددد  اد المددددددددددها  د 

.   وادوا محدو ل  دتهها  والمن تل د 
13
 

الن ددوه الم  و دد   –المللدد  الث لددح 
 لدددى ا دددتخهاة الندددو   ددده مدددد   نددده 

 .الحم    
مددد  2ال ندد     1ا ددتا ها الددى المدد ه  

الب تو ددوو ا  دد اا ا وو اد المددهاا 
الددذ    دد  ك اددا العمل دد   الع دد     
 صبم فدها  للعمل د   الع د     ل لد  

لمدهاا ول  الم      وذلك  عادا اد ا
له   فة اا ا مد و مم تدي وب لتد لا   
 وجددده التددد اة لددد اواا  لدددى الخصدددة 
ب  تن لي واام   نتو او  ج ح وب لت لا 
فو     د و ااتهد ك لمبدها  ا  ة غ د  
المب    ،  دذف  اتجد ه الدى الندوو اادي 
واد لة  وجه الت اة بعهة ا  تن و اد د 
   عادددا ذلدددك تب  ددد  النتدددو  د ذلدددك 

مبها ال  و   الع د       تع    مر
وا  ددد ا  الج اب ددد  ومدددر ذلدددك اددد د 
ا  تهها  م د و   مد هاة    تجد و  
الع لدددددددد  ب لعمل دددددددد   الع دددددددد     ، 
وا      ا خد ا ادا فدذا الصدهه  اد 
معدددهو ا دددتخهاة الندددو   ددده المدددها  د 
الم ددد    د ادددا العمل ددد   الع ددد     
 جددد  اد   دددود معندددوو وم دددتاه الدددى 

 دددود ا دددتخهاة وددد و  والع ددد  واد  
النددددو  م ددددتاه الددددى ودددد و  والع دددد  
 تلدددددد ب  مددددددر المبدددددد هئ ا    دددددد   
لل دددددد و   الع دددددد     وا ا ددددددد ا   
و م دددددد ا  ت ددددده ه بتن  ددددد  لجاددددد  
ما ف دددد  التعددددذ   الددددذ  ذفدددد  الددددى 
 ددد و   ا دددتخهاة و ددد  و لدددو  غ ددد  
مؤذ دد   دده المددها  د الم دد    د اددا 

العمل دددد   الع دددد     ، ب امدددد   ددددذف  
نددوو اد  ددهة وجددوه ا  دد  اخدد  الددى ال

الت اة ب  تن و مد   نه الحم     حت ع 
الددى ال ث دد  مددد اله ا دد  والتمحدد ص 
ح ددددح اد الندددد اود الددددهولا ا ا دددد اا 

ا الدددى -3انددد    18  دد   ادددا المددد ه  
  و   ا خذ بد اج اءا  ا حت ا  د  
اددا اخت دد   ا ددلو  وو دد  و الهجددوة 
بح دددح تنلدددو مدددد الخ ددد    الع  ددد   

  ا  تندد و تتددهاخو وب لتدد لا ادد د  مل دد
اا ال   ا جد اءا  ا حت ا  د  اا د  
المددهاا غ دد  المحمددا اددا ا  ت دد ة 
تل ة الخصة ب  تن لدي ا  دود ا  تند و 
الو دد ل  ا حت ا  دد    دد   اتجدد ه اخدد  
الددددى اد الحدددده ح  ددددد الن ددددوه حددددوو 
ا تخهاة النو   م د اد تجه له  م  اد  
اددددددا لدددددد اود ا حددددددت و والا ا دددددد   

الهول دددد  ب امدددد  اددددا الم ددددلح  غ دددد  
الا ا دد   الم ددلح  الهول دد  ادد  مجدد و 
للحه ح  د الن دوه و ا د ه خب د  اخد  
ب لنوو اد م هوة ا  تند و  اده ع ادا 
النواا د الولا   وا تخهاة المصدللم 
بدددهود تو ددد م مدددد  ددد اي اد  حدددهح 
لددبس بدد د لدد اود الحدد   واجدد اءا  
اددد   النددد اود و اددده تلب ندددي  ثددد   

 د  لبددددد  ال دددددؤاو ا  مدددددد الاوددددد م
الندددد اود الددددولاا اة لدددد اود الحدددد   
ا ف ددددك  ددددد اد العمل دددد   الع دددد     

.ل    اج اءا  ا   الن اود 
12
 

 ددهه الددهل و الت  دد    ان  دد   حدد ه  
بددد د الخبددد اء ا مددد   تعلددد  ب لمدددها  د 
الم دددد    د اددددا العمل دددد   العها  دددد  
والع ل  مر الن دوه التدا ت د    لدى 

اد  )ا تخهاة النو   هفة اذفبوا الى 
ادددوب وحجدددة الندددو  الم دددتخهم   ددده 
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ا  خ ص الذ د انهوا الحم  د  ات جد  
للم دددددددد      جدددددددد  اد   تتجدددددددد و  
ال دد و   الحن ندد  التددا تتا  دد  مددر 
الضدددددد   الع دددددد    الم دددددد وب ا  
تحن ددد  الم ددد   الع ددد     ادددا  دددوء 

وفذا م  ا د   ال دي ( الو و  ال   ه  
ال ت ددد  الب  لددد اا لنددد اود الا ا ددد   

الم لح 
11
 

ذا الاه  اتبعتي المح مد  العل د  ادا وف
اد المدهاا ) ا  ا  و التا ا د    الدى

الم   ك اا العمل    الع       م د 
وفدذا ( ا تن لي وا تجوابي ومح  متي 

التب  دد   ا ددجة مددر لدد اود اجدد اءا  
.المح م  ا و ب   لحنو  ا ا  د 

11
 
اجه اد الا تو   مم اا  دؤ المبد هئ 

ب  ددددتهها  الع مدددد  للندددد اود الددددهولا 
مندددد تلا الخصددددة ب ددددماهة المددددها  د 
الم ددد    د ادددا العمل ددد   الع ددد     
ا دددتا ها لنددد اود الا ا ددد   الم دددلح  
هود التن ده بم هدوة ا  د ا  الج اب د  

.
11
  

حتدى )) وخلص الهل و الت  د    الدى 
ا دددددتخهاة الندددددو   ددددده ا دددددخ ص   
 تمتعدددددود ب لحم  ددددد  مدددددد الهجمددددد   
المب  ددد   تبندددى ادددا حددد    الاددد اب 
الم ددددددلم خ  ددددددع  لن ددددددوه ل اوا دددددد  
اب ا دد ا  الددى الن ددوه التددا     دده  
الن اود الهولا ا ا د اا  لدى و د  و 
وا دد ل   الحدد   ومددر  ددهة ا خدد و 
بإم  ا ددد  اددد   ل دددوه اخددد ا تبددد   
بموجددد  اددد وب اخددد ا مدددد النددد اود 
الدددهولا واجبددد  التلب ددد   جددد  اد   
 تجدد و  اددوب وه جدد  النددو  الم ددموح 

خ ص    تمتعددود ب  ددتخهامي  دده ا دد
ب لحم  دد  مددد الهجمدد   المب  دد   مدد  

فدددو  ددد و   اعددد  لتحن ددد  غددد   
  دد    م دد وب اددا وددو الودد و  

(( ال   ه  
18
 
ا ث   المت تبد   لدى  –الملل  ال ابر 

 . ا تع ه  المها  د للحم    
النددد اود الدددهولا ا ا ددد اا    حودددد  
 لى المها  د الم د     ادا العمل د   

ا ذا  الولددد    الع ددد     ول ادددي اددد
 مددام المددها  د الم دد    د امت دد  ا  
المنددد تل د المتمثلددد  بعدددهة من  ددد تهة 
امددد ة المحددد  ة الولا ددد   دددد ا  مددد و 
النت ل دددد  ، ولبددددو الخددددو  اددددا فددددذا 
المو ددددوب  ل ادددد  اد ابدددد د مدددد  فددددو 
الندددددد اود الواجدددددد  التلب دددددد   لددددددى 
المددددها  د الم دددد    د اددددا العمل دددد   

 .الع      
تلب ددد  ادددا ح لددد  النددد اود الواجددد  ال

ا تنددددد و المدددددها  د الم ددددد    د ادددددا 
العمل دد   الع ددد      ث دد  العه ددده مدددد 
ا  دد ل  وخ صدد  ا مدد   تعلدد  بتلب دد  
ات  ل ددددد  جا ددددد  ال ابعددددد  ، الخبددددد اء 
 عتمدددهود  لدددى ا  مددد و التح ددد     
 ت  ل   جا   ال ابع  وت  د   المد ه  

مددددددددددد  2  11والمدددددددددد ه       1
ا الب تو دددددددوو ا  ادددددددا  ا وو والتددددددد

  دد  ود الددى اد المددها  د الم دد    د 
اا العمل    الع      اذا لة   دتواوا 
متللبدد   ات  ل دد  جا دد  الث لثدد  ادد اهة 
ب لمحصددل  الاه   دد  محم دد د ب ت  ل دد  
جا دد  ال ابعدد  ، بددذف  ا تجدد ه ا خدد  
الى النوو بتلب   او ة ا  ا الحد   
 لددى فددو ء اددا ح لدد  ال ددك ب لاودد ة 

ال خص الم  فة  الن اواا الذ   ح ة
ادددا العمل ددد   الع ددد     ادددا الاددد اب 
الم دلم و جدد  اد   دود الندد ا  الددذ  
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 حددهه صدد   فددذا ال ددخص صدد ه  مددد 
مدد  1مح م  مختص  بموج  المد ه  

.ات  ل   جا   الث لث  
13

  
ااتهدددى الدددهل و الت  ددد    الدددى ات جددد  
م  هفدد  اد  ددهة حودد  الم دد      لددى 
المدددددها  د    عادددددا حصددددد اتهة مدددددد 

ء الدددددددولاا ا مددددددد   تعلددددددد  الن ددددددد 
بم دددددددد   تهة او   ددددددددو تهة اددددددددا 
الجم  ددد   الم دددلح  وغ لبددد  مددد   دددتة 
مح  ددبتهة بتهمددد  الخ  اددد  العومدددى ، 
 اتندده بعدد  الخبدد اء م دد وب الددهل و 
الت  دددد    ب اددددي لددددة  عدددد ل  م دددد  و 
ل اوا ددد  تتعلددد  ب   تنددد و والم ددد  ل  
التدددا تلجددد  ال هددد  الهولددد  ا مددد   تعلددد  

الدهل و ا د ء  ب لجم     الم لح  اد د
الت     او ااي ا اه التم   بد د  دلل  
الهولدددد  اددددا ا  ددددتهها  الم دددد وب 
لهددددؤ ء وبدددد د  ددددللته  اددددا اتخدددد ذ 
اجدددد اءا  ب دددد ل  ا جدددد  اد   ددددود 
الددددهل و وا ددددم بدددد د الم دددد  ك اددددا 
العمل دد   الع دد      خ ددر ل  تندد و 
والم   ل  وات ج  لذلك ا د الم  فم  

   ه   تمار الهول  مد اتخ ذ اج اءا
.الجم     الم لح  

12
  

ا  اد المدددها  د  ددددتة مح  ددددبتهة اددددا 
ح ل  ااته ك الند اود الدهولا ا ا د اا 
ااتهدددد ك ج دددد ة والعبدددد   فادددد  لدددد س 
ب لم      واام  ب لعمو الذ   نومدود 
بي  مد  اادي ادا التلب د  العملدا  جد  
 ددهة اللجددوء الددى الضدده   د المددها  د 
  الذ       ود اا العمل    الع    

   م دددد ود اا  ددددهة  ددددد المددددها  د 
وب لت لا  اه الندب   لد هة   دع ود 
الخصددة ااهددة متمتعدد د ب لحم  دد   لددى 
ا دددددد س اودددددد ة الحم  دددددد  المماددددددوح 

للمددها  د وذلددك   دد و ااتهدد ك للندد اود 
.الهولا ا ا  اا 

10
 

تبدد   لدد ا ا  المح متدد د الع دد  ت د 
اللتدد د ا نبتدد  الحدد   الع لم دد  الث ا دد  

   دددددددددد  الهول دددددددددد  والمح مدددددددددد  الجا
ل وغ  ا   والمح م  الهول   ل واادها 
تأ  دددهفم  الث بددد  بددد د حتدددى المدددها  د 
ا اددددد اه  م دددددد اد  اته دددددوا اح ددددد ة 
النددد اود الدددهولا ا ا ددد اا و  ت بدددوا 
ج ا ة الح   ومد  فدو ح  دة ب لا دب  
الددددى مدددد   بدددد   م حنددددتهة بموجدددد  
الندد اود الددهولا ا ا دد اا فددو لب عدد  

لا اب ولدددد س ا  مدددد و و  لتهدددد  بدددد 
الو ر الن اواا لم ت   فذه ا  مد و  
و  مجددد و لل دددك بددد د  توجددد   لدددى 
المها  د الدذ د   د   ود مب  د   ادا 
العمل دد   العها  دد  اد  حت مددوا لوا دده 
الن اود الهولا ا ا د اا بمد  ادا ذلدك 
النوا ددددده المتعلنددددد  ب ددددد   العمل ددددد   
العها  دددددد  وااددددددي  جددددددو  ا تبدددددد  فة 

   مثدددو م دددؤول د  دددد جددد ا ة الحددد
ا  دد ء النددوا  الم ددلح  والجم  دد   

.الم لح 
1 
 
 الخ تووووم 

ابحددد    ددد  اتا  ادددا بحددد  تت لمدددي 
امواع اال اء المختل   حدوو مو دوب 
لدده ة بإ دد  تي جه دده بان  دد تي  ، اهددو 
ج ء مهوا  ادا ات  ل د   جا د  المد ه  

م ددت    ولحدد  بلحنهدد  الب تو ددوو  2
و دددددددد    1ا  دددددددد اا ا وو مدددددددد ه  

ا هم  تعب د  د مختل د د ا   ا    ت د
اد الات جدددد  واحدددده  اد   ندددده المددددهاا 
الحم  دد  امدد  جه دده الما ل دد  فددا تلددك 
الم   و التا ت  د  هود حلهد  ا  اد  
مو ر ا ته ء الب حث د للوصدوو الدى 
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بدد  ا مدد د محدد ول د بجهددوه   تانلددر 
 م   بنه  وف  فدا  د  اتا  لده الند  
 م ا  ه  اا م اد ء ا  دتات ج    لهد 
ت دددد   حمولدددد  تادددده س مددددر غ  فدددد  

 .وتصبم ج ء ماه  
بدد ل غة مددد ات دد   ال نددي الددهولا  لددى 
ا ثدددددد  المت تدددددد   لددددددى الم دددددد     
المب  دد   اددا العمل دد   الع دد     مددد 
لبو المدها  د المتمثدو ب ندهاد الحم  د  
ا  اد  لمتهة لة تت    لى مد فا تلدك 
ا  مدد و التددا بهدد  ت ندده الحم  دد  حتددى 

ا ت ددى ب تبدد ب مدداه  اد الددبع  مدداهة 
ه ا دد   ددو ل دد    لددى حددهه وال ددب  
الدددذ   ددد د و اء  دددهة ات ددد   ال لمددد  
ال نه دد  حددوو اددوب العمددو الددذ   ددود 
الم دد فم  فددو تلددو  ا دد ل   النتدد و 
وخ وجهدددد   ددددد ا  دددد ل   التنل ه دددد  
اأصددبح  ا مدد و   ادد  اددا ال دد ب    
تحندد  جددوف  العمددو الع دد    الددذ  

ن   الم     ا هه الن  ة بي ا  وفو تح
الع      ب ام  ذا  العمو اصدبم ا د 
 حنددد  تلدددك الم ددد    مددد  اد خصصدددي 
الحدددد   بوهدددددو  ال دددد     ا ما ددددد  
الخ صددد  هادددر ب تجددد ه تعن ددده م ددد ل  
البحدددددح ادددددا ا  مددددد و التدددددا ت ددددد و 
م دددددد     مب  دددددد   اددددددا العمل دددددد   
الع ددد     و دددذلك توج دددي اللددد   ا  
بدددهود ل ددد   وغ  فددد  مدددد الهجمددد   

 دددد د اه اع الم دددد     ا ل ت وا دددد  ،
المب     اا الن اود الهولا ا ا د اا 
لتو دددد م مبددددها التم دددد  بدددد د المددددهاا 
والمن تدددو ،  مددد  اد مم   ددد   الدددهوو 
ابندد   لددى مدداه  ه ا دد  ل دد    لددى 

 .حه  

التم ددددد  بددددد د الم ددددد     المب  ددددد   
والم      الا ل  التا تبا فد  الدهل و 
الت      فو لتن    التعب   د اللذاد 

م دددددت    مدددددد  2ا ادددددا المددددد ه  و ه
ات  ل دد   جا دد  والب تو ددوو ا  دد اا 
ا وو الملحددددددد  ب ت  ل ددددددد   جا ددددددد  
اددد  تب وا اد الم ددد     الا دددل  فدددا 
تلك المتصل  ب ألا ل  الع      غ د  
النت ل دددددد   لددددددى خدددددد   الم دددددد     
المب     ، مد وجه  او ا  اد العمدو 
الع ددد     بددد     دددد ف  دددو ت ددد ملا 

متعددددهه  وفددددذه م ددددود مددددد اع ل دددد   
ال ع ل دد   فددا مب حدد  للمندد تل د وفددذا 
التاوددد ة  دددؤه  بمجملدددي الدددى احدددهاح 
الم    الع      اتخل  ا  جد ء مدد 
 دددد اي اد  ددددؤث  تددددأث  ا مت  وتدددد  اددددا 
تحن   الم    الع د     ا دو م د وب 
النت لا  ؤه  الى تلك الات ج  بد لعوه  
الددى المددهاا ادد د الحم  دد  المندد    لددي 

 هة ا تص و بجد ء ت ود  لى ا  س 
مددد العمددو الع دد    اعادده م دد   تي 
ب أل مددددد و الع ددددد     مدددددد لبلدددددي او 
الع ددو   اددا الجم  دد  الم ددلح  فددا 
ا اتن و مد العمو التح د    الا  دا 
الى العمو الم ه  ا  تحو و الا   الدى 
 مو وا   المهاا اد ت دود لم د   تي 
اث  اا العمدو الع د    وب لتد لا اد د 

جددد ء فدددو لتحن ددد   م ددد فمتي ادددا ا 
الم دد   الع دد     احمددو ال دد ح  مثددو 
خلو  ابعه مد تنه ة اله ة اللوج تا 
ا  الم دددد فم  بصددددو   ا ددددل  اددددا 
ا ا دددل  الع ددد     ا لح لددد  ا ولدددى 
 دداجة  اهدد  ال دد   المدد ه  ب امدد  اددا 
الح ل  الث ا      وجه     مد ه  بدو 
تا  ل للا  ل الع     ول د اا  د  
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  مددد ه  مب  ددد  الحددد لت د فاددد ك  ددد 
وغ   مب    ا لتم    ث د  م د  و ادا 
التلب ددد  العملدددا وغ  ددد  التم ددد  فدددو 
ا بن ء  لى الت اة المن تدو ب لتأ ده مدد 
الهدددده  المدددد اه مه جمتددددي لدددده انددددده 
الحم    و ل ي ا د مدد ا ا دو الدهار 
ب تجدد ه  ددهة جددوا  م دد     المددها  د 
اا ا  مد و الع د      دواء بصدو   

      د م  فمتي مب     او غ   مب
 دددب  واد ب اددد  تاددد  و  دددد الحم  ددد  
وب لتدد لا  جدد   ه ذلددك بح م اددي مددد 
الحم  دد  اددا  دد  الم دد فم  المب  دد   
وغ دددد  المب  دددد    ددددود اد الندددد اود 
الددهولا ا ا دد اا بدد د الموا ددر التددا 
جدددو  ا هددد  للمدددها  د ب لم ددد فم  ادددا 

( الهبد  الجم   د )ا  م و الع د      
ل ندي مد  فدو الحدو اذا  م  ااي لة  ب د ا

  د المهاا الم   ك بصدو   مب  د   
م دد ه  لددى الم دد     وا ددتهه  مددد 
الخصة اهو  عتبد  المهد جة لده ا ت د  
ج  مدددد  حدددد   الجددددوا  بدددد لا ا  د 
المه جة  عتمده  لدى  دلوك المن بدو   
 لى ا تي ، وب لات ج  اد د التم د  بد د 
مب  دد  وغ دد  مب  دد  مددد  دد اي خلدد  

ك ادددد لعب   ب ا ادددد  ح لدددد  مددددد ا  تبدددد 
ب لعمدددو الددددذ    ددددتاه ال ددددي الم دددد فة 
واثدد ه اددا العمددو الع دد    واد  دد د 
 و ا  م و ال   ه  اا الا اب الم لم 
تددؤه  الددى تحن دد  الم دد   الع دد     
الو ا  ا  ل  ة  دخص مدهاا بإذا د  
اخب   او  ت ب  من    اذ  ء الحم س 
واد لة  ات   د  ملي     م ه  ا  

ود مدددر مجمدددوب ا اعددد و اد ال عدددو  ددد
النت ل ددددد  ماوومددددد  لت ل ددددد  مت  ملددددد  
لتحن ددد  م ددد     ددد     و ل دددي اددد د 

ل دددددد س ال عددددددو الم ددددددود للم دددددد     
المب  دد     ددود مددد خدد و اثدد  ال عددو 
ادددا العمدددو الع ددد     ومدددد ثدددة ادددا 
الم    الع      وب لت لا اد د حد ص 
الهل و الت       لى  دهة تو در ادا 

ه مددددد ا  مدددد و خ دددد   انددددهاد العه دددد
المددددها  د للحم  دددد  وا خدددد و بمبدددده  
التم دد   لددى الع ددس اد النصددو  اددا 
التع  دد  جعددو مبددها التم دد  غ دد  ل بددو 
للتلب   مدد الا ح د  العمل د  وب لتد لا 
 دد و  بدده  لددى الخصددة ا ألجدده  فددو 
ا اص ا  الى مار الم د     بصدو   
  م   د ا صدو اد المدهاا     د فة 
 ء ادددددا العمدددددو الع ددددد    وا  دددددتثا

الم      وبم  اد ا  تثا ء   ه  لدى 
الض    مدد تدوا   الحم  د  امعادى ذلدك 
اد المددهاا الددذ    دد  ك اددا ا  مدد و 
الع ددد     او ا ا دددل  الع ددد     لددده 
تخلددى  ددد الحم  دد  و ل ددي امددد غ دد  
المنبددوو اد اتدد جم اددا مددام الحم  دد  
 د  مو هود ا خد  و  فمد   ؤه د د 

 .ال ه   الى ا س الات ج  واد اختل  
الم      المب       تا   ا  بت  مدو 
 ا صددد ف  الم ه ددد  المتمثلددد  ب ل ددد   
والع لددد  ال دددبب   وا  تبددد ل الح بدددا 
مم  تنهة وجدها  اد مع د   ال د   فدو 
المع دد   المدد ه  وا حتمدد لا وب لتدد لا 
اددد د احتمددد و حدددهوح ال ددد   ات جددد  
للم دد      ددؤه  الددى اندده الحم  دد  ا  

 ددد     بدددل ا  ددد ا  اد الدددهل و الت 
ب لتددأث  ا  الع دد     وذلددك للح لولدد  
هود الخدددددد وع  ددددددد مبددددددها الم دددددد   
الع ددددد     ول دددددد ا لتصددددد    لدددددى 
الموهددد  المددد ه  المتمثدددو بددد لمو  او 
الجدد ح  أ دد س لحدده حصددوو ال دد   
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ان   اهف  ول د  متأا د   لدى ا تبد   
ال د   ادا العمدو الع د     م دد اد 
ي  تددأخ   ددد المددو  او الجدد ح اأمثلدد

تهم    ب    المعلومد   وللدر المد ء 
والمددؤد مددد خدد و و ددر حددواج  مددد 
  اي الوصوو الدى ذا  الات جد  ول دد 
بصو   احتم ل د  وبولد  الدوو و د د 
الم ددد     المب  ددد   ادددا مو دددو   
ال ددد     تتحنددد  ا  ب ل ددد   ا ادددا 
وا  جدد با و ض ددو ال دد   الم ددتنبلا 
وال لبا والنتو واد   د ب عو ا ج با 

م د اد   ود ب عدو  دلبا والات جد  ا 
واحدده  ، الع لدد  ال ددبب   بدد د ال دد   
وال عو ت دود بخلدو  واحده  وب لتد لا 
ت اخددا الخلددوا  تجعددو مددد ا  ددب   
الخ  ج دد    مددو للددر لل ددبب   و ا ادد  
اد الع لددد  ال دددبب   فدددا  بددد     دددد 
 ل دددل   دددبب   تدددؤه  لاتددد    واحددده  
امددث  تصددم ة  دد ح وا ددتخهامي اددا 

  دد    ددود المصددمة م دد  ك غ دد  المع
مب  ددد   د الع لددد  ال دددبب   ب لا دددب  
ال ددددي غ دددد  مب  دددد   ب ل دددد   ب امدددد  
ال دددخص م دددتخهة ال ددد ح ال دددبب   
ل  مددد  له دددي والات جددد  حصدددوو  ددد   
للعهو ا   ال عل د له اه   الدى الات جد  
ا  ه  ا  ال ل ل  ال بب   ل  مد  الدو 
ا  ا  ا ال   مو المصمة لم  حصل  

 جدد  وتددها ك الددهل و الت  دد    اددا الات
بحدددح الع لددد  ال دددبب   ادددا العمل ددد   
الجم   ددد  بددد د  بدددل العمدددو ال ددد ه  
بأ مددددد و اخددددد ا  م دددددد اد تؤ دددددس 
الم دد     اذا  دد د ذلددك ال عددو مددؤه  
الددددى ال دددد   بمعدددد و  ددددد ا  مدددد و 
ا خ ا وذلدك ت د ا  للخلدو  ال دبب   

الواحدده  ، واجدده اد ا  تبدد ل الح بددا 
 . ا ل ا       لي له ا تواى ال 

ومددددد الم دددد  و المث دددد   للجددددهو اددددا 
مو ددددوب الم دددد     اددددا العمل دددد   
الع      تلك المتعلن  ب لمده  ال ما د  
ل نهاد الحم    ح دح اد اهد  الند اود 
الهولا ا ا د اا اد المدها  د   ندهود 
الحم    ل ل  مده  الم د     وفدذا مد  
 ع   ب لب   الهوا  واندهاد الع دو   

     الم دلح  ا  اد ال دؤاو اا الجم
الدددذ   لددد ح فاددد  فدددو اهددد  النددد اود 
الدددهولا ا ا ددد اا ادددا م ددد ل  البددد   
الدددهوا  او اهددد  الع دددو   م  ددده ادددا 

 تع    الحم    للمها  د ؟

الدد ا   اددها  اد الم دد     المب  دد   

اا العمل    العها    م د وب مت  مدو 

غ   ل بو للتج  د  ح دح اد الم د     

و المها  د تبدها ب  د   المب     مد لب

ا   دده  الن دد ة بعمددو   دد و م دد و   

لعمددددو متددددهاخو مددددر  دددد   ا  مددددد و 

ا خددد ا وب لتددد لا اددد د  مدددو المدددهاا 

ها ة   ود  مد  ل   ا م و ا  اادي 

 دد  د لعمددو  دد ب  لدد  ة م دد   جدد ءا 

مد العمدو الع د    ا و در وب لتد لا 

ادد د المددهاا  اددهم    دد فة اددا العمددو 

الم ددد فم  مدددد  الع ددد     نتادددر بددد د

  اه  اد ت نهه الحم    و ل دي ا جد  

اد ت ددددود الحم  دددد  م تبلدددد  ا تب لدددد  

وث ندد  ب لعمددو ا بتددها ا وت ددتم  معددي 

 د فددذا العمددو فددو الددذ    دد   الدددى 

وجددوه ا دد  الم دد فم  ادداه  ا  مدد و 
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المحددددهه  الددددذ  ا دددد   ال ددددي الددددهل و 

الت  ددد    والمتعلددد  ب لمدددهاا   ت ددد  

و المحدهه ومددد  لدى ولد  الن د ة ب ل عد

ثددة  ندد س مددها اثدد  ذلددك ال عددو  لددى 

مج  دددددد   ا حددددددهاح المؤه دددددد  الددددددى 

الم دد     المب  دد   والنددوو بدد د اندده 

الحم  دددد  متدددد امد مددددر الولدددد  الددددذ  

 اصدد   بددي المددهاا الددى النتدد و  مدد  

و ه اا الن اود الدهولا ا ا د اا مدد 

 ددد اي الم ددد س ب  ددد   البددد   الدددهوا  

اددا  وا  دد ء  ال ددي ممدد   جعددو الخصددة

و ددر غ دد  ل بددو ل خددذ بدد لتم   بدد د 

المددهاا والمن تددو  د المددهاا   ددتل ر 

التول   اهف  تعدوه الحم  د  ومدد ثدة 

ال جددوب الددى النتدد و اددا اتدد    ما دد  

لصدددد    وفادددد   لددددى الخصددددة اتخدددد ذ 

خلوا  هل ن  جها لب د د ا مد  اذا  د د 

المهاا اا و ر الحم    او اادي لد س 

 اددهم    ددذلك ، ا لمددهاا   ندده الحم  دد 

 بها بخلوا  وا ح    لبس ا ه  ااي 

    دددد فة مدددد   اخدددد ا اددددا العمددددو 

الع     وفا   نر   ء ا ثب    لى 

المدددهاا اددد   جدددو  اد   دددود المدددهاا 

محم   اه  ا وغ   ذلك لد   او بمعادى 

اخدد  م ا  دد  صددب ح  ومندد ت  م دد ءا 

و ل ي ااه   هة الم د فم  ا  ج ب د  

م  دد   الددذ   البدد   لددى ا  دد ء الج

الم دددلح  فدددو الن بدددو للتلب ددد   لدددى 

المددددددها  د ولدددددد س مدددددداه  ا  مدددددد و 

المحدددددهه   امددددد  ا  ددددد ء الجم  ددددد   

الم ددددددلح  ادددددداه   ددددددهة الم دددددد فم  

ا  جددد با ماهجددد  ج ددده  د الم ددد فم  

اددددا الجم  دددد   الم ددددلح     البدددد  

 ل ه  مع    ال مد الوا ه اا الند اود 

الهولا ا ا  اا وبم  اد الع و   اا 

  الم دددلح  تتللددد  خلدددوا  الجم  ددد 

محددهه  ادد لخ وع مددد الجم  دد    ددود 

بذا  الل    التا ااتوة به  ال دخص 

اددا الجم  دد  الم ددلح  الدد س انددل اد 

 عتب  الع و غ   م د فة ب د و اعد و 

اا العمو الع     بو  ج  اد ت دود 

فا ك خلوا  ا ج ب د  و دهة م د فم  

جه دد 
13

،    ددذلك مددد الم  دده التم دد    

المتنلعددددد  للمدددددها  د بددددد د ا  مددددد و 

والعوه  والتواصدو  م د     مب  د   

ادددا العمل ددد   العها  ددد  ح دددح   دددمو 

المدددددها  د الدددددذ   م   دددددود ا مددددد و 

متنلعددد  ب لحم  ددد  بعددده  دددو م ددد     

وبن ء ال    الث ا   ا له  للحم    ل ل  

.مه  التواصو والعوه 
12
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 المسؤولية الجزائية للقنوات الفضائية 

 ( دراسة مقارنة ) 
 
 
 

Abstract 
 
There is no doubt that the 

satellite represents a 

manifestation of the 

evolution of the modern 

era. This development has 

a positive side and the same 

time has a negative side 

and the negative side are 

images of crimes being 

committed by these 

channels. These multiple 

crimes of which affect the 

private life of man, which is 

exposed to his reputation, 

including what is the 

money and there are other 

crimes such as death 

threats and incitement to 

murder or robbery and 

other crimes other. 
In order to take the crimes 

committed by satellite 

channels divided the search 

to the first three sections 

we dealt with the nature of 

the satellite and the first 

three sections devoted to 

tellite the emergence of sa

channels and II we 

discussed the definition 

satellite and the third dealt 

to the types of satellite 

Either the second channels. 

part, we discussed the 

limits of criminal 

responsibility for the 

channels of space and the 

 difficulties facing the trial

of such channels, which 

limits the first two 

requirements of criminal 

responsibility and the 

second dealt to the 

difficulties facing the trial 

of the satellite channels. 

Either the third part has 

been allocated for the 

crimes committed by 

ls and satellite channe

penalties with four 

demands of the first of the 

crimes urgent private life 

and the second for the 

crimes of slander and libel 

and the third for the crime 

of theft and IV we 

 عدي جابر هادي. م
 كلية القانون/  جامعة القادسية
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discussed some of the other 

crimes can be committed 

d we by satellite channels an

ended conclusion the main 

findings and 

recommendations 
 الملخص

الشككف  كك  لق الت ككفاا ال تككل     م كك  
مظهر مق مظكلرر ال وكفر  ك  ال  كر 

فرككككلا ال وككككفر لكككك   ل كككك  . الحكككك    
ا  لب  فبللفقا لا ك  لك   ل ك  يكلب  
فمككككق  ككككفر ال ل كككك  اليككككلب  ركككك  
ال كككرا ل ال ككك   ر سككك  بفايكككو  ركككل  

فركل  ال كرا ل م  ك  ن م هكل . الت فاا 
مكككل  مكككا الح كككلن الخل ككك  ل  يكككلق 

مككل    ككرم ليككم    فم هككل مككل  فم هككل
 تع على األمفا  فر لف  كرا ل لخكر  
م كك  ال ه  كك  بللت كك  فال حككر م علككى 

اليرق  فغ رركل مكق ال كرا ل الت   اف 
 .األخر 

فمق ا ك  اححلوك  بكلل را ل المر سبك  
بفايككككو  الت ككككفاا ال تككككل    قيككككم ل 
البح  إلى  ال ك  مبلحك  األف    لفل كل 

    ف  ككك    ككك  ملر ككك  الت كككفاا ال تكككل
 ال كككك   ككككرفص األف  خ ككككص ل شكككك ن 
الت ككفاا ال تككل    فال ككل   بح  ككل   كك  
ال  ر ككب بككللت فاا ال تككل    فال للكك  
 ورق كككككل   ككككك  إلكككككى ل كككككفاص الت كككككفاا 

إمكككل المبحككك  ال كككل    تككك  . ال تكككل    
بح  ككككل حكككك ف  الميككككيفل   ال  ا  كككك  
للت كككفاا ال تكككل   فال ككك فبلا ال ككك  
   فا ككك  محلسمككك  ركككل  الت كككفاا ف  ككك
مولبكككككك ق األف  حكككككك ف  الميككككككيفل   
ال  ا  ككك  فال كككل    ورق كككل   ككك  إلكككى 
ال ككككك فبلا ال ككككك   فا ككككك  محلسمككككك  

إمل المبح  ال لل  . الت فاا ال تل    
 تككك  خ كككص لل كككرا ل ال ككك   ر سككك  
بفايو  الت فاا ال تل    فعتفبل هكل 
ف  كككك  لرب كككك  موللكككك  األف  لل ككككرا ل 
المليككككك  بللح كككككلن الخل ككككك  فال كككككل   

التككككلب فاليكككك  فال للكككك  ل ر م كككك  
ل ر مككك  اليكككرق  فالرابكككع بح  كككل   ككك  
ب م ال كرا ل األخكر  ال ك   مسكق لق 
 ر سككك  بفايكككو  الت كككفاا ال تكككل    
فا  ه  كككل بخل مككك    هكككل لركككل ال  كككل   

 . فال ف  لا 
 المت م 

الشككف  كك  لق الت ككفاا ال تككل     م كك  
 فرن مق  فر ال وكفر الحل ك   ك  

ل مككق فرككل  ال ككفرن لهكك.عككللل ال ككفل 
اال  لب لا مل      المكر    ظكر إل هكل 

فل ك  . م  لي لً اليلب لا ال     ر رل 
ابر  ا  لب لا الت كفاا ال تكل    ل هكل 
حفلككا ال ككللل إلككى قر كك   كك  رن مككق 
ح   ال فا ك   ك   م كع الم كلالا إل 
 مسككق  تكك  الخبككر المف ككف   كك  اب كك  
بت كك  مككق السككرن األرتكك   إلككى  م ككع 

عق ور ك  الت كفاا إ حل  ال للل فللف 
ال تل    المر بو  بلألقملر ال ك لع   
بلحتكككل   إلكككى لق الت كككفاا ال تكككل    
  ككك  فيككك ل  ل شكككر األ  كككلق ف تل كككلا 
الشكك ف  لكك   الشكك ف  األخككر  سمككل 
  كك  فيكك ل  مككق فيككل   ال عل كك   كك  

 .الم لالا االق  ل    
فلسق رغل اال  لب لا الملسفرن يكلبتلً 

س  ررككل مككق  إال لق الت ككفاا ال تككل   
فيل   ال وكفر الح   ك  ل كر ا ال   ك  
مق اليلب لا م هل ل لرن ال ك ق ال    ك  
فاال  ملع كك  فم هككل  خر كك  االق  ككل  
الككفو   لككب م الكك ف  فم هككل ال كك   ر 
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علكككككى يككككككلفف الشكككككبل  المككككككرارت ق 
 .فلب ل رل عق  ل ن ال فا  

ف حلف   ك  ركلا البحك  ال رس ك  علكى 
فل بهكككل األ  كككل  فال  كككر لا ال ككك   تككك

الت ككككفاا ال تككككل    فال كككك    رمهككككل 
التكككل فق لع   ككك   كككرا ل  ككك  م ظكككفر 

 . المشرص ال  ا   
لق  يككل و التككف  علككى رككل  ال ككرا ل 
  كككف  إلكككى عككك ن لمكككفر لفلهكككل ق كككفر 

فخل كك  ال رب كك  )ال شكر  لا ال تلب كك  
عكككككق م لل ككككك  ال كككككرا ل المر سبككككك  ( 

بلحتكل   . بفايو  الت فاا ال تل    
سمك  مر سك  ال ر مك  إلى   فب  محل

مككق رككلا ال ككفص  كك  س  ككر مككق األح ككلق 
بيكككب  اخككك الب مسكككلق ف كككف  الت كككلن 
ال تكككل    عكككق مسكككلق إقلمككك  الم  كككى 
عل كك  فقككك    ككك  األمكككر إلكككى اخككك الب 
التكككككفا  ق المف كككككف ن  ككككك  المسكككككل  ق 

  لكككى يكككب   الم كككل  قككك  .المكككلسفر ق 
 سكفق احبلح كك   كل  ن  كك  إقلك ل م كك ق 

 ل لخكر فف ك  لسق ال     سللف  ك  إقلك
احكككككك  األشككككككخلص  ككككككفر  ف ل ككككككالل 
مم فع  ر    لق  اللع  ب  م   رل  
ال ككفر فاأل ككالل ف كك  قككل فق ال فلكك  
ال ككك  ف ككك  البككك  إل هكككل  ل  مسكككق لككك  
االح  ككلب بتككل فق  فل كك  المتكك ل   هككل  
فر ككلف مشكككسل  لخكككر    ككلر  ككك  ركككلا 
المفتككككفص  فركككك  لق ب ككككم الكككك ف  
 حككلف  لق  وبكك  ال  ككفص ال تل   كك  

مف ككف ن  كك  قفا   هككل علككى ال ككرا ل ال
المر سبكك  بفايككو  الت ككفاا ال تككل    
 كك  حكك ق لق  يككلم  ال ر مكك   سككفق 
سب كرن  ك اً إلا ار سبكا بفايكو  الت كلن 
ال تككككل    متلر كككك  بلر سلبهككككل بكككك فق 
الت ككلن فل كك  رككل  ال يككلم    بككع مككق 

ال ل    السب كرن الم حتتك  ع ك  ار سكل  
    ال ر مكك  بفايككو  الت ككفاا ال تككل

ف فتككذ للككف  كك  م ككل  ر ككلف  ر مكك  
التككلب  كك   م ككع ال شككر  لا الحلل كك  
 سكككل     ككك  ال شكككر  لا علكككى فتكككع 
عتفبككك  بيككك و  لهكككل غللبكككلً مكككل  سكككفق 
الحككككبا إلا فق ككككا لمككككلل عكككك   مككككق 
األشككخلص  ف يككم هل ب ككم التككفا  ق 

فر كككككل  مسكككككق اق . بللتكككككلب ال ل ككككك  
  يل   ر   مسق إق  وب  ركلا الك ص 

ل ل كككك  علككككى مككككق الخككككلص بللتككككلب ا
 ر س   ر م  قكلب بفايكو  الت كفاا 
ال تككل    ح كك  إق ب هككل قكك    كك  إلككى 
اغل  ال ف     ال للل   إلا ا ب ل بك  ل 
سمككل    كك  ب ككم ال شككر  لا الحلل كك  
  سككفق قكك  يككلف لً بكك ق  ر مكك  التككلب 
ال    ح   إملل  ال   لشكخلص فبك ق 
رككل  ال ر مكك  إلا ح ككلا إمككلل  ال كك  

فق البككك  ال تكككل   مل كككلر ممكككق   كككلب 
فرل  الميلفان غ كر  كح ح  الق ا كر 
 ر م  التلب  ك  ا  سلمكل   كرب علكى 

 .ال ر م  لس ر ع   مق ال لا 
فمق ا   اححلو  بللمفتفص ار ل   كل 

 ك  .  تي ل البحك  إلكى  ال ك  مبلحك  
المبحككك  األف  بح  كككل ملر ككك  الت كككفاا 
ال تككككل    ف ككككل  تيكككك م  إلككككى  ال كككك  

  ككك  الكككى  شككك ن  موللككك  األف   ورق كككل
الت كككككفاا ال تكككككل     فال كككككل   إلكككككى 
ال  ر ككب بككللت فاا ال تككل    فال للكك  

إمكككل . خ كككص أل كككفاص ركككل  الت كككفاا 
المبحككك  ال كككل    بح  كككل   ككك   حككك ف  
المييفل   ال  ا    للت فاا ال تل    
فسككككككلق المولكككككك  األف  م كككككك  مكككككك   
مييفل   الت كفاا ال تكل    فالمولك  

ا ك  متلتكلن ال ل   ال  فبلا ال    ف
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إمل المبح  ال لل  . الت فاا ال تل    
 خ   ل  لل كرا ل المر سبك  بفايكو  
الت فاا ال تل    فال تفبكلا المتكررن 
لهككل ف ككل  تيكك م  إلككى لرب كك  موللكك  
األف  بح  كككككل   ككككك  ال كككككرا ل المليككككك  
بللح لن الخل   ل  يلق ف     رع  ق 
األف    لفل ككككل   كككك   ر مكككك  االع كككك ا  

فال تل كك  فال ككل   بح  ككل  علككى األ  ككلق
  كك   ر مكك   شككر احبلح كك  فايكك  ال  
األو ل    ي لً إمل المولك  ال كل    تك  
سريكككك ل  ل ر م كككك  التككككلب فاليكككك  
فالمولككك  ال للككك  سكككلق  حكككا ع كككفاق 
.  ر م  اليرق     الت فاا ال تكل   
إمككل المولكك  الرابككع  بح  ككل   كك  ب ككم 
ال ككرا ل األخككر   ال كك   مسككق إق  تككع 

الت ككفاا ال تككل      ككل  خكك ل بفايككو  
 االبح  بخل م    رب   هل االي   ل ل

ال ككككك  ظهكككككرا مكككككق البحككككك  فسكككككللف 
ال ف  لا ال    ت هل ب   ع المشرص 

 . مل ق لخلرل ب ظر االع بلر 
 المبح  األف  

 ملر   الت فاا ال تل    
  وكككر   ككك  ركككلا المبحككك  إلكككى  شككك ن 
الت فاا ال تل    فال  ر كب بكللت فاا 

  فمق  ل ل فاعهل ف سفق للكف ال تل  
 :    ال   مولل  فعلى ال حف ال   

 المول  األف 
  ش ن الت فاا ال تل   

 شكككك ر ال ككككلر   إلككككى لق المحككككلفالا 
األفلكككى ل ككك لع  ال ل كككل  سل كككا عكككلل 

ح ككككككك  اخ كككككككرص المه ككككككك ا  2211
 ل لف  ل لفر  كلر  ك ففرا ) األمر س  

ليلفبلً لميكذ ال كفرن علكى خوكفو ( 
اخ ككككرص  2211عككككلل  م  لل كككك  ف كككك 

 ال  م ككر سف مككل ) المه كك ا الرفيكك  

.  ككململا شلشكك  ال ل ككل  (  فر سكك ق 
فلل  ظهكر ال ل كل  مكق ال لح ك  ال  ل ك  

 كك  للمل  ككل ح كك   2211لال  كك  عككلل 
ب  ألف  مرن ب م لتولا مق بوفلك  
برل ق االفلمب   إلى ب م األملسق  ك  

للمل  ل 
(2) 

ن فإلا سكككلق السكككالل الم تككك ل  كككبق  شككك 
ال ل ل  فرف الفي ل  ال    ك ل بهكل بك  
الت كككفاا ال تكككل     كككر  م كككى  شككك ن 

 الت فاا ال تل     
مق ا     و   رلا المفتفص ب فرن 
 ق تكك   بحكك   شكك ن الت ككفاا ال تككل    
 ككك  ال كككللل فمكككق  كككل  شككك ن الت كككفاا 
ال تكككل    ال رب ككك  ف سكككفق للكككف  ككك  

 : رع  ق فعلى ال حف األ   

 ال رص األف  
 لت فاا ال تل    ال للم    ش ن ا

لل  سق الت فاا ال تل     سكرن عمل ك  
بح   فإ مل  ش ن مق محكلفالا  ظر ك  
لب م الس كل  م ك  الرفا ك  األمر سك  

الككلع  شككر رفا كك  ( رككف غككر  يككبلف ) 
لشككككككلر إلككككككى لمسل  كككككك   2222عككككككلل 

ايكك خ ال ال تكككل  الخكككلر    ككك   تككك  
 2291احشككلراا فال ككفر ف كك  عككلل 

إلككى لمسل  كك  ( م   ككفرب يكك) لشككلر 
ف ف  محو  اي تبل  فب   فتكع  ك  
م ار م  ق ب ق السفاس  فالشما
(1)

  
فعلكككى الميككك ف  ال ملككك   تككك  بككك لا 

فلس هكككل  2291المحكككلفالا م كككل عكككلل 
ح   س   لهل  2211 شلا ح ى علل 

ال  ككلف  كك  ال ككلل المككلسفر عبككر قمككر 
 كككك لع  لولت كككك  الفال ككككلا الم حكككك ن 

  رككلا  تكك( ReLay)األمر س كك  ايككم  
التمكككر بر كككلم   ل   كككف   مكككق غكككر  

الفال لا الم ح ن إلى شرقهل
(1)
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ب ا كك  البكك   2219/  1/9ف  كك   ككفل 
ال تل   على المي ف  ال كللم  ح ك  
لولكك  لف  قمككر  كك لع    ككلرع  كك  

يككم   كك  (InteleSat)ال ككللل بليككل 
فق هل بللول ر المبسر فسلق  حم  ق كلن 

إلاعكككك  (  192) ل   ف  كككك  فاحكككك ن ف
   ككككف  

(9)
فظهككككر االر مككككلل بللبكككك  .

ال تكككل   بشكككس  سب كككر عللم كككلً ع ككك مل 
 تلككا ب ككم ال تككل  لا  فرن األل ككل  
االفلمب كك  مككق وفس ككف إلككى  ف  لفربككل 
ال رب كككككك  فلمر سككككككل فعلككككككى الهككككككفا  

مبلشرن
(9)

  . 
فالت فاا ال تل    فعلكى الكرغل  مكق 
 سل  هككل المل  كك  لال ل هككل م ككل ظهفررككل 

) السبككر  لككل  سككق حسككراً علككى الكك ف  
 -يككلبتلً  –لمر سككل فاال حككل  اليككف     

بككك  ظهكككرا ال   ككك  مكككق الككك ف   ككك  ( 
م ل  ال يلب     البك  ال تكل   م ك  
 ر يكككككل فبر ول  كككككل فللمل  كككككل فس ككككك ا 

فاله  
(1)

 
فال تك  بفايككو  الت كفاا ال تككل    لككل 
 سق بور ت  فاح ن  ت  ح   ب   فعلً 
مككق ال وككفر  تكك  سككلق ال تكك   كك ل عككق 

 ككلالا مككق محوكك  لرتكك   ور كك  اال 
إلى التمر فم ك  إلكى محوك  لخكر   كل 
ظهككرا ور تكك  لخككر    م كك  ب ف  ككع 
احشككككلراا ال ل   ف  كككك  إلككككى م ككككلو  
م  كك  ن عككق ور كك  محوككلا  كك  رن 

إمككل الور تكك  ال لل كك  فركك  . فم  تلكك  
ال كك  ال  كك ا  لس ككر ايكك  ملالً فشكك فعلً 
   الفقا الحلتر رك  ور تك   كحق 

 ككك   سكككفق ركككلا ح( DiSh)االيككك تبل  
ال حق رف مرس  الي تول  الب  مكق 
التمكككككر ال ككككك لع  فركككككل  الور تكككككك  

األس ككر  –سمككل ليككل  ل  –األخ ككرن   كك  

شككك فعلً   لكككى يكككب   الم كككل  ف كككلا 
ال كك    مكك  علككى  –األقمككلر ال كك لع   

فال ككك  ب  هكككل الفال كككلا  -ركككلا ال ظكككلل 
 2291الم حككك ن األمر س ككك  م كككل عكككلل 

لع  قمكككر  ككك (  229)إلكككى حككك  ا ق 
سمككل ف كك  عكك   األقمككلر ال كك  لولت هككل 

ف ف كك  لقمككلر ( 19)رفيكك ل لحكك  لالق 
لخكككر  للبككك  ال تكككل   خكككلص بككك ف  
م   ككك  م ككك  إ كككراق فاله ككك  فال لبكككلق 

فغ ررل مق ال ف 
(7) 

 ال رص ال ل   
  ش ن الت فاا ال تل    ال رب  

ع ككككك مل ظهكككككرا الت كككككفاا ال تكككككل    
األ  ب ككك  سل كككا الككك ف  ال رب ككك  مسكككلق 

تول  البككك  ال تكككل   مكككق  لكككف اليككك 
الت ككككفاا فظهككككر للككككف لف  مككككرن  كككك  
 ككف ا ح كك  عتكك  ا  لق كك  مككع احلاعكك  

فال كككك   بكككك  ( 2الت ككككلن ) ال ر يكككك   
برام هكككل إلكككى  كككف ا عبكككر األراتككك  

اال ولل كككك 
(1 )

ف كككك  خوككككفن الحتكككك  .  
ل ل ا ب م ال ف  ال رب   لمفاو  هل 

للب  ال تل     اق  ل  ال حفق الالقو
ح ف  على  رخ ص مق لسق بشرو ال

الحسفمكك  م ككل  مككل ح كك   كك  ال  ا ككر 
ح ككك  ل كككل ا الحسفمككك   2271عكككلل 

ال  ا ر   ام الف ال حق لالقو بشرو 
الح ككف  علككى مفا تكك  ف ارن ال تل كك  
ف كك   ككف ا ل ككبذ امكك الف م كك  رككل  
ال كككككحفق لمكككككر مبلحكككككلً م كككككل عكككككلل 

2211
(2)

  
إمككل عكككق  شككك ن الت ككفاا ال رب ككك   تككك  

ح كككك   كككك ر  2271بكككك لا بفا ررككككل 
قكككرار م لكككا ف را  احعكككالل ال كككر  
فالككككككلع ل شككككككى الم ظمكككككك  ال رب كككككك  

مكق ) لال  لالا ف ل   ك  ركلا التكرار
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التككرفرع  االيكك  ل ن مككق ال تكك ل  كك  
فيكككككل   اال  كككككل  فخل ككككك  األقمكككككلر 
ال ككك لع   لميكككل  ن احعكككالل ال ربككك  

)
(22 ) 

) ف ل لوال  لف  قمكر  ك لع  عربك  
/ شككككككبلو /  1 كككككك  ( A1عربيككككككلا 
)   فلولكككككك  التمككككككر ال ككككككل    2219

الشكككهر الخكككلما مكككق ( B1عربيكككلا 
ق كلن (  19)ال لل الملسفر فسلق  حم  

 ككللح  لل مكك  لال لق ايكك خ ام  سككلق 
 2قل كك   كك اً ح كك  لككل  بلككه مككق   لب كك  

مكككق ال مهكككفر ال ربككك   ككك  عكككلل % 
2217
(22)

. 
إمل على مي ف  الت فاا ال رب ك   تك  
ظهكككرا  ككك  ب ا ككك   يككك   لا التكككرق 

تكككك  فسل ككككا ميييكككك   ل   ككككفق المل
الشككر  األفيككو ركك  اليككبلق   كك  رككلا 
الم ككككككل  فلف  ق ككككككلن  لب كككككك  لهككككككل  
الميييكك  ب ككا برام هككل عبككر األقمككلر 
ال ككككك لع   للككككك ف  ال رب ككككك  فغ كككككر 

فسكلق للكف (Mbc)ال رب   سل كا ق كلن 
 2222/  21/1ب ككككككككككككككلر   

(21)
لق . 

ر لف ع ن ليبل  ل ا إلى  شكف  ركل  
  ا كك   فر الميييكك  ل كك  مككق لبر رككل 

احعككككككالل ال ربكككككك  ال ككككككلبر للحكككككك ف  
( CNN)ال  را  كككككك  اليكككككك مل ق ككككككلن 

سم كككك ر للم لفمككككلا فاحخبككككلر  كككك  
الم وت  ال رب   فبخل ك  خكال  حكر  

 2222الخل   ال كل   عكلل 
(21)

فب ك  . 
للف  فالكا الت كفاا ال تكل    ال رب ك  

ظهككرا  2222بككللظهفر   كك   هل كك  
ل الت ككلن ال تككل    السف   كك   ف كك  عككل

ل شكككا ق كككلن ابكككف ظبككك  فق كككلن  2221
ظهكككرا ق كككلن  2229 بككك  ف ككك  عكككلل 

البحككككر ق فال تككككل    ق اليكككك ف    ق 

 2221ف ككك  عكككلل .األفلكككى فال ل  ككك  
ل ش ا ق لن ال   رن احخبلر  
(29)

 . 
إمككل  كك  الفقككا الحككلل   تكك  ل ا  عكك   
الت فاا ال تل    ال رب ك  بشكس  سب كر 
سمكككل لكككل  ت  كككر ب هكككل علكككى األقمكككلر 

ب ك  فإ مككل ل ككبذ لهككل اشكك راف  كك  ال ر
األقمكككلر األ  ب ككك  ف سكككل    سكككفق بككك  
ب ككم الت ككفاا ال رب كك   شككم   م ككع 

إ حل  ال للل
(29 )

 . 
ف   ال را  ظهكرا لف  ق كلن  تكل    
عراق   سل ا  لب ك  للحسفمك  ال راق ك  
فايمهل ال تل    ال راق ك  فبك   ب هكل 

فبت ككا رككل  الت ككلن ركك  . 2221عككلل 
  ن ح كى  خكف  التكفاا ال تل    الفح
ح كككككك   ككككككل  2/9/1221األمر س كككككك  

إل ل رل بيب  ح  ف ارن احعالل ال ك  
ف ل إ شل  . سل ا رل  الت لن  لب   لهل 

ق ككلن بلاليككل لا كك  لع الت ككلن ال راق كك  
/ 9/  21ال تككككل    فبكككك   ب هككككل  كككك  

فسل ككا  لب كك  لشككبس  احعككالل  1221
ال راقكك  ال كك  لييككهل الحككلسل المكك    

(بف  بر مر )   األمر س
(21 ) 

 المول  ال ل  
 ال  ر ب بللت لن ال تل   

 رسكككك  الس ككككل  المخ  ككككفق ب رايكككك  
الت كفاا ال تكل    علكى   ر كب التمكر 
ال ككك لع   فق ل كككرا    ر كككب للت كككلن 
ال تككل    فمككق ا كك  اححلوكك  ب  ر ككب 
الت لن ال تكل     ب ك ب ب  ر كب التمكر 
ال كككككك لع  بلع بككككككلر  فيكككككك ل   تكككككك  

خل كككك  بللت ككككلن ال تككككل    البككككرام  ال
فب ككك رل   وكككر  إلكككى   ر كككب الت كككلن 
ال تككل    ف س  هكككل التككل ف    ف سكككفق 
 :للف     رع  ق فعلى ال حف األ   

 ال رص األف  
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   ر ب التمر ال  لع  
  كككرب التمكككر ال ككك لع  ب  ككك   يكككل 
 تل     فر حف   يكل  تكل   اسبكر 
م كك  فالتمككر ال كك لع  الخككلص بللبكك  

 ك فر حكف  سكك  لف ال تكل   ركف  يكل 
    مكق األرم  كالا  ار حكف  السكرن 
األرتكك   بسلملهككل  مسككق االل تككلو بكك  
الت فاا الك اخ    ك   ك  لع رق ك  مكق 
األرم إمككل للا سككلق  كك فر حككف   كك   
م  ق مق األرم  لق للكف ال ك   ركف 

اللع  مس   ال تلو ب  للف التمكر
(27)

  .
ف  كككرب سل ككك  لخكككر التمكككر ال ككك لع  

ل  فإريكل   يك ر  ك  ب     هل  اي تب
م ار ال تل  الخلر   خلرب ال للب   
األرتككككك   قكككككل ر علكككككى إعكككككل ن  تككككك  
احشكككلراا مكككق  توككك  لف  تكككلو لخكككر  

على يوذ األرم
(21)

 . 
فاألقمكككلر ال ككك لع   الخل ككك  بللبككك  
ال تككككل    كككك ل فتكككك هل  كككك  المكككك ار 
ال  را ككك  لكككىرم ح كككى   خكككل   كككا 
يككرع  األرم   ككالا  ككل فتكك هل علككى 

 ك فر ( لع األقمكلر )  ا هل  ار  لص اق 
حف  األرم بيرع  لعلى مق يرع  
 فراق األرم فإلا  كككل فتككك هل علكككى 
ار  لص لعلكى  كلق يكرع هل  سكفق اقك  

ف كككك فر .مككككق يككككرع   فراق األرم 
األقمككلر ال كك لع   حككف  األرم  ككف  
خكككو االيككك فا  مبلشكككرن علكككى ار  كككلص 

للكككب س لكككف م كككر فركككف مكككل  يكككمى  11
بللم ار ال  را   لىرم
(22)

فعل   .  
 كككلق ال المككك  فالكككرقل المس كككف  إلكككى 
 كككفار ايكككل التمكككر ع ككك مل  ظهكككر  ككك  
ال ل كككككل   ككككك الق علكككككى مفقكككككع التمكككككر 
" بلل يب  لمفقع ال  ر ال  فب   م ال
 7)التمر  ل ك  يكلا  شكلر إملمك  إلكى 

   كك  للككف ا كك   تككع ع كك  ( ر كك  غربككلً 
إلككى ال ككر  مككق ال كك ر ( 7)ال ر كك  
 .ال  فب  

خ  ككلص ال كلمل ق  كك  ف شك ر لرك  اال
األقملر ال  لع   إلى اق التمر   سكفق 
مكككق فحككك   ق األفلكككى فحككك ن الخ مككك  
فال ل    فح ن اال  ل  األفلى  ح كفع 
علككككى ل كككك ا  عمكككك   كككك حسل بككككللتمر 
ال ككك لع  فل هككك ن الت كككلا فل هككك ن 
إمككككك ا  التمكككككر بللولقككككك  السهربل  ككككك  
الال مكك  ل ملكك  فال ل  كك   ح ككفع علككى 

 تككفل باريككل  الحفامكك  فركك  ل هكك ن 
فاي تبل  احشكلراا مكق فالكى األرم 
ف كك  ب ا كك  ظهككفر األقمككلر ال كك لع   
سلق ر لف حلمك  فاحك  لسك  ق كلن ب  مكل 
ل بذ مق الممسق  ك  الفقكا الحلتكر 
اق  سفق إريل  عشراا الت فاا عبر 

فالك ل   علكى للكف ع ك مل .حلم  فاح  
  خ   ر    ك   هكل  اليك ال ا  ك خ  

الفاحككك  عشكككراا لح ل كككلً  ككك  ال كككر   
الت فاا
(12 )

  . 
 ال رص ال ل  

  ر ككككب الت ككككلن ال تككككل    ف س   هككككل 
 التل ف  

لل اع ر ع   اغل  الس كل   ك  الم كل  
ال ت كك  علككى   ر ككب للت ككلن ال تككل    
ف بكك ف لق للككف ال  ر ككع إلككى  كك فب  
فتع م   رلا ال  ر ب بت ر مل  ر ع 
إلى ع ل لرم ك  ركلا ال  ر كب  ك  ركلا 

مل مق ال لح   التل ف     لق إ. الم ل  
اغلكك  المشككرع ق فالس ككل  لككل  تكك فا 
  ر كككككككب للت كككككككلن ال تكككككككل     لال لق 
ال  ر ككب  كك  الم ككل  التككل ف    سككفق 
غل      األرم   مق ا    ح    مرس  
الت لن التل ف    فمللهل مق حتف  فمكل 
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عل هككل مككق االل  امككلا فمككل رككف مبككلف 
 .لهل فمل رف م رل عل هل 

  ق ال ككل رن ال كك   مسككق اق فمككق التككفا
 ي شككب م كك    ر ككب للت ككلن ال تككل    

بمف   ) رف قل فق ال تفبلا ال راق  
ال  ككك    الكككلع ا خلككك  الحكككلسل المككك    

ح كك   شكك ر ال  كك    إلككى اق ( بر مككر 
الت ككلن ال تككل    ركك  م ظمكك  إعالم كك  
 شكككم  الس ل كككلا الخل ككك  فالشكككرسلا 
فالس ل ككلا ال لمكك  المحل كك  اف ال فل كك  

لم شككلن ل ككرم  تكك  الم لفمككلا بكك ع ا
في ل  سل ا
(12) 

 يخل علكى ال  ر كب اليكلب  ا ك  حك   
ركك ب الت ككلن رككف  تكك  الم لفمككلا  تككو 
فرككلا السككالل غ ككر  ق كك  الق الت ككفاا 
ال تككل    لهككل لغككرام م  كك  ن قكك  ال 
 كككك خ   تكككك  الم لفمككككلا تككككمق رككككل  

مكك الً ر ككلف ق ككفاا غرتككهل .إغككرام 
رككك  هل الكككربذ المكككل ع فر كككلف ق كككفاا 

 شككر احبلح كك  فر ككلف ق ككلن   مكك  علككى 
إيككتلو  ظككلل م كك ق  كك  إحكك   الكك ف  
لككللف  مسككق التككف  لق  تكك  الم لفمككلا 
رككف احكك  إغككرام الت ككفاا ال تككل    

 .فل ا غرتهل الفح  
ف مككك   يكككل   م كككل   رككك  إق الت كككفاا 
ال تكككككككل     شكككككككم  م مكككككككفص مكككككككق 
األشككككخلص الوب   كككك ق ال ككككلمل ق  كككك  

خص فاحككك  الت كككلن  ل   ظكككر لهكككل سشككك
   م ع بللشخ    الم  ف    

ع ككك  االوكككالص علكككى اغلككك  المفا  ككك  
ال فل   فال وب تلا التتكل    ال اخل ك  
  كك  ل هككل    كك  مككق الت ككلن ال تككل    
شخ    م  ف   مي تل  عق شخ    

 .ال لمل ق   هل 

  لككى ال كك    الكك فل   ككلسر اال  لق كك  
ال ككك  عتككك  هل م ظمككك  ا  ليكككلا عكككلل 

 فل  فشملا ( 222)فتما  2219
اغلكككككك  الكككككك ف  بليكككككك   ل  اال حككككككل  

عككك ا  فغيكككال  ل  -يكككلبتلً –اليكككف     
فلقككككككرا رككككككل  اال  لق كككككك  لق الت ككككككلن 
المخ    بللب  ال تل     حم   م ع 
الميككيفل لا ال لشكك   عككق للككف البكك  

(11) 

فعلككى ال كك    ال ربكك   كك را ف  تكك  
مبل ب   ظ ل الب  ال تل   فال كل رن 

  ل    ال رب   مق م لا الفح ن االق
 : ف  ص الف  ت  على اق مق لر ا هل 

 م  ككككك  الت كككككفاا لككككك   سل ككككك   -
 ال هلا فال  لص عق حتفقهل 

 حت      الشسلف  ال ك   تك ل  -
مككككككككككق اف تكككككككككك  الت ككككككككككفاا 

ال تل   
(11)

   
مق خال  مل  تك ل   تكذ اق المفا  ك  
ال فل كك     ككرب بللشخ كك   الم  ف كك  
للت ككككلن ال تككككل    بح كككك     كككك  لهككككل 

  كككك  التككككل ف   فالكككك  لص ف تكككك  ل ال م
 .الشسلف  

إمكل علككى الميكك ف  الكك اخل   لككل  ككلسر 
قكككفا  ق اغلككك  الككك ف   كككراح   م كككع 
الت ككلن ال تككل    بللشخ كك   الم  ف كك  
اال لق ال وب ككك  ال ملككك   ي ككك   م  هكككل 
بهككل  الشخ كك   فرككلا مككل   رسكك  مككق 
  كككفص ب كككم التكككفا  ق تكككم لً  ككك  
 حك ق فمككق  وب تكلا التتككل   ك  ح  ككلً 

 لخر
 مكككك الً ال  كككك    الككككلع ا خلكككك  الحككككلسل 
المكك    بر مككر علككى قككل فق ال تفبككلا 
ال راق  فاللع  لسر     اق الت لن رك  
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ميييككك  إعالم ككك  ف مسكككق اق   لقككك  
بلل رام  فالم ل رن
(19)

  
فرككلا  كك   ب ككفرن ال ر كك    هككل علككى 
اق ال  ر ككككب المككككلسفر    كككك  الت ككككلن 
 .ال تل      م ع بللشخ    الم  ف   
فللتتكككل  ال  ا ككك   ككك  اغلككك  الككك ف  
فم هككل ال ككرا  إحسككلل  كك   علككى  م ككع 
الت ككككككككفاا ال تككككككككل    بللشخ كككككككك   
الم  ف كك  مككق للككف مكك الً مككل  كك ر عككق 
التتكككل  ال ر يككك  فبلل ح  ككك  الحسكككل 
ال ل ر عق محسمك  اليك ق  ك  قتك   
 كك لخص فقل  هككل ق ككلل إحكك   الت ككفاا 
ال تككل    ب ككرم  كك لل عككق ح ككلن احكك  

ب ال كك لل عككق عالقكك  الم ككرم ق فسشكك
غرام   لهلا الم رل مع ي  ن  ر ي   

فعككك ا (   ر ل ككك  يكككفغرع ) ايكككمهل 
المحسمكك  اق رككلا ال كك لل  م كك  اع كك ا  
علككككى الح ككككلن الخل كككك  لليكككك  ن ممككككل 
 يكك ف   ال  ككف م مككق الت ككلن  إال لق 
الي  ن لكل  تبك  ال  كف م أل هكل سل كا 

 رغ  ب رم رلا ال  لل
(19)

 . 
 ف   الس  ر مكق  ف   التتل  ال راق 

اححسككلل التتككل     ي كك  مككل لركك  ال كك  
التتكككل  ال ر يككك  مكككق  م كككع الت كككلن 
ال تكككل    بللشخ ككك   الم  ف ككك  مكككق 
للكككف الحسككككل الكككلع ل كككك ر   محسمكككك  
  ل لا السرخ ب كرم عتفبك  ال رامك  

مل كككفق    كككلر عراقككك  (  17)بمبلكككه 
علكككى ق كككلن الشكككرق   فللكككف أل يكككلبهل 

ال كلو   ب م السالل ال  ر  ح ذ إلكى
(قليل عول ) بليل عمل لا ب  ا  

(11)
  
مككق خككال  اححسككلل اليككلبت    بكك ق اق 
التتل  ال ر ي  فالم رع فال راقك  
  كككك  الت ككككلن ال تككككل      رككككال ل حمكككك  
الميكككيفل   بككك ل     كككرم ال  كككف م 

عل هككككل مككككق قبكككك  التتككككل  ال ر يكككك  
 .فال رام  مق قب  التتل  ال راق  
لت كككلن فب ككك  ركككل  المت مككك  ل  ر كككب ا

ال تكككل    ف س   هكككل التكككل ف    مسكككق 
إ ككرا  ال  ر ككب األ كك  للت ككلن ال تككل    
رككككككك  ميييككككككك  إعالم ككككككك    م كككككككع 
بللشخ كككك   الم  ف كككك   تككككفل بللبكككك  
ال ل   ككككف   فاحلاعكككك  عبككككر األقمككككلر 
ال  لع   فلهل غرم م  ق قك   سكفق 
رككف يككب  إ شككل رل فقكك   ظهككر خككال  

ف ت ككرف اق  تككع . مملريكك  لعمللهككل 
 ر ب    بل  خلص    قل فق رلا ال 

ال تفبكككلا ال راقككك   شكككم  ركككلا البكككل  
ال را ل ال لش   عق الت فاا ال تل    
بيككب     ا كك رل بشككس  سب ككر فرككلا مككل 
ي  ل  فت ح     المبح  ال للك  مكق 

 .رلا البح  
 المول  ال لل 

 ل فاص الت فاا ال تل   
  تيكككل الت كككفاا ال تكككل    مكككق ح ككك  

ع ق األف   تكككك  ل برام هككككل إلككككى  ككككف
 يككككمى بككككللت فاا غ ككككر الم خ  كككك  
فال ككل    يككمى بللم خ  كك  ف بحكك  
سكككال  كككفع ق  ككك   كككرع  ق ميككك تل ق 

 :فعلى ال حف ال   
 ال رص األف 

 الت فاا ال تل    غ ر الم خ   
ف ت كككك  بهككككل ركككك  الت ككككفاا ال كككك  ال 
  خ ص    ميل ل  م     ع ك  البك  
فال  خلوككك    ككك  م   ككك  مكككق ال كككلا 

  بككرام  م  كك  ن م كك  فإ مككل  تككفل ببكك
بككككرام   كككككح   ف تل  ككككك  فر لتككككك   

في ليككك   
(17)

فب كككم ركككل  الت كككفاا .
 سفق مش رن لع   ك  الح كف  علكى 
سككككلرا لف رمكككك  ل  حهككككل م كككك  ق ككككلن 
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الم ككر   فر ككلف قيككل لخككر مككق رككل  
الت ككفاا  سككفق غ ككر مشكك ر م كك  ق ككلن 
اليفمر   فال    ال فل ك  فاغلك  ركل  

لف  مش رن) الت فاا ال  ر م خ     
 ب  على لس ر مكق قمكر ( غ ر مش رن 
.  لع  فاح  
 

 ال رص ال ل  
 الت فاا ال تل    الم خ   

ركككك  الت ككككفاا ال كككك    خ ككككص  كككك  
مفتكككفص م ككك ق ع ككك  البككك  لف إ هككككل 
 خلوكك  شككر ح  م   كك  مككق الم  مككع 
 تككك   سكككفق  ال خ كككص علكككى ليكككلا 

اقككككرل ن األ ككككفار ن )    كككك  م كككك  ق ككككلن 
ق فب تكككككهل  سكككككف( الم ككككك  ن الم كككككلر 

) مخ    علكى ليكلا إخبكلرع م ك  
فر كككلف (  BBcال   كككرن ن ال رب ككك ن

 سككفق مخ  كك  علككى ليككلا ر لتكك  
ال   ككككرن الر لتكككك   ن ف بكككك  ) م كككك  

سمكل ( الر لت   ن فال راق   الر لت   
اق ر كككلف ب كككم ركككل  الت كككفاا  سكككفق 
مخ  ككك  علكككى ليكككلا ال  ككك  ال ككك  
 خلوبهل مق ال مهفر م ك  ر كلف ق كلن 

( Heya)ق كككلن  خل ككك  بكككللمرلن فرككك 
فر كككلف ق كككفاا خل ككك  بلألو كككل  م ككك  

(Mbc3 )
 

فر ككككلف ليككككبل  م  كككك  ن    كككك  رككككل  
الت فاا   خ كص بكللبرام  لف بلل  ك  
ال كك   خلوبكك  فم هككل األيككبل  وب  كك  
ال تيككككك ل اال  مكككككلع  لل مككككك   مككككك الً 
المفاتكك ع ال كك   خككص الر ككل  قكك  ال 
   ككى بهككل ال يككل  فال  خككص األو ككل  

خ كص قك   سكفق فبلل سا سمكل لق ال 
مككق ا كك  مفا هكك  غكك ف  سككرع م كك ق 
م   الت فاا ال رب   ال ك   خك ص  ك  
لوككلر م كك ق مككق ا كك  مفا هكك  ال كك ف 

ال سككرع األفربكك  للم  م ككلا ال رب كك  
(11)

. 
فلخ ككرا   كك  لق  م كك  بكك ق الت ككفاا  

الم خ  ككككككك  فالت كككككككفاا الخل ككككككك  
 كككككللت فاا الم خ  ككككك  رككككك  ال ككككك  
 خكك ص ب ككفص م ككك ق مككق البكككرام  لف 

لوكك    كك  م   كك  مككق ال ككلا ب  مككل  خ
الخل كك    يككم  هل  لب كك  مككق اح ارن 
التل مككك  عل هكككل ح ككك   ككك ار مكككق قبككك  
لشككككككخلص م   كككككك ق غ ككككككر ال هككككككلا 
الحسفم كككك  ف يككككمى علمكككك  إلا سل ككككا 
إ ارن الت ككلن ب كك  الحسفمكك  لف ال هككلا 

إلق الت فاا الم خ  ك  . ال لب   لهل 
 مسق لق  سفق علم  لف خل ك  حيك  

 .إ ار هل التل ل على 
 المبح  ال ل  

حككك ف  الميكككيفل   ال  ا  ككك  للت كككفاا 
 ال تل   

 مسككككق ا ككككلرن  يككككل   م ككككل   ركككك  اق 
الميككككيفل   ال  ا  كككك   ت  ككككر علككككى 
الت ككلن ال تككل     ل ل هككل  شككم  التمككر 
ال  لع  اللع  ب  عق ور تك  الت كلن 
ال تكككل      فرككك   شكككم  الميكككيفل   

ال ككلمل ق  كك  ) األشككخلص الوب   كك ق 
 لن ف الم  خل ق   هل مق المفاو  ق الت
  سمككككككل لق الميككككككيفل   ال  ا  كككككك  ( 

الخل   بللت فاا ال تل    ح ى لف  ل 
لقرارركككل  ل ككك  ال  ككك ل بلليكككهفل  إل لق 
ر لف الس  ر مكق المشكلس  ال ك   فا ك  
إقلمكككك  رككككل  الميككككيفل   فمككككق ا كككك  
اححلو  بهل  المفات ع  ل  تي ل ركلا 

 حكككف المبحككك  إلكككى مولبككك ق فعلكككى ال
 :األ   

 المول  األف  
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مككك   الميكككيفل   ال  ا  ككك  للت كككفاا 
 ال تل    

 بحكك  ر ككل ميككيفل   التمككر ال كك لع  
الا فقككع   كك  م ككرل مككق قبكك  إ ار كك  
فمككق  ككل  ميككيفل   الت ككلن ال تككل    
فب   للف مييفل   ال لمل ق    الت لن 
فاح ككرا  الككل ق  ل تكك  بهككل الت ككلن الا 

 سككفق للككف ف. ار سبككفا ل  ككل  م رمكك  
 :     ال    رفص فعلى ال حف األ   

 ال رص األف  
 مييفل   التمر ال  لع 

لكككل    ككك  ال تككك  ال  كككل    ككك   ح  ككك  
مييفل   التمر ال  لع  عق البرام  
ال    ب  عبر الت كفاا المشك رس    ك  

فإ مكككككل ا تيكككككل ال تككككك  إلكككككى  ال ككككك  . 
 .ا  لرلا 

اال  ل  األف 
(12)

 كر  اق ل ارن التمكر  
ميكككككيفل    ا  كككككلً عمكككككل  ب ككككك   غ كككككر

الت ككفاا مككق بككرام    كك  م رمكك   كك  
 ظكككر التكككل فق ح كككى لكككف سكككلق ال ت  ككك  
المف ككف ن  كك  التمككر ال كك لع   مس كك  
مق ح كظ البكرام  ال ك   ب هكل الت كفاا 
فح كككى لكككف سكككلق ل ارن التمكككر  مس هكككل 
فقب البرام  غ ر المشرفع     ق لن 

ف يكك    ل ككحل  رككلا الككرلع . م   كك  
األفلكككى اق عمككك  التمكككر  إلكككى ح  ككك ق

ال كك لع   كك  ال للكك   سككفق   كك  لع 
م ر  إ  ل  بكرام  الت كلن الكى يكسلق 
م لو  م     مق السرن األرتك   ال ك  
  و هكككل التمكككر ال ككك لع  فبلل كككلل  ال 
 يكككك و ع الميككككيف  عككككق التمككككر  كككك  
ال للك  م ككع بكك  بككرام  الت ككلن إلا سككلق 
. برام        ر م  بمف   التفا  ق 

ال ل  كك   هكك  اق الميككيف   لمككل الح كك 
عق التمر ل ا بتلتك  ح كى  يك و ع 

 ح    مكل ركف ال  ك  المخكللب للتكل فق 
فبلل ككككلل  ال . اف غ ككككر المخككككللب لكككك  

 . مسق إل ام  بم ع ال    المخللب 
ف   تكككك  احكككك  الس ككككل 
(12)

رككككلا الككككرلع 
بكللتف  اق الميككيف  عككق التمككر  مسككق 
ل  اق  ح   ب م الميكل   ال ك   ب هكل 

ال تل    م الً فقا الب  فسكللف  الت لن
م كككع  تل ككك  م   ككك  ف ككك ل  ح  ككك  للكككف 
بلل تكككك  المبككككرل بكككك ق الت ككككلن فالتمككككر 

سمككككل لق الميككككيف  عككككق . ال كككك لع  
التمككككر  مسككككق اق  سككككفق ل  كككك  ق ككككلن 
 تل    فبلل لل   سفق لك   فراق  فر 
ميكككيف  عكككق التمكككر ال ككك لع  ف فر 
 خككر رككف الميككيفل   عككق إ ارن الت ككلن 

 .ال تل    
ف مسق اق  كر  علكى ركلا ال تك  بكللتف  
اق المييف  عكق التمكر ال  مس ك  م كع 
ب  البرام  ال    شكس    ر مك  فقكا 
ب هل الق عمل     ال لل      امل عكق 
 ح  كك  فقككا البكك  اف ب ككم الشككرفو 
ال     مق قب  التمر ال  لع   هكلا ال 
     لمسل    م ع التمر لل  ك  الم كرل 

لح  التمككر لمككل عككق التككف  بككلق  كك. 
 مسكككق اق  سكككفق ميكككيف  علكككى ق كككلن 
ل تل  ه ل  مسق مي ل   س كلح  ق كلن 
 .فل ا سمييف  عق التمر ال  لع  

لمل  اال  ل  ال ل  
(12)

  ر  مييفل    
التمكككككر ال ككككك لع  علكككككى ليكككككلا اق 
 كككلح  التمكككر لككك  قككك ر علكككى  ف  ككك  
بمف كككككك  مككككككل  يككككككمى  الميككككككيفل   

ف   كك  للككف اق األشككخلص . بلل  لقكك 
فق  ميككيفلفق عككق ال ككرا ل المشكك رس

ال كك   ر سبفرككل  كك  بكك  الت ككلن فسككللف 
ميككككيف  الت ككككلن  حليكككك  عككككق  لككككف 
ال كككرا ل فلخ كككراً التكككل ل علكككى التمكككر 



                                  مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 العدد السادس

 

 

 121 

ال  لع   سفق مييف  ا ظلً فبلل كلل  
فح كك  .  كك ل ميككل ل  ال م ككع بلل  لقكك 

ل كحل  رككلا الكرلع لق الميككيف  عككق 
التمر فاق سلق ال   لل بمح ف  برام  

ل تككككل    أل كككك  ال  مككككلرا الت ككككفاا ا
رقلب  يلبت  لال ا    سفق مييف  سمل 
 يككل   الت ككلن فالمشكك رس ق   هككل أل هككل 
 .ل بذ بم لب  المف ص لل    ال رم  
لق التف  بهلا الرلع  كف ع إلكى   كل   
غ ر م وت ك  الق األخكل بك   كي ع إلكى 
ميكككل ل  ميكككيف  مس ككك  البر ككك  عمكككل 
 ف ككك  مكككق يككك  لف قكككلب لف  ه  كككك  

الريككككل   سمككككل  ككككي ع الككككى  بفايككككو 
ميكككككل ل  شكككككرس  اال  كككككل  الخل ككككك  
بللهكل ب ال تكل  عكق ال كرا ل المر سبكك  
عق ور   المخلبراا الهل     سمكل اق 
المييف  عكق التمكر ال  مكلرا رقلبك  
 ف  كك   هككف ال  حليكك  الت ككلن اب كك ا  

 . سمل   عل ل حل  الرلع الم ت ل
لمل الرلع ال لل 
(11)

  ر  ل  كلر  اق  
  التمكككر مكككق ع مككك    فقكككب ميكككيفل 

 الا سكلق  مسكق اق . على وب    عمل  
 تكك ب   كك   رمكك  اف  م ككع بكك  رككلا 
ال      سفق مييف  ع   لمكل للا سكلق 
ال  ملف رل  ال ت  ك   كال  مسكق ميك ل   

. 
فبككك فر ل  كككر ذ الكككرلع ال للككك  أل ككك  
األقككر  إلككى ال ككح   ككال  مسككق ميككلل  
شخص وب    اف م  فع عكق   ك  لكل 

 ككك  سمكككل لق الميكككيفل ق عكككق  يككلرل  
 –األقمككلر ال كك لع   بللفقككا الحككلل  

لككك ا لهكككل  –سمكككل  شككك ر المخ  ككك ق 
التكك رن علككى م ككع لف إتككل   لع شكك  
إلككككى بككككرام  الت ككككلن ال تككككل    لع اق 
عمكك  التمككر رككف عمكك    كك  بحككا فمككل 

 يسكك  للككف ف ككف  فقككل ع م   كك  م هككل 
محككككلفالا ق ككككلن ال   ككككرن الر لتكككك   

ال ككك لع   لقلمككك   عكككف  علكككى التمكككر
 ل ليككلا فللككف ل كك ذ ال شكك  ر الخككلص 
بهككل ل  ككل  بكك  مبلر ككلا سككلا ال كككللل 

لال لق الت ككلن  را  ككا ب كك  اق  1222
بككك ق الميكككيل  ق  ككك  التمكككر لق عمككك  

فسللف مل ح   لت كلن . التمر      تو 
ال رب   ع  مل م ع ب هل    ل ب ل ل  كل  
ال ككفرن الل ب كك  تكك  ال ظككلل الحككلسل  كك  

 1/  27 كلل ال ك   لكا ورابلا    األ
مككق قبكك  المخككلبراا الل ب كك    1222/ 

ح ككك  لكككل   كككر لع مشكككسل  مكككع التمكككر 
 ل ليلا فإ مل قلل التمر ب    ر ال كر   

 .اللع ح   عل   ال شف ش  تو 
 ال رص ال ل  

 مييفل   الت لن ال تل   
لق الت ككفاا ال تككل      كك  فيكك ل  مككق 
فيككل   احعككالل المر  كك  فالميككمفع  

سل ككا فال  كك ا    ككرف ا ككر سب ككر  فال كك 
 كك    ككفا ال مهككفر ق ليككلً بفيكككل   

احعالل األخر 
(11)

. 
فقككك  م ككك  التكككل فق ال ر يككك  ال كككل ر 

الخكلص ب  ظك ل احعكالل )  2211علل 
بككك ق البككك  المبلشكككر فغ كككر ( المر ككك  

المبلشكككر للت كككلن ال تكككل    مكككق ح ككك  
 للبك  .  ح    مييفل  هل مكق عك مهل 

ب  سككفق علككى المبلشكر سمككل رككف م كرف
الهككككفا  ف كككك  الفقككككا لا كككك    ككككرم 
لل مهكككفر   ككك  ركككل  الحللككك  ال  سكككفق 
ر لف مييفل   علكى الت كلن فإ مكل  تكع 
الميكككيفل   ال  ا  ككك  علكككى الشكككخص 
الككلع  كك را م كك  عبككلراا لف ل  ككل  
 شككس   ر مكك  إال إلا سككلق سككل ر الت ككلن 
  لل لق ب  رلا البر لم  لف اللتل  مكع 
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ا   رككككلا الشككككخص  ككككي ع إلككككى إبكككك 
عبككلراا لف ل  ككل   شككس   ر مكك 
(19)

  .
فب ل  على للف لربكا محسمك  الك تم 

لق الميكيف  ) ال ر ي      قرار لهكل 
رككف الشككخص الككلع قككلل بلل شككه ر اف 
ح كككلا م ككك  احيكككل ن  ككك  البر كككلم  

.....( المبلشككر
(19)

ف كك  قككرار لخككر .  
لهل لربا إلى ميل ل  الت كلن  ك  حللك  

بلشكر علكى ال را ل المر سب  بللبك  الم
ليككككلا اق الت ككككلن ركككك  ال كككك  قكككك ما 
احمسل  ككلا ال كك  مككق خاللهككل ار سبككا 
ال ر م  الق سل ر الت لن على علل قبك  
الب   ب  ف ر البر لم  ا    ف ع الكى 
ار سكككككل  ب كككككم األ  كككككل  اف  ككككك فر 

عبكككلراا  شكككس   ر مككك 
(11)

فعل ككك  .  
 ككلق الت ككلن  مسككق لكك  لق  كك خلص مككق 

  بككا  الميككيفل   ال  ا  كك  بم ككر  اق
عككك ل علمهكككل الميكككب  بكككلق البر كككلم  

 . شس   ر م  
إمل ال شر  لا ال رب    كال  ف ك    هكل 
  كككفص  كككر ح  سمكككل مف كككف   ككك  
التكككككل فق ال ر يككككك  فمكككككق التكككككفا  ق 
ال رب   ال    ف ب بللح ا    ك  ركلا 
المتكككككملر قكككككل فق احعكككككالل المر ككككك  

ليك   (  72) فالميمفص األر    رقل 
لت ككلن مككق لككل  بكك ق ميككيفل   ا 1221

عكككك مهل فإ مككككل اق  ككككر علككككى  ح  كككك  
شكككككرفو الت كككككلن فالشكككككرفو الفا ككككك  

 .  فا ررل    ال لمل ق   هل 
ف كككك  م ككككر ال  ف كككك  قككككل فق  كككك ظل 
مييفل   الت فاا ب فرن  كر ح  لال 
لق ر كككلف قكككرار لم لكككا لم كككل  ا حكككل  
احلاعكك  فال ل   ككفق الم ككرع  ككل ر 

  ص على فيل   احعالل  2211علل 
م     م ككع مككق األ  ككل  المر  كك  فاليكك

اليخر   فاالي ه ا  فالسكالل المب كل  
فلكل . فس  يكلفف  لحك  تكرر بكلل  ر 

 بكككك ق ال كككك ا  الم ر كككك  علككككى عكككك ل 
االل كككك ال بككككللف فمككككق خككككال  م لب كككك  
ل كككلر   الت كككفاا ال تكككل    الم كككر   
  كك  لق اغلكك  ال تفبككلا ال ككل رن مككق 
المحكككككلسل الم كككككر   علكككككى الت كككككفاا 

ع بككلر التتككل  ال تككل      كك   علككى ا
الم ككككرع الت ككككلن ال تككككل    شككككخص 
م  ككفع فبلل ككلل    ككرم عل كك   م ككع 
ال تفبككلا ال كك    ككرم علككى الشككخص 
الم  ككفع م ككك  غلككك  الت كككلن فال رامككك  

فالم ل رن 
(17)

 . 
لمكككل  ككك  ال كككرا   لكككل   كككرب الت كككفاا 
ال تككل    ع كك  األغلب كك  اليككلحت  مككق 
ال مهفر إال ب    خف  قفاا االحك ال  

فقكك  قككلل الحككلسل المكك     1221عككلل 
بر مككر باتكككل    ملكك  مكككق ال  ككك  الا 

ليكككك    222لتككككل فق ال تفبككككلا رقككككل 
مككككككق تككككككم هل لمككككككر يككككككلو   2212

ليككككك    29اال ككككك الب الميق ككككك  رقكككككل 
فالككلع ل ككل  مملريكك  ال مككك   1221

احعالمكك  ب م ككع  ككفر  بشككرو لق ال 
 ككي ع إلككى ال حككر م علككى الشكك   اف 
تككككك  قكككككفاا االحككككك ال  لف    كككككر  ف  

را  بللفيل   ال      لف ال حكر م ال 
. مق ا ك  عكف ن حك   الب ك  الم حك  
إال لق بر مككر لككل   وككر  إلككى الت ككفاا 
ال تل     راح  رلا مق  ل ك  فمكق 
 ل ككك  لخكككر اشككك رو حقلمككك  الككك عف  
على سك  فيك ل  إعالم ك  بمكل  ك  للكف 
الت ككفاا ال تككل    الح ككف  علككى إلق 
م   لللف  ت   ل  لمر يلو  اال ك الب 

التيكككل ال كككل   ال تكككرن  ل  كككلً ال  7رقكككل 
  كككف  لقلمككك  الككك عف  تككك  مر سبككك  
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ال كككرا ل ال لل ككك  اال بكككالق خوككك  مكككق 
المككككك  ر اح ارع لليكككككلو  اال  ال  ككككك  

 :الميق   
ال ككرا ل ال كك   كك ص عل هككل المككفا   –ل 
فركككككك  ال ككككككرا ل المر بوكككككك   12-19

 .بلل شر 
فرلا    ك  اق لع شكخص  ر ك  لقلمك  

 ككفاا ال تككل     عككف  تكك  إحكك   الت
   ال كرا    ك  اق  ح ك  علكى إلق 
مكككق الحكككلسل المككك    بر مكككر فبمكككل لق 
المرحلكككك  اال  تلل كككك  قكككك  ا  هككككا ف ككككل 
 يككل ل اليككك ل ن إلككى ال ل ككك  ال راقككك  
لكللف  ت كرف  ك خ  اليكلو  ال شككر     
فإل ل  رلا ال ص اللع ل بذ ال مبكرر 
لف ككف   سمككل ا كك  غ ككر م مككف  بكك  مككق 

ح    تلل ال   ك  مكق . ال لح   ال  ل   
الككككك عف  ال  ا  ككككك  تككككك  الت ككككككفاا 
ال تككل     فق اخككل  ككرخ ص مككق لع 

علمكككل اق .  هككك  لمر س ككك  لف عراق ككك  
ال تفبكككك  ال كككك    ككككرم علككككى الت ككككلن 
ال تككككل    ت  ككككر علككككى ال رامكككك  اف 

الم ل رن اف ال  اب ر االح را   
(11) 

 ال رص ال لل  
 مييفل   اح را  

رمككل    كك ق اق المت ككف  بككلح را  ر ككل 
األفلككككى ال ككككلمل ق  كككك  الت ككككفاا م كككك  
متككككككككك م  األخبكككككككككلر فالمرايكككككككككلفق 
فالم ككفرفق فمكك  ر الت ككلن فمحككررع 

لمل ال    ال ل     هكل .احخبلر فغ ررل 
اح كككرا  الم ككك اخل ق مكككع الت كككلن م ككك  
الل ق ي ت  هل الت لن لف الل ق   رع 
. الت ككلن لتككل  م هككل  كك  مسككلق م كك ق 

لككى حكك ن ف بحكك  ميككيفل   سكك    كك  ع
 :فعلى ال حف األ   

يكلم ل  ك  : ال لمل ق    الت كلن : لفالً 
المبحككك  األف  مكككق ركككلا البحككك  بكككلق 
الت ككككلن ال تككككل      م ككككع بللشخ كككك   
الم  ف كك  فبلل ككلل   هكك   رككالً ل ككرم 
ال تفبككلا الا مككل ار سبككا   كك  مخككللب 
لتل فق عتلب  فلسق مل الحسكل لكف سكلق 
  مر س  ال ر م  رف احك  ال كلمل ق  ك

الت ككلن  فق إلق اف  ف  كك  مككق الت ككلن 
 بلر سل  رلا ال    الم رل   

   ككك  التكككل فق
(12 )

 ككك  اغلككك  الككك ف   
ميككلل  ال ككلمل ق  كك  الت ككلن ال تككل    
عق ل  للهل ال ك   ر سبفركل ا  كل  ا ا  
فا بهل ف يل  ال لمل ق    الت كلن  ك  
ب ككم األح ككلق ح ككى لككف سل ككا ر ككلف 

تكل    عتفب  م رفم علكى الت كلن ال 
عق     م رل م ك  لكف اق ق كلن م   ك  
ف ها مرايكلهل اق  تكفل ب  ك  م كرل 
 ككلق ر ككلف عتفبكك    ككرم علككى الت ككلن 
ف مسككق  ككرم عتفبكك  علككى المرايكك  
ا ظككككلً فرككككلا مككككل   ككككرف بكككك  اغلكككك  
التفا  ق ال تلب   ع   لسر مفق هل مكق 
) األشخلص الم  ف   م ل  للف المكل ن 

  مكككق قكككل فق ال تفبكككلا ال راقككك(  12
فال كك   كك ص  2212ليكك    222رقككل 

 -فال   ككف  الحسككل عل هككل ) .......... 
ب  كككر ال رامككك   -األشكككخلص الم  ف ككك  

فالم ككككككل رن فال كككككك ب ر االح را  كككككك  
 ككالا سكككلق . المتككررن لل ر مكك  قل ف كككلً 

التل فق  تكرر لل ر مك  عتفبك  ل كل   
غ ر ال رام  لب لا بلل رامك  فال  م كع 

 مكككك  للككككف مككككق م لقبكككك  مر سكككك  ال ر
شخ كك لً بلل تفبككلا المتككررن لل ر مكك  

 (   التل فق 
مككق خككال  الكك ص الم تكك ل   تككذ اق  

التكككل فق    ككك   كككرم ال تفبككك  علكككى 
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غرام  ) الت لن بمل   ال ل مع وب   هل  
فرككل  ( ف م ككل رن ف كك ب ر اح ككرا ع 

ال تفبككك  ال  م كككع مكككق م لقبككك  ال لمككك  
بللت ككككلن شخ كككك لً بلل تفبكككك  المتككككررن 

فب بككلرن لس ككر . تككل فق لل ر مكك   كك  ال
 قككك     ككك  المشكككرص ال راقككك     ككك  
ال تفبكك  ل ككلل  علككى الت ككلن مككع  ككفا  
 ككرم عتفبكك  علككى ال لمكك   كك  الت ككلن 
فر ل  ت رف على المشكرص ال راقك  اق 
 م   ب ق الا سلق ال    ار سبك  ال لمك  
بللت ككلن ب كك    الشخ كك   فعككق ق كك  
 ل اق األمكككر سكككلق ب ف  ككك  مكككق الت كككلن 

  األفلكككى  يككك ح  ال لمككك    ككك  الحللككك
ال تفب   فق الت لن ف   ال ل      حم  
. الت ككلن ف ر الميككيفل    فق ال لمكك  
فرلا االق راف ل ت  مق  كرف األخ كلر 
إمكككلل التتكككلن  ل  كككرم عتفبككك  علكككى 
الت كككلن  تكككو اف علكككى ال لمككك  فالت كككلن 
فللكككككف مكككككق ا ككككك  ا يكككككلل ال تفبككككك  
بللشخ ككك   فح كككى ال  مكككا ال تفبككك  

فقك    بكل ر .ل       هل  شخ لً لل  سق
الى اللرق مشسل    فب  اح بكلا رك  
اق الت ككلن ركك  ال كك  ف هككا ال لمكك  ال 
اق ال لمكك    ككرب ب ككفرن شخ كك   
 ه كككل  مسكككق التكككف  بكككلق اح بكككلا ركككف 
ميكككككلل  فقكككككل ع  يككككك    مكككككق خكككككال  
الظرفب المح و  بلل    ال رم  م ك  
 ف ككك  الت كككلن فلرككك ا هل فمسكككلق ب هكككل 

 . ال  ..... 
مييفل   الم  اخل ق مكع الت كلن : لً  ل  
ف ت   بهل الل ق  ي تك  هل الت كلن : 

اف    االي   ف لف عق ور ك  الهكل ب 
اف الكل ق   ككرع م هككل لتكل   كك  مسككلق 

لف ( الشكككككفارص ن الم   ركككككلا ) عكككككلل
 مككل ركف الحسككل ( .الم كل  )خكلص م كك  

لف ار سبكا  ر مك  م   ك  إ  كل  اللتكل  
  ( ي  نقلب ن ه   )م   
ل فق ال ر ي   تكف    ك  لق  م ك  الت

بكك ق البكك  المبلشككر للت ككلن مككق ع مكك  
 الا سلق الب  مبلشر  يل   ال ر  إمكل 
إلا سلق الب  غ ر مبلشر  يل   الت لن 
فسكككللف  يكككل  األخ كككرن إلا علمكككا لق 
لتل رككل مككع رككلا الشككخص  ككي ع إلككى 

ار سل  ال    الم رل 
(92)

. 
   التفا  ق ال رب   ال  ف    ص م   

لمف ككف   كك  التككل فق ال ر يكك  لككللف ا
 وبكككك  ال  ككككفص ال تل   كككك  فاق كككك  
بلل تل     ال  كفص ال ك   وبك  علكى 
ال كككرا ل ال ل  ككك  م ككك  مكككق  يككك  لف 
 تكككلب لف  هككك    ككك  إحككك   الت كككفاا 
 وبكك  عل كك  الكك ص الخككلص بككلل را ل 
الملسفرن ب م ال ظكر عكق سكفق البك  

 . مبلشر لف غ ر مبلشر
 المول  ال ل   
 لسم  الت فاا ال تل     فبلا مح

 ف كك  ر ككلف  كك فبلا  فا كك  محلسمكك  
الت ككفاا ال تككل    ال كك   ر سكك  ل  ككلال 
لف   ككككر لا   كككك  إخككككالال بككككللتفا  ق 
ال تلب ككككك  فركككككل  ال ككككك فبلا  مسكككككق 
إ مللهل     ال ك   كرفص فعلكى ال حكف 

 :األ   
 ال رص األف  

 االخ الب احقل م  
لق قل فق ال تفبلا    سك   ف   وبك  

إقل ل  لكف ال فلك  البكرع فال كفع على 
فالمككل   فال    كك  للككف لال  كك  حككلالا 

اي   ل   
(92)

فمق ر ل ظهكرا إحك   . 
ال  فبلا لم لبهك  ال كرا ل المر سبك  

  لكككى . بفايكككو  الت كككفاا ال تكككل    
يككب   الم ككل   ر سكك  ق ككلن  ر مكك   كك  



                                  مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 العدد السادس

 

 

 121 

 فل  م     ت   فلك  لخكر  اف إ كرا  
 هككل  ك   فلك  غ كر ال فلك  ال ك   بك  م

لت ككلن  ه ككل ركك   كك ل م لقبكك  الت ككلن  كك  
مسككلق عملهككل سشككخص م  ككفع  ل  كك  

 مسلق ف ف  الم  ى عل    
على الرغل مكق ف كف  فيكل   م   ك   

ل يكككه   ركككل  ال ككك فب  م ككك  ا  لق ككك  
 يكككل ل الم كككرم ق بككك ق ب كككم الككك ف  
فف ف  الشكرو  ال فل ك  اال  ربكف  اال 
اق للف سل  لل  تك ل الم ف ك  المر كفن 

ل وب ك  ال ملك  لع ال  ك ا  عتبك     ا
اخككك الب احقلككك ل  م كككع مكككق متلتكككلن 
ال   ككك ن مكككق الت كككفاا ال تكككل    ال ككك  
 ر سكككك  ل  ككككل  م رمكككك  تكككك   ف  اف 
لشخلص  يكس فق  ك   ف  غ كر  فلك  

مسككلق م افلكك  عملهككل ) مسككلق لقلم هككل 
فمق األم ل  على رل  ال  فب  ق لل (.

ال   كك  مككق الشخ كك لا الي ليكك    كك  
فسككككللف الحسفمكككك  ال راق كككك  ال ككككرا  

إال لق ( ق كككلن الككك فرا  ) ب كككلمر مكككق 
فركك  محكك  إقلمكك  الت ككلن  كك  ) م ككر 
لل  يمذ باقلم  الشسف  تك  ( فق هل 

رككل  الت كككلن علككى الكككرغل اق برام هكككل 
سككلق   هككل  شككف   فقككلب إلككى ب ككم 
األشخلص  ك  ال كرا  فلخ كرا لغلتكا 
الت ككلن لكك ا ب ككل  علككى شككسف  فإ مككل 

ب  خ  ل  ب 
(91) 

فم ككل  اخككر ق ككلل ال   كك  مككق الت ككفاا 
ال تككل    فالمحل كك   كك  ب ككم الكك ف  
فم هكككل الت كككفاا المحل ككك   ككك  ال كككرا  
بيككككرق  مبلر ككككلا سككككلا ال ككككللل عككككلل 

 كك  للمل  ككل فللككف عككق ور كك   1221
فالبككك  (  ART)شكككرا  سكككلرا لت كككلن 

محل لً فحلفلكا الت كلن المكلسفرن لقلمك  
 عكككف  علكككى ركككل  الت كككفاا اال ا هكككل 

بلل تب  مفتفص البحك  ح ك   فبها 
 ك   ك  محك  عمك   -لل  يمع المحلسل

الكك عف   -الت ككفاا ال كك  يككرقا البكك  
( (ARTال   إقلم هل ق لن 

(91 )
.
 

فمق ا     ل ع ركل  ال ك فب  فعلكى 
ال ككك    ال ربككك  علكككى األقككك   ت كككرف 
 شس   ل    قل ف    مق ال ف  ال رب   
 شكككرب علكككى عمككك  التمكككر  ل ليكككلا 

ع الككككك ف  ال رب ككككك  بلع بكككككلر لق  م ككككك
 ش رف     بت فاا  تكل    فح كى لكف 
سككلق اشكك راف لهككل  الت ككفاا  كك  قمككر 
لخر لال لق ب هل ال  خ لب عمل مف كف  
   التمر  ل ليلا ف  مك  ركل  الل  ك  
التل ف  ككك  علكككى ال ظكككر  ككك  الشكككسلف  
المت م  مكق قبك  الك ف  لف اله  كلا لف 
الميييكككلا لف اح كككرا  تككك  الت كككفاا 

مق ق كلن تك  ق كلن لخكر   ال تل    لف
ف  مكك  رككل  الل  كك  علككى ال حت كك   كك  
المخلل ككك  فإ ككك ار الحسكككل   هكككل ف ككك  
األيكككلل   التل ف  ككك  لع ف ككك  قكككل فق 
لقلمكككك  ال ككككل   اف الم  ككككى عل كككك  لف 
 .                      التل فق اللع  خ لر  الم خل م ق 

 ال رص ال ل   
 االخ الب التل ف   

ال تلب ككك   ككك  الشكككف  ككك  لق التكككفا  ق 
ال ف   خ لب   مل ب  هل بلححسلل ف ك  

 مككل   كك   ر مكك   كك  . ال تفبككلا ا ظككلً 
 فلككك  م   ككك  ال   ككك  سكككللف  ككك   فلككك  

فمككق ر ككل   ب كك   كك فب   كك  . لخككر  
متلتلن الت فاا ال تل     لف ار سبكا 
ا )الت لن ال تل    المت م   ك   فلك  

مكك الً   كك  مف كك  إلككى شككخص متكك ل ( 
فسلق رلا ال    مبكلف ( ص )    فل  

فم لقككك  ( ا )ف ككك  قكككفا  ق ال فلككك  
 هك  ( ص )عل   ف ك  قكفا  ق ال فلك  
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        الت لن مبلف ف ك  قكل فق محك  
احقلمككك  ال   ككك    لهكككل  ر مككك  ف ككك  

 قل فق مح  إقلم  الم  ى عل    
فقكككك     كككك  قككككفا  ق الكككك فل  ق علككككى 
م لقب  الت كلن ال تكل    اال اق ال تفبك  

   فلكك  محكك  احقلمكك   سككفق  ل هكك   كك
للت ككلن ف سككفق شكك   ن  كك  محكك  إقلمكك  

ف لسر مق األم ل  على . الم  ى عل   
ركككل  ال ككك فب  ق كككلل ب كككم الت كككفاا 
) ال تكككككل    فال كككككحب ال  ملرس ككككك  

 يكك   إلككى يككم   ( بريككفل سككلرس  ر 
فشخ     ب  ل الم و ى ف حا ح   
حر   ال  ب ر عق الرلع المف ف ن    

  كك   ر مكك  ب  مككل الكك  ملرف ال   كك  ال
    رلا ال       اغل  قكفا  ق الك ف  
احيككالم   فم هككل ال رب كك    كك   شككس  
 ر م  م لق  عل هل  ك    التكل فق
(99 

)
فم كككل  لخكككر مكككل  تكككفل بككك  ب ككككم . 

الت فاا ال تل    ال رب ك  مكق عكرم 
ابكلح   شكم  ح كى األو كل   ك  ب كم 
األح لق فرل  الت فاا  سكفق مرخ ك  

لهككل ف  كك    لهككل مككق قبكك  حسفمككلا  ف
ركككلا  ر مككك   ككك  ظككك  قكككفا  ق  فلككك  
لخر  ح ى ب م الك ف  ال رب ك  ال ك  
ال    ككككككك  عكككككككرم  كككككككفر إبلح ككككككك  

لىو ل 
(99 )

. 
لق ركككل  ال ككك فب   ح كككلب إلكككى  هككك  
 فلكك  ل ككلل لهل ف  كك  اق  سككفق للككف 
علككى ميكك ف  م ظمكك  األمككل الم حكك ن 
فللككف عككق ور كك   فق ككع الكك ف  علككى 

ال تككل   االل  امككلا م   كك   كك  البكك  
 م ع رل  ال ف  الت كفاا ال لملك  علكى 
لرتككهل مككق بكك  ب ككم البككرام  ال كك  
 شس  إيل ن إلى   ق لف ول    لف     
 .م      ح لب إلى رعل   م   األو ل  

 ال رص ال لل  
   فب  ل بلا ال ر م  

لق احكك  لرسككلق ال ر مكك  ال م  كك  رككف 
 ف  كك  )الت كك  ال رمكك  ف  ككرب ب  كك  

حكككف ار سكككل  ال  ككك  ال لعككك  إرا  ككك   
المسفق لل ر م  رل  لً  حت   ال    ك  
اح رام ككك  ال ككك  حككك  ا اف لع     ككك  

(إ رام   لخر  
(91) 

إال لق الت ككككك  ال رمككككك   ككككك  ب كككككم 
األح لق  سفق مكق ال ك   إ بل ك  أل ك  
   لككككك  ب  ككككك  اح يكككككلق فال  ككككك  مكككككق 
الميل   البلو    ال ك    ك   السشكب 

   ف كك  لوككلر الت ككفاا ال تككل . ع هككل 
قككك   ر سككك  الت كككلن   ككك    ككك   الكككب م 
 ر مكك  لسككق مككق ال كك فب  ل بككلا   كك  

م كك   رس ككك  إحككك   ( الت كككلن ) ال لعكك  
ال   ككرن ) الت ككفاا ال رب كك  الر لتكك   

علككى ب ككم اللتوككلا  كك  ( الر لتكك   
مبكككلران البرا  ككك  فم كككر  ككك  بوفلككك  
سكلا التكلراا ال ك  لق مكا  ك    كف  

فمكككككق تكككككمق  1222إ ر ت كككككل عكككككلل 
تككرب   كك ا  غ ككر  ككح ح   اللتوككلا

اح يككبهل الحسككل للبرا  كك   كك  ال ق تكك  
األخ ككرن مككق المبككلران فل ا إلككى  ككف  
البرا  ككك   كككك  المبككككلران ف كككك  فق هككككل 

ركككلا ( ال   كككل)اع بكككر اال حكككل  الككك فل  
ال  كك  إيككل ن إلككى يككم   الحسككلل ب  مككل 
اح  كككككا ال   كككككرن ب  هكككككل ال  ت ككككك  
احيكككككل ن لال ل هكككككل سكككككررا اللتوكككككلا 

عكك  الفح كك  ل تكك  مبلر ككلا لسف هككل الرا
 . البوفل     ال ف  ال رب   

 المبح  ال لل 
ال را ل ال    ر سك  بفايكو  الت كفاا 

 ال تل    فعتفبل هل 
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س  ر ر  ال را ل ال    ر س  بفايو  
الت فاا ال تل    لال لق ال رس    سفق 
على لرل ال كرا ل فلس رركل فقفعكلً  ك  

 ل فب ككل  علككى مككل  تكك. الح ككلن ال فم كك  
 تيككل رككلا المبحكك  إلككى لرب كك  موللكك  

 : فعلى ال حف األ   
 المول  األف 

 ال را ل الفاق   على الح لن الخل  
ف شم  ركل  ال كرا ل  ر مك  االع ك ا  
علككى األ  ككلق فال تل كك  فسككللف  ر مكك  
 حر م األو ل  علكى ال يكف  ف شكر 

ف سككفق للككف  كك    ككرع  ق . احبلح كك  
 :فعلى ال حف األ   

 ألف ال رص ا
  ر م  االع  ا  على األ  لق فال تل  
لل    ر    قكل فق ال تفبكلا ال ر يك  
تمق بل  حمل   الح لن الخل   علكى 
 كككص   كككلل   ر مككك  االع ككك ا  علكككى 
األ  ككلق فال تل كك  ال    كك  إال  كك  حللكك  
فاحكك ن فركك  للا ف كك  حكك  االع كك ا  
بكك ق المككفاو  ق إلككى الميككلا بلل ظككلل 

 لق   ك  ركل  ال لل لف  ر   عل   ع 
الحللكك    لقكك  مر سكك  ال  كك  بمف كك  

(  22) تكككككرن (  911) كككككص المكككككل ن 
 . ف سفق ال تفب  الحبا 

ف كك  م ككر  ف كك  قككل فق حمل كك  التكك ل 
 2212ليكك   (  29)مككق ال  كك  رقككل 

 يككل  )  كك ص  كك  المككل ن ال لل كك  م كك  
ي ليكك لً ف تككل ححسككلل رككلا التككل فق سكك  

 :مق ار س  اح  األ  ل  ا     
ال عفن إلى مل   وفع على إ سلر  – 2

الشككرا ع اليككملف   لف مككل    ككل ى مككع 
إحسلمهل إلا  ل بفايكو  إحك   الوكر  

(  272)الم  فص عل هل  ك  المكل ن 
 (مق قل فق ال تفبلا 

 كككك ص علككككى ار سككككل   272فالمككككل ن 
ال ر م  باح   الوكر  ال ال  ك  فركلا 
مل   وب  على الت فاا ال تل    أل هل 
  كككك  مككككق الفيككككل   ال ال  كككك  سف هككككل 

 ..ميمفع  فمر    
فمفقب المشرص الم رع ال  خلف مق 
ال ت  للا  مسق لق  ف ك  لك  اال  تكل  ق 

 : ا    ق 
 لسر المشرص الم رع ال ر مك  : لفال

 فق لق  ح   لهل ال تفب  م كر   كلسر 
ال )  يل  ي لي لً فركلا م ل  كلً لتلعك ن 

 ( ر م  فال عتفب  إال ب ص 
اق المشرص الم رع  رس   تو :  ل  لً 

على إ سلر الشكرا ع اليكملف   فركلا ال 
 شم  س   فر االع  ا  علكى األ  كلق 
فال تل ككك   تككك   سكككفق االع ككك ا  لككك ا 

  اليكخر   بور   اح سلر فإ مل بور ك
مق   ق لف عت  ن اف عق ور    ل    
ب م األقلف   على للف الك  ق اف  لكف 

 الول    
فال كك  ر بللككلسر الككى اق ب ككم الكك ف  
شسلا ل    خل   مكق ف ارن احعكالل 
لمراقبكككك  الت ككككفاا ال كككك     ككككر ال كككك ق 
ف سككفق عتفب هككل احغككال   هل  ككلً مككق 
للككف مككل  كك ر   الل  كك  المشككسل  مككق 

الل اليكككك ف ع تكككك  ق ككككلن ف ارن احعكككك
اليككككلح  ال تككككل    ال هلمهككككل با ككككلرن 
ال ككك ق فيكككح  ال كككرخ ص مكككق الت كككلن 
المكككككككلسفرن فا  هكككككككى عملهكككككككل  ككككككك  

المملس 
(97 )

 . 
إمل قل فق ال تفبلا ال راق  ال ل ل  لق 

م ككككك   س لكككككا (  171) كككككص المكككككل ن 
بم لل ككك  ركككلا المفتكككفص ح ككك   كككل  

  لقككك  بكككللحبا مككك ن ال    ككك  )   هكككل 
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يك فاا لف ب رامك  ال    ك  على  ال ك  
 على  ال مل      لر 

مكككككق اع ككككك   باحككككك   الوكككككر   – 2
ال ال  كك  علككى م  تكك  ححكك   الوفا ككب 

 .ال      لف حتر مق ش ل ررل 
اب كك اً   ككلق ركككلا الكك ص   وبكك  علكككى 
 را ل االع ك ا  علكى األ  كلق فال تل ك  
إلا ح لا بفايو  الت فاا ال تكل    

 ال  كك  الق  الكك ص  شكك ر إلككى سلمكك  ال
رك   -سمكل ليكل  ل  –فالت لن ال تكل    

 .إح   فيل   ال ال    
فالكك ص الم تكك ل  كك  قككل فق ال تفبككلا 
ال راقككك  ل تككك   ككك لغ  مكككق الككك ص 
المف كككف   ككك  التكككل فق الم كككرع مكككق 
 ح  كك   لل تفبكك  فسككلق لس ككر شككمفل   
فاقر  الى الفاقع     ح  ك  متكمفق 

اال اق الكككك ص ال راقكككك  ال . ال ر مكككك  
ال  كك  فرككلا ال  كك    م كك    خلككف مككق

. بتل  متك ار ال تفبك  ق ليكلً بلل ر مك  
   ف  للمحسم  بمف   رلا ال ص اق 
 ت ر ال تفب  على ال رام   تو ال لق 
ال رام  ر  إح   الخ كلراا للمحسمك  

فرل  ال ر م   ح كلب . بمف   ال ص 
إلككى عتفبكك  شكك   ن ق ليككلً بخوفر هككل 
لككك ا علكككى األ  كككلق فال تل ككك   حيككك  

إ مل على إ كلرن رفف ال ك ق فال مك   ف
 اخككك  الم  مكككع فالم كككل  مف كككف   ككك  
ال كككرا  ح ككك  سكككل ا ب كككم الت كككفاا 

اق –لككككككفال حمل كككككك     –ال تككككككل    
 مكككك   فحكككك ن ال ككككب ال راقكككك  عككككق 
ور كك  ال ككرف   لالع كك ا اا الملرب كك  
فالول   ككككك  لكككككللف  وللككككك  المشكككككرص 
ال راقككك  لق  كككفر  عتفبككك    ككك  إلكككى 

سك  مكق  ر سك  الي ق عشرن ي فاا 
مكق (  171)ال    الملسفر    المل ن 

قل فق ال تفبلا بلحتكل   إلكى غرامك  
  ي ل مع  يلم  ال ر م  سللف م كع 
الت كككككفاا ال تكككككل    مكككككق مملريككككك  
إعمللهل على ارم ال را  إلا ار سبا 

فال ككك  ر بللكككلسر لق . ال  ككك  المكككلسفر
إ تلب عم  الت لن    ال را   ال  سفق 

فإ مل  سكفق مكق قبك  مق بحسل قتل   
فرككلا  تكك   . ر  ك  اال  ككلالا فاحعككالل 

لخكككر   ككك  لق  ككك ل  ال  ككك  فاق  مككك ذ 
يلو  م ع الت لن مكق م افلك  إعمللهكل 
إلككككى اليككككلولا التتككككل    فللككككف الق 
الم ع ر ل عتفب       إق   ك ر مكق 
 ه  قتل    ليفن بلل تفبلا األخكر  
فسكككللف مكككق ا ككك   ر  الشكككبهلا عكككق 

لق اله  كك  قكك   يخككل  عمكك  اله  كك  إل 
عل هكككككل محلبككككككلن الت كككككفاا الفو  كككككك  
فال     بف   الت فاا األ  ب    مق 
ا   إب كل  ال شكس ف  كر  ف كف  مك ذ 
يلو  الملسفرن إلى ال هلا التتكل    

. 
 ال رص ال ل  

 شكككككر احبلح ككككك  فايككككك  ال  األو كككككل  
   ي لً 

  وككككر   كككك  رككككلا ال ككككرص إلككككى  شككككر 
    يك لً احبلح   لفالً فاي  ال  األو ل
 : ل  لً فعلى ال حف األ   

لككككل   وككككر  :  شككككر احبلح كككك  : لفالً 
المشككرص ال ر يكك  إلككى مفتككفص  شككر 
احبلح كك  س ر مكك  لال إلا   لكك  ال شككر 

فرككلا مككل _ ب ككفر اف ل ككالل ألحكك    
ف يكك   ى مككق للككف  –يكك   فل  الحتككلً 

حلل  فاح ن ر  إلا ل    شر احبلح ك  
  الت كلن إلى مملري  الب ل   ه كل   لقك

ال ككك    شكككر احبلح ككك  ح كككى لكككف سل كككا 
ال ككفر اف األ ككالل عل كك  ح يككلق بككلله 
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(  111)فرككلا مككل   ككا عل كك  المككل ن 
  لقك  ) ال ترن ال ل    ح    ل    هكل 

بللحبا س  مق قكلل بالاعك  لف بك  مكل 
 ( . مق شل    ش  ع الب ل  

فب كككل  علكككى مكككل  تككك ل قتكككا إحككك   
المحكككككككلسل ال ر يككككككك   علكككككككى ق كككككككلن 

(seivicest  )  9222222)بلل رام 
 ر ف بلحتل   إلكى   كف م  م  ك  ( 

 122222)مسل حككككككككك  الككككككككك علرن   
 ر ككف ب كك  مككل لقلمككا األخ ككرن  عككف  (

م    
(91 )

 . 
ف كك  حت تكك  األمككر اق رككلا الحسككل مككق 
اححسككككلل ال ككككل رن  كككك اً  كككك  التتككككل  
ال ر ي  إل  ف ك  ال   ك  مكق الت كفاا 
ال ر يكككككك   اف ال كككككك   يككككككلرل   هككككككل 

ر يكك  ق  شكك ع ب ككفرن  ككر ح  لف  
تككككم    علككككى الب ككككل   م ككككل  علككككى 
ال فرن ال ر ح   المسللملا الهل     
ال     ر هل    كلا م ك ربلا  ك  ركل  
الت كككفاا ف ح  ككك  مفعككك  للتكككل  ب  هكككل 
فب ق مق  ولبهل مق المشلر  ق فركل  
الت كككككفاا اغلبهكككككل  بككككك  مكككككق التمكككككر 

(HOTBRID)ال كككككككككككككك لع  
(92 )

 .
التم    فركف مكل فم ل  على ال فرن 

 ب   الت فاا ال ر يك   االع  ل  ك  مكق 
لتوككككلا لف ل ككككالل  بكككك ق   هككككل س   كككك  
مملري  ال علرن فاحربلف ال ك     كى 

م هل
(92)

 . 
إمكككل قكككل فق ال تفبكككلا الم كككرع  تككك  

(  99)علل   شر احبلح ك   ك  المكل ن 
  لقك  بكللحبا ) م   ح    كل    هكل 

سككك  مكككق قكككلل بككك ع   ككك   سكككفق مخككك  
 ( .  ال لم  بل  ا

ف ككلر  احككك  الس كككل 
(92)

إلكككى لق ركككلا  
الكك ص ال   وبكك  علككى  شككر احبلح كك  

بككلأل ه ن االلس رف  كك  فم هككل الت ككفاا 
ال تل    الق الك ص  شك رو اق  سكفق 
محكككك  ال ر مكككك  مككككل ع ب  مككككل محكككك  
ال ر مككك   ككك  البككك  ال تكككل    سكككفق 

م كك  ال ككفر فاأل ككالل المخلكك  .م  ككفع 
 .بل  ا  ال لم  

اق التتكككل  الم كككرع ل  ككك  ف الحكككظ 
 كككفص مكككق ال هكككلفق  ككك   وب ككك  ركككلا 
ال ص إل اغل  األح لق ال   رم ح ى 
عتفبكككك  ال رامكككك  علككككى الت ككككلن ال كككك  
 ر س  رلا ال    فإ مكل  س  ك  با تكلب 
عمكك  الت ككلن ل  ككرن م   كك  لف م ككع بكك  
البر كككلم  الكككلع   ككك   شكككراً ل بلح ككك  

(91)
. 

مككككق قككككل فق (  111)ف ككك ص المككككل ن 
ليككك   ( 1) احمكككلرا   رقكككل  ال تفبكككلا

  لقكككك  بككككللحبا مكككك ن ال ( ) 2227)
     على ي   لشهر فب رام  ال    ك  
علككى خميكك  احلككب  ررككل لف باحكك   
ركككل  ق ال تكككفب  ق سككك  مكككق  ككك ع لف 
اي فر  لف حل  لف لحكر  مكق األشك ل  
. للا سل كككككا مخلككككك  بكككككل  ا  ال لمككككك  
ف  لقكك  بلل تفبكك  لا هككل سكك  مككق لعلككق 

 ( . ل  الملسفرن عق ش  مق األش
ف يخككككككل علككككككى ال  كككككك ق الم ككككككرع 
فاحمككلرا   قلكك  متكك ار ال تفبكك  ح كك  
 ككلسر التككل ف  ق عتفبكك  الحككبا رغككل 
 يكككككلم  ال ر مككككك  ف    رركككككل علكككككى 

 .الم  مع
فقك   كص المشككرص ال راقك  علكى رككل  

مككككق (  921)ال ر مكككك   كككك  المككككل ن 
) قكككل فق ال تفبكككلا ح ككك   كككل    هكككل 
ى   لقكككك  بككككللحبا مكككك ن ال    كككك  علكككك
يككك   ق فب رامككك  ال  تككك  عكككق مكككل    
   ككلر لف باحكك   رككل  ق ال تككفب  ق سكك  
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مق  ك ع لف يك فر  لف  ك ر لف حكل  
لف لحككر  لف  تكك  بت كك  االيكك  ال  اف 
ال ف  ع س لبلً لف موبفعكلا اف س لبكلا 
لخككر  لف ريككفملً اف  ككفر لف ل المككلً 
لف رمف اً لف غ ر للف مكق األشك ل  إلا 

.   ا  ال لم  سل ا مخل  بللح ل  لف ا
ف  لقكك  ال تفبكك  لا هككل سكك  مككق لعلككق 
شكك  مككق للككف اف عرتكك  علككى ل ظككلر 

 ............(ال مهفر 
 الحكككظ لق المشكككرص ال راقككك    لقكككك  
بككككككللحبا اف ال رامكككككك  اف باحكككككك ارمل 
الشككخص الككلع  ر سكك   ر مكك  مليكك  
بلألخال  فم هكل  شكر احبلح ك  ف يخكل 

 على المشرص ال راق   
  إل  مسككق لق  سككفق قلكك  متكك ار ال تفبكك

ال تفب  ال رامك   تكو فركلا ال    ليك  
فال  ف ك  إحسكلل .مع  يلم  ال ر مك  

 كككك  التتككككل  ال راقكككك  علككككى إحكككك   
الت ككككفاا ال تككككل    بيككككب  ار سلبهككككل 

فقكك  ل كك را . ر مكك   شككر احبلح كك  
المحلسل اليك ف    الس  كر مكق اححسكلل 
التتككل    تكك  ق ككفاا  تككل    ب همكك  

ر مككككق للككككف مككككل  شككككر احبلح كككك   ككككلس
ل كك ر   المحسمكك  ال  ا  كك  اليكك ف    

ال    بك  (  LBC) ت  الت لن اللب ل  
مككككق ب ككككرفا فشككككل  يكككك ف ع مككككق 
عتفبلا ب   اق قلما الت كلن المكلسفرن 

احمككككر ) ب  ككككف ر بر ككككلم  ايككككم     
 ب ق     س     عمك  ( بللخو ال ر م 

ركككلا الشكككل  علكككى  شكككر احبلح ككك 
 

مكككع 
 مال  
(91)

   
  كا : ال  األو ل    يك لً اي :  ل  لً 

 تككككرن ال لل كككك  مككككق (  117) المككككل ن 
قكككككل فق ال تفبكككككلا ال ر يككككك  ح ككككك  

  لقكك  بككللحبا لمكك ن خمككا يكك فاا )

(  122222)فب رامككككك    ككككك  إلكككككى 
_  ر ف س  مق إلاع   فر لف ريكفل 

اف  كككك  حللكككك  _بكككك ع فيكككك ل  سل ككككا 
ايكك  را رل اف   كك  ررل اف ولكك  مككق 
ل ككا ال  ككر ايكك  را رل اف   كك  ررل فس

رككل  الريككفل اف ال ككفر لحكك   بوككلبع 
خالعكك  فسككلق البكك  إلككى  مهككفر غ ككر 

 (مح   
مق خكال  مكل  تك ل   تكذ اق المشكرص 
ال ر يكك   وبكك  رككلا الكك ص علككى لع 
ق ككلن  تككل     تككفل ب ككرم  ككفر اف 
ل كككالل ألو كككل  ب كككفر إبلح ككك  ب بكككلرن 
لخكككر  اق المشكككرص ال ر يككك   حمككك  
. األو ككككل  مككككق االيكككك  ال  ال  يكككك  

علكككى مكككل  تككك ل لرككك  التتكككل   فب كككل 
ال ر ي  ب رم عتفبك  ال رامك  علكى 
ق كككل  ق  تكككل    ق أل همكككل ب  كككل  كككفر 

ف الحكككظ لق  ر مككك  . إبلح ككك  ألو كككل  
االيكك  ال  ال  يكك  لىو ككل    كك  مككق 
لرككل ال ككرا ل ال كك    ككل   م هككل الكك ف  
األفرب ككككك  فعكككككل ن مكككككل  سكككككفق ركككككلا 
االيكككككك  ال  عبككككككر شككككككبس  اال  ر ككككككا 

 .الت فاا ال تل   ف ر س  سللف عبر 
إمل المشرص الم رع   لى الكرغل مكق 

 21) ف ف  قل فق حمل ك  الو ك  رقكل 
إال ا ككككك  لكككككل   كككككلل   2221ليككككك   ( 

مفتفص اي  ال  األو ل    يك لً عبكر 
الت فاا ال تكل    فإ مكل اس  كى بكا را  

فالكككككلع   كككككلل    ككككك  (  221) كككككص 
ال حكككر م علكككى ال يكككف   ككك  حللككك  

ال حكر م  فقفع  على األو ل  فحلل 
علككككى ال يككككف  ال  م كككك  سكككك   ككككفر 
االيككككك  ال  ال  يككككك  فإ مكككككل  سكككككفق 
االيكك  ال  لح ل ككلً عككق ور كك  ال ككرم 
ل ككفر إبلح كك  خل كك  بلألو ككل  فح ككى 
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اق رككككلا الكككك ص ال   كككك ع    ككككلً  كككك   
 وب تكككك  علككككى ال حككككر م الككككلع  كككك ل 
بفايو  الت كفاا ال تكل    الق الك ص 
لكل  شك ر إلكى للكف سمكل ا ك  لكل  شكك رو 

ق ال حر م مف   الى  مهفر اق  سف
األو كككككككل  ف ككككككك  الحت تككككككك  اق ركككككككلا 

المف ككك  إلكككى ال مهكككفر ) ال حكككر م 
  ك  اشك  مكق ( عبر الت فاا ال تل    
فعلككى الككرغل لق . ال حككر م ال ككل ع 

التتكككل  الم كككرع ا ككك ر ال   ككك  مكككق 
اححسككككككلل التتككككككل    تكككككك  الت ككككككفاا 
ال تككل    إال ا كك  لككل   كك ر حسككل تكك  

األو كككككل  لع ق كككككلن بشكككككلق ايككككك  ال  
  ي لً 
(99 )

 . 
إمككل المشككرص ال راقكك   تكك  لفر   ككص 

مككق قككل فق ال تفبككلا (  122)المككل ن 
 ف ل      

  لق  بكللحبا سك  مكق حكرم لسكر ) 
اف ل  كككى لكككل  بلكككه  مل  ككك  عشكككر يككك   
سلمل  علكى ال  كفر لف ا خكلل ال يكف  

فإلا سككلق . حر كك  اف يككه  لهمككل للككف 
(   ) ال ل   ممكق  كص عل ك  ال تكرن 

لف ق كك  الككربذ مككق  121لمككل ن مككق ا
  لككك  اف  تلتكككى ل كككراً عل ككك     لقككك  
بللي ق م ن ال      على عشكر يك  ق 

 (.لف     الحبا 
فال  خ لكككب ركككلا الككك ص عكككق الككك ص 
الفار     قل فق الو ك  الم كرع مكق 
ح   ا   لل   و  س   فر االيك  ال  
ال  يككك  لىو كككل  سمكككل ا ككك  لكككل  كككلسر 
 الفيككككل   الح   كككك  لل حككككر م علككككى
ال يف  سللت فاا ال تل    فاال  ر ا 
فبلحتككككل   الككككى مككككل  تكككك ل  مسككككق لق 
 يكك   مالحظكك  لخككر  علككى المشككرص 
ال راقكك  اال فركك  قلكك  متكك ار ال تفبكك  

ح    مسق للمحسم  اق   رم عتفب  
الحككبا  تككو علككى مككق  حككرم الو كك  
علكككككى ال يكككككف   كككككل الككككك ا األ ككككك ر 
بللمشكككرص اق    ككك  ال تفبككك  اشككك  الا 

بفايككككككو  الت ككككككلن  سككككككلق ال حككككككر م
ال تكككككل    ال لق ال حكككككر م ال كككككل ع 
 مسككق اق  تككع علككى و كك  م كك ق ب  مككل 
   الت فاا ال تل     سفق مف   الى 

 .ع   غ ر مح   مق ال مهفر 
فمككق ا كك    ككل ع اال  تككل اا الم ت مكك  
 ت ككككرف علككككى المشككككرص ال راقكككك  اق 

 122 تكك ب  تككرن إلككى  ككص المككل ن 
   كككلسر   هكككل  ر مككك  ايككك  ال  األو كككل
  يكككك لً بككككللور   ال ككككل ع فبككككللور  
الح   كككك  فم هككككل الت ككككفاا ال تككككل    
ف   كككك  عتفبكككك    كككك  إلككككى اليكككك ق 
الميب  على مكق  ر سك  ركل  ال ر مك  
بفايككو  الت ككلن ال تككل    مككع إغككال  
الت ككلن فرككل  الموللبكك  بلل شكك     لب كك  
مق خوفرن ال ر م  على األو ل  مكق 
 لح كك  فايكك  ال  ب ككم الت ككفاا ل كك ل 

 .اف الو   مق  لح   لخر  إ ر
 المول  ال ل   

  ر م   التلب فالي  
 بح   ر م   التلب فاليك  سكالً  ك  

 : رص فعلى ال حف األ   
 ال رص األف  
  ر م  التلب 

التككلب    كك  إيكك ل    كك    كك   ر مكك  
 تككرر لهككل التككل فق عتفبكك    ل  كك  لف 
 ف كك  اح تككلر الميكك   إل كك  ع كك  لركك  

فو ككككك  
(99 )

ف لق  تكككككف  م كككككل  للككككك. 
للمفظكككككب ل كككككا مر شككككك  مكككككق قبككككك  
المرا ع ال ال   لف  تف  شخص ألخر 
ل ككا   مكك   كك  ب ككا الكك علرن ال ال كك  
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فالتلب     مق ال را ل ال ك  س  كر مكل 
 ر س  بفايو  الت كفاا ال تكل    
(91 

)
. 

فإلا مل اول  ل على التكفا  ق ال  ا  ك  
فرككك    كككلل   ر مككك  التكككلب   ككك رل 

 ك  فغ كر ال ل ك   م    ب ق التلب ال ل
ف   كك  عتفبكك  األف  اشكك  مككق عتفبكك  

 للمشرص ال ر يك    ك  . ال فص ال ل   
التلب بفايو  الت كفاا ال تكل    ركف 

 119)قلب عل   بمف    ص المل ن 
 .ف سفق ال تفب  الحبا (  1) ترن ( 

إمل    م ر  للمشرص  م   ل تلً ب ق 
التلب ال ل   فغ ر ال ل ك  فلكل  شك ر 

بفايو  الت كفاا ال تكل    إلى التلب 
إال لق الرا ذ    ال وب تلا التتكل     
لق التككلب بفايككو  الت ككفاا ال تككل    

مكق للككف .   ك   كفص مكق التككلب ال ل ك 
مكككك الً مككككل ل كككك ر   محسمكككك  التتككككل  

ق كلن (  22)اح ارع    م ر باغال  
 تل    ل ب    لب   ل ظكلل التكلا   ب ك  
 اق ف هككا قككلب إلككى ال ككفار الل ب كك ق
   ب ا   ال فرن تك   ظكلل التكلا  
(97 

.) 
فر ككككلف حسككككل لخككككر ل كككك ر  التتككككل  
السف    ت  ق لن ال  ال   تمق الحسل 

احلككككب    ككككلر (  22)غرامكككك  الت ككككلن 
) سف    أل هل ف ها قلب إلى ال ل ك  

( مر ف  ال ل ل 
(91) 

 
  تذ مق  يلم  ال رام  الم رفت  
مككق قبكك  التتككل  الم ككرع فالسككف    

تككلب بللت ككلن التتككل    قككلب   كك اق ال
 . عل   
) إمككل  كك  ال ككرا   تكك    ككا المككل ن  

مككككق قككككل فق ال تفبككككلا علككككى (  911
إيككك ل  فاق ككك  )   ر كككب التكككلب ب  ككك  

م     إلى ال  ر باح   وكر  ال ال  ك  
مق شل هل لف  كحا اق  ف ك  عتكل  
مق ليك  ا ال ك  لف اح تكلر  ع ك  لرك  

 (فو   
و  فركلا ال  ر كب  شكم  التكلب بفايكك

الت فاا ال تل    ب ل   المشرص  كلسر 
...( باحكك   وككر  ال ال  كك  ) عبككلرن  

فالت ككفاا ال تككل    ركك  إحكك   وككر  
فالمشكككرص ال راقككك     ككك  . ال ال  ككك  

عتفبككك  التكككلب الحكككبا فال رامككك  لف 
ف   كككك  . إحكككك   رككككل  ق ال تككككفب  ق 

التككلب ظكككرب مشككك   إلا فقكككع التكككلب 
فب ل  على مل . باح   فيل   احعالل 

 تككك ل ل ككك را محسمككك  ال  ل كككلا  ككك  
مل كفق (  17)السرا ن عتفب  ال رامك  

على ق لن الشرق   ال تل    ل ف  ههكل 
قلب إلكى ال كلو  بليكل عمل كلا ب ك ا  

(92)
. 

 كككك  الحت تكككك  اق المشككككرص ال راقكككك  
ع ككك مل فتكككع ركككلا الككك ص سكككلق عكككلل 

فسل ا فيكل   احعكالل محك  ن  2212
بلل ككحب فال ل ككل  المحلكك  فلككل  سككق 

 لف ق فاا  تل    فإلا مل قلرق ب ق ر
ا ر التلب    ال حب فال ل كل  فبك ق 
التلب بللت فاا ال تكل    لكف  ك  ل لق 
التكككلب بكككللت فاا لس كككر تكككرراً أل هكككل 
 سككفق م رفتكك  علككى اسبككر عكك   مككق 
ال كككلا فقككك    ككك  إلكككى اغلككك  يكككسلق 
ال ككللل إلا سل ككا الت ككلن لكك  هل اشكك راف 

لف لل.    لس ر مق قمر   لع  فاح  
  عف المشرص ال راق  إلى إ كرا   كص 

  ن علككككى خككككلص  تككككع عتفبكككك  مشكككك
 . التلب بللت فاا ال تل   

 ال رص ال ل   
  ر م  الي  
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اليككك    كككرب ب  ككك  رمككك  ال  كككر بمكككل 
 خككك ش شكككر   اف اع بكككلر  اف   كككرف 
شككك فر  فاق لكككل   تكككمق للكككف إيككك ل  

فاق   م    
(12)

 . 
فال ر  ب ق التكلب فاليك  لق األخ كر 

مق إيك ل  فاق ك  بلا ك  مك ال اق ال   ت
ب  مككل .  تككف  للمفظككب ل ككا مر شكك  

التككلب   كك  لق   تككمق إيكك ل  فاق كك  
م   كك  بككلا هل م كك  لق  تككف  للشككخص 
ل ا لخلا رشفن مق المرا ع ال ال ك  

(12)
  . 

سمكل  -فالتفا  ق ال  ا     تيل اليك  
إلى ي  عل ك  فغ كر  -رف حل  التلب

عل كككك   ككككر  ركككك  اليكككك  بككككللت فاا 
 تككككل      كككك  مككككق ال ككككفص األف   ل ال

 ال فص ال ل    
التككل فق ال ر يكك   ككص علككى  ر مكك  

(  9) تككرن (  119)اليكك   كك  المككل ن 
ف    الي  بفايو  الت فاا ال تل    

ف يخكككل علكككى المشكككرص . يككك  عل ككك  
 . ال ر ي  قل  مت ار ال تفب 

إمككل  كك  م ككر  للمشككرص لككل  بكك ق إق 
اف الي  بللت فاا ال تل        عل ك  

غ ككككر عل كككك  إال ا كككك  مككككل  رب عل كككك  
ال وب   التتكل   ا ك    ك  يك  عل ك  

 م ل  للف 
إمككل المشككرص ال راقكك   هككف األخككر لككل 
  ور  إلكى اليك  بكللت فاا ال تكل    
فسف       عل ك  لف غ كر عل ك  اال اق 
الكك ارب  كك  ال وب كك  ال ملكك  اق اليكك  
بفايككككو  ال ل ككككل  يككككفا  سككككلق البكككك  

عل  ارت  اف  تل       ي  
(11)

  . 
ف ر  اع بلر اليك  بفايكو  الت كفاا 
ال تكككككل    عل  كككككلً غ كككككر سكككككل   ال اق 
 يككلم    سككفق لس ككر بس  ككر مككق اليكك  

ال ل   الكلع  تكع إمكلل م مفعك  قل لك  
مكككق لشكككخلص لكككللف   لشككك  المشكككرص 
ال راقككك  بكككا را   كككص خكككلص لليككك  
بفايو  فيل   احعالل الح        ك  

يك ق     ال تفب  مشك  ن   ك  إلكى ال
فللكككككف الق مكككككق  تكككككع عل ككككك  اليككككك  
بفايو  الت كفاا ال تكل     يكل  إلكى 
يم    إملل ع   سب ر مق ال لا ممكق 
 شككككلر  الت ككككفاا ال كككك  ار سبككككا بهككككل 

 . ر م  الي  
 المول  ال لل 

 ر م  عرم البكرام  الخل ك  بت كلن 
 م     

 ح   رل  ال ر م  بور ت  ق األفلكى 
 ع كك مل  سككفق ق ككلن  تككل    م   كك  لهككل

قك   سكفق ) ح    و ك  م ليكب  م   ك  
حككككر  لف محلسمكككك  لف     ككككل حسككككل ن 

ف كلسر ( الك  ... مرس  عيسرع يرع 
غللبككككلً  كككك  الت ككككلن ال كككك   تككككفل بهككككل  
ال  و   لق حك  ال تك  مت  كرن عل هكل 
ح كك   الحككظ  كك  لعلككى شلشكك  ال ل ككل  

خكككككلص بللت كككككلن )لف ليككككك لهل عبكككككلرن 
فر ل  تكفل ق كلن لخكر  ببك  (.ال ال    

ر ككككلم  لا كككك   فق لق  ككككلسر ل هككككل الب
لخككلا ال تكك  مككق الت ككلن  ككلحب  الحكك  

إمككل ال ككفرن ال ل  كك  .  كك  للككف ال تكك  
 هككف  ظككلل ال شكك  ر ح كك   تككفل ب ككم 
الت ككككفاا ال تككككل    بللح ككككف  علككككى 
حتف   ت  برام  م     سك  الل ح   ك  
لف مبلر كككلا سكككرن التككك ل   تكككفل الت كككلن 
بفتع رم  لل ش  ر مق ا ك  ب كع ركلا 

م  على شس  سلبف لا    األيفا  الر
 مسكق اق  تكفل  .فالح ف  على الربذ 

إح   الت فاا بشرا  رلا السلبفق مق 
اليف  ف  ذ الت لن المش رن  فعرم 



                                  مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 العدد السادس

 

 

 111 

بككككرام  رككككل  الت ككككلن علككككى ال مهككككفر 
 .مبلشرن 

فاليكككككيا  الكككككلع  وكككككرف رككككك    ككككك  
الور ت  ق الم ت م  ق  مكفلب ل ر مك  
اليرق   ل  ك خ   حكا ف كب  ر مك  

 خر   ل
 كك   ر يككل  شكك رو المشككرص ال ر يكك  
لق  سكككفق محككك  اليكككرق  مكككل  م تكككف  
مككل ع فبمككل لق الوككر ت  ق الم تكك م  ق 
لكك ا   همككل محكك  مككل ع لككللف  ككلر  
ال تككككك  فالتتكككككل  ال ر يككككك  إلكككككى لق 
عكككككرم البكككككرام  الخل ككككك  بت كككككفاا 
لخككر  ال   كك  مككق قب كك  اليككرق  فإ مككل 
 م ككك  اع ككك ا  علكككى الملس ككك  ال سر ككك  

 تفب  عل   الحبا ف سفق ال
(11 )

. 
ف   م كر  كلق المشكرص  شك رو ا ظكلً 
لق  سكككفق محككك  اليكككرق  مكككل  م تكككف  
مملكككفف لل  كككر لكككللف فمكككق ر كككل  شككك ن 
الخككالب  كك  ال تكك  حككف  اع بككلر اخككل 
البككككرام  مككككق ق ككككلن  تككككل    بم لبكككك  

 اليرق   ل ال  
 كككلر  احككك  الس كككل 
(19)

إلكككى لق اخكككل  
البككرام  ال ل   ف  كك  ال   كك  مككق قب كك  
. اليككرق  ل كك ل ف ككف  المحكك  المككل ع 

ب  مككل  ككلر  لخككر
(19)

إلككى  شككب   رككلا  
االخككككككل بيككككككرق  ال  ككككككلر السهربككككككل   
فبلل ككلل   مسككق لق  وبكك  علككى يككرق  
البكككرام  ال  كككفص الخل ككك  بيكككرق  
ال  ككلر السهربككل   ف ككلر   ل كك   للكك  
إلى إق البكرام  رك  عبكلرن عكق قكف  
 مسق ق ليهل ف ت  ررل لللف   لذ لق 

مح  لليرق   سفق 
(11)

فلل   كر ركل  . 
الميكككككل ل  علكككككى ميككككك ف  التتكككككل  

الم رع
(17)

. 

فإمل المشكرص ال راقك   هكف ال  خ لكب 
عق المشرص ال ر يك  فالم كرع مكق 
ح كك  اشكك راو لق  سككفق محكك  اليككرق  
مككل  م تككف  مملككفف لل  ككر لككللف  بكك ف 
  كككككلر  وب ككككك  ال  كككككفص الخل ككككك  
بلليككككككرق  المف ككككككف ن  كككككك  قككككككل فق 

قكك  علككى اخككل البككرام  ال تفبككلا ال را
ال لب كك  ححكك   الت ككفاا مككق قبكك  ق ككلن 

فعل     لش  المشرص ال راقك  . لخر 
بككا را   ككص خل كك    ككلل    كك  يككرق  
البكككرام  ال ل   ف  ككك  فسكككللف البكككرام  
الم لفمل  كك  عككق ور كك  اال  ر ككا مككق 
ا   ي  ال تص المف ف     ال شكر ع 

. 
 المول  الرابع
  را ل لخر 

اشككككر ل إل هككككل  كككك   لق ال ككككرا ل ال كككك 
المولل  اليلبت      مكق لركل ال كرا ل 
ال كككككك   ر سكككككك  بفايككككككو  الت ككككككفاا 

إل  مسكق لق . ال تل    فلك ا  م  هكل
 ر س   را ل م    ن بفايو  الت فاا 
ال تككككككل    م كككككك  ال حككككككر م علككككككى 

الت ككككك 
(11)

لف ال ه  ككككك  بللت ككككك  
(12)

لف  
ال حر م علكى ال م  ك  ال   كرع
(72)

 
لمكفاو  قلف إ شل  ليرار ب كم ا

(72)
 
فربمكككل  سشكككب ل كككل ال وكككفر الح   ككك  
 را ل لخر   ر س  بفايكو  الت كفاا 
ال تكككككل    لكككككل   ر هكككككل  ككككك  الفقكككككا 

 الحلتر
 الخل م 

ب ككك  اال  هكككل  مكككق س لبككك  ركككلا البحككك  
 االم فاتع  ش ر إلى لركل االيك   ل ل

ال كككك  ظهككككرا خككككال  البحكككك  فسككككللف 
ال ف  لا ال     ت ل بهل إلى المشرص 

 .ال راق 
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 ف مسكككق إ مللهكككل:االيككك   ل لا : فال ل
 : بلال  
لق الت فاا ال تل    ر  فيك ل   – 2

مككق فيككل    كك  ال وككفر الحكك    لهككل 
ال   ككك  مكككق اال  لب كككلا سمكككل    كككب 
بس  كككر مكككق اليكككلب لا فمكككق بككك ق ركككل  
اليككككككلب لا ال ككككككرا ل ال كككككك   ر سكككككك  

 .بفايو هل 
 ش ن الت فاا ال تكل    لكل  سكق   – 1

 تكككل را   هككك  شكككخص م ككك ق فإ مكككل
عكك ن  هككف  ل ظهككر الت ككفاا ال تككل    

 . بللشس  الحلل  
ال فل كككك   – م ككككع ال شككككر  لا   – 1

   رب  كراح  اف تكم لً  –فالفو    
للت ككككككككفاا ال تككككككككل    بللشخ كككككككك   

 .الم  ف   
الت كككفاا ال تكككل     تيكككل مكككق   – 9

ح كك   ف ههككل  كك  البكك  إلككى  ككفع ق 
األف   يككككككككككمى بككككككككككللت فاا غ ككككككككككر 

 يككككككككككمى الم خ  كككككككككك  فال ككككككككككل   
بللم خ  كك  األف  ال  خكك ص ببككرام  
م   كك  إمككل ال ل  كك    سككفق م خ  كك  

 .    فص م  ق مق البرام  
لق التككفا  ق  كك  اغلكك  الكك ف  ال  – 9

 ر   المييفل   ال  ا    علكى التمكر 
ال  لع  الكلع  بك  مكق خاللك  الت كلن 
ال تل    فإ مل  ر   المييفل   علكى 

 . الت لن ال    ر س  ال    الم رل
 بكك ق ل ككل خككال  البحكك  لق ر ككلف  – 1

  فبلا  فا   محلسم  الت فاا ال ك  
 ر سككك  ل  كككل  مخلل ككك  للتكككل فق م هكككل 
االخكككككككك الب احقل مكككككككك  فاالخكككككككك الب 
 .التل ف   ف  فب  إ بلا ال ر م  

لق ال هككك  ال ككك    كككرم عتفبككك   – 7
إغكككال  الت كككلن ال تكككل     خ لكككب مكككق 

 فلكك  إلككى لخككر    كك  ب ككم ال فلكك  
  المهمكككك  مفسفلكككك  إلككككى  سككككفق رككككل

التتكككل  م ككك  م كككر فب تكككهل  سكككفق 
مفسفلكك  إلككى ر  كك  خل كك  م كك  ر  كك  

 .احعالل فاال  لالا    ال را 
لق الككك ف  لكككل    ككك   ككك  ال تكككل   – 1

علكككى  ر مككك  االع ككك ا  علكككى األ  كككلق 
فال تل   بفايو  الت فاا ال تكل     ل 
لق ب ككم الكك ف  ال   لقكك  علككى ركككل  

لف  ف  ال ال ر مككك  م ككك   ر يكككل فر ككك
 كككلسر سككك   كككفر ركككل  ال ر مككك  م ككك  
م ككر فر ككلف  ف   ككلسر  م ككع  ككفر 
رل  ال ر مك  لسكق  تكع عتفبك  قل لك  
متلر كككك  مككككع  يككككلم  ال ر مكككك  م كككك  

 .ال را 
اق  ر مككككك  ايككككك  ال  األو كككككل   – 2

  ي لً     مق ال را ل األس كر خوكفرن 
فال    ر س  بفايكو  ب كم الت كفاا 
مكق  ال تل     ك  حك ق   ك  لق  ل ك 

الككككك ف  ال رب ككككك  خل ككككك  لكككككل   ككككك   
 شكككر  ل هل لمفا هكككك  رككككل  ال ر مكككك  

 .فمق تم هل ال را  
لق  ر م كككك  اليكككك  فالتككككلب  – 22

الل ككلق  كك ل ار سلبهمككل بفايككو  الت ككلن 
ال تككل     شككسالق لس كككر  يككلم  مكككق 
ار سلبهمككل بكك فق رككل  الفيكك ل  بيكك  
ا   ل  ال ال  ك   ك  الت كفاا فمكع للكف 

 لا ال رب   فمق     لق اغل  ال شر 
تكككم هل التكككل فق ال راقككك  لكككل   كككلل  
رل  ق ال ر م  ق  ك    كفص خل ك  
فإ مككككل اس  ككككى بلل  ككككفص ال تل   كككك  
المف كككف ن   ككك  فال ككك    لقككك  علكككى 

 .الي  فالتلب
لق اخككككككل البككككككرام  الخل كككككك   – 22

باح   الت فاا مق قب  ق لن لخكر  لكل 
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     ال ت  فال شكر  لا علكى  يكم    
لولككك  عل ككك  ايكككل  بلليكككرق   كككللب م

اليرق  ف ل   لخر ع   اع ك ا  علكى 
الملس ككك  ال ر  ككك  فال للككك  لكككل   لقككك  

 .عل   
لق ال كككككككرا ل ال ككككككك   ر سككككككك   – 21

بفايككككو  الت ككككفاا ال تككككل    فال كككك  
لسر لركككل  ككك  البحككك  ال    ككك   م كككع 
ال ككرا ل المر سبكك  فإ مككل  ف كك   ككرا ل 
لخكككككر   ر سككككك  بفايكككككو  الت كككككفاا 

لكى لسكر  رككل  ال تكل    فالكلع     كل إ
ال كككرا ل ب كككفرن م  كككل   ل هكككل   ككك  

 .األس ر ار سلبلً    الح لن ال مل   
 :فر  سلأل   : ال ف  لا :  ل  لُ 
 ت ككرف علككى المشككرص ال راقكك  اق  -2

 تع   ر ب للت لن ال تكل     ك  بكل  
خلص تمق قل فق ال تفبكلا ال راقك  
 شم  رلا البكل  ال كرا ل ال لشك   عكق 

بيككككب    ا كككك رل  الت ككككفاا ال تككككل   
 .بشس  سب ر  

 7 ككل  لمككر يككلو  اال كك الب رقككل  - 1
التيكككل ال كككل   ال تكككرن  ل  كككلً ال   كككف  
لقلمكك  الكك عف  تكك  مر سبكك  ال ككرا ل 
ال لل كككك  لال بككككالق خوكككك  مككككق المكككك  ر 
 :اح ارع لليلو  اال  ال    الميق   

ال ككرا ل ال كك   كك ص عل هككل المككفا   –ل 
فركككككك  ال ككككككرا ل المر بوكككككك   12-19
 . شر بلل

فرلا    ك  لق لع شكخص  ر ك  لقلمك  
 عككف  تكك  إحكك   الت ككفاا ال تككل    
   ال كرا    ك  لق  ح ك  علكى إلق 
مكككق الحكككلسل المككك    بر مكككر فبمكككل لق 
المرحلكككك  اال  تلل كككك  قكككك  ا  هككككا ف ككككل 
 يككل ل اليككك ل ن إلككى ال ل ككك  ال راقككك  
لكللف  ت كرف  ك خ  اليكلو  ال شككر     

بكرر فإل ل  رلا ال ص اللع ل بذ ال م
لف ككف   سمككل ا كك  غ ككر م مككف  بكك  مككق 

ح    تلل ال   ك  مكق . ال لح   ال  ل   
الككككك عف  ال  ا  ككككك  تككككك  الت ككككككفاا 
ال تككل     فق اخككل  ككرخ ص مككق لع 

 . ه  لمر س   لف عراق  
1 -

 
 ولل  المشكرص ال راقك  لق  كفر  
عتفبكككك    كككك  إلككككى اليكككك ق عشككككرن 
يككككك فاا سككككك  مكككككق  ر سككككك   ر مككككك  

ل تل   الفار ن االع  ا  على األ  لق فا
مككككككق قككككككل فق (  171) كككككك  المككككككل ن 

ال تفبكككككلا  بلحتكككككل   إلكككككى غرامككككك  
  ي ل مع  يلم  ال ر م  سللف م كع 
الت كككككفاا ال تكككككل    مكككككق مملريككككك  
إعمللهل على ارم ال را  إلا ار سبا 
ال    الملسفر فاق  تع رلا المت كرف 
تمق البل  اللع اق رح ل     ال توك  

 .األفلى مق االي   ل لا
لق إ تلب عم  الت كلن  ك  ال كرا    - 9

ال  سفق مق بحسل قتل   فإ مكل  سكفق 
. مككق قبكك  ر  كك  اال  ككلالا فاحعككالل 
فركككلا  تككك     ككك  لق  ككك ل  ال  ككك  فاق 
 مكك ذ يككلو  م ككع الت ككلن مككق م افلكك  
إعمللهل إلى اليكلولا التتكل    فللكف 
الق الم ع ر ل عتفب     ك  إق   ك ر 
ا مكككق  هككك  قتكككل    ليكككفن بلل تفبكككل

األخر  فسللف مق ا    ر  الشكبهلا 
عكككق عمككك  اله  ككك  إل  لق اله  ككك  قككك  
 يخككل عل هككل محلبككلن الت ككفاا الفو  كك  
فال     بف   الت فاا األ  ب    مق 
ا   إب كل  ال شكس ف  كر  ف كف  مك ذ 
يلو  الملسفرن إلى ال هلا التتكل    

. 
 كككك عف المشككككرص ال راقكككك  إلككككى  – 9

ى  شككك    عتفبككك   ر مككك  احيكككل ن إلككك
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ا  ا  ال لم  الفار ن  ك   كص المكل ن 
مق قل فق ال تفبلا إلا مل  ل (  921)

ار سل  رل  ال ر م  بفايو  الت فاا 
ال تككل    فللككف ل يككلم  ال ر مكك  إلا 
مل ار سبا بفايو  الت كفاا ال تكل    
فاق  سفق ال ص المت رف تمق البل  
الككلع  ككل اق راحكك   كك  ال توكك  األفلككى 

 .مق االي   ل لا
 ت ككرف علككى المشككرص ال راقكك  اق  - 1

 122 تكك ب  تككرن إلككى  ككص المككل ن 
 كككلسر   هكككل  ر مككك  ايككك  ال  األو كككل  
  يكككك لً بككككللور   ال ككككل ع فبككككللور  
الح   كككك  فم هككككل الت ككككفاا ال تككككل    
فاال  ر ككا مكك الً ف   كك  ال تفبكك    كك  
إلككى اليكك ق الميبكك  علككى مككق  ر سكك  
رل  ال ر م  بفايو  الت كلن ال تكل    

  الت ككككلن فرككككل  الموللبكككك  مككككع إغككككال
بلل شكك     لب كك  مككق خوككفرن ال ر مكك  
علكككى األو كككل  مكككق  لح ككك  فايككك  ال  
ب ككم الت ككفاا ل كك ل إ راف الو كك  مككق 
 لح كككككك  لخككككككر  فاق  سككككككفق الكككككك ص 
المت رف تمق البل  اللع  ل اق راحك  
 .   ال تو  األفلى مق االي   ل لا

  لشككك  المشكككرص ال راقككك  بكككا را   - 7
لتككلب بفايككو   ككص خككلص لليكك  فا

فيكككل   احعكككالل الح   ككك     ككك    ككك  
ال تفبككك  مشككك  ن   ككك  إلكككى اليككك ق 
فللكككف الق مكككق  تكككع عل ككك  اليككك  اف 
التككككلب بفايككككو  الت ككككفاا ال تككككل    
 يل  إلكى يكم    إمكلل عك   سب كر مكق 
ال ككككلا ممككككق  شككككلر  الت ككككفاا ال كككك  
ار سبككا بهككل  ر مكك  اليكك  لف التككلب 
فاق  سفق ال ص المت رف تمق البل  

لع  ككل اق راحكك   كك  ال توكك  األفلككى الكك
 .مق االي   ل لا

 وللككك  المشكككرص ال راقككك  بكككا را   - 1

 ص خلص   كلل    ك  يكرق  البكرام  

ال ل   ف  كككككككككك  فسككككككككككللف البككككككككككرام  

الم لفمل  كك  عككق ور كك  اال  ر ككا مككق 

ا   ي  ال تص المف ف     ال شكر ع 

 ل ال  ف كك   ككص  كك  قككل فق ال تفبككلا 

  ال راقكككككك    ككككككلل  يككككككرق  البككككككرام

ال ل   ف  كككككك  لف يككككككرق  الم لفمككككككلا 

ب كككككفرن علمككككك  فاق  سكككككفق الككككك ص 

المت رف تمق البل  اللع  ل اق راحك  

 .   ال تو  األفلى مق االي   ل لا

مل م ككككل قكككك  يككككلم ل بككككلق الت ككككلن  – 2

ال تككل      م ككع بللشخ كك   الم  ف كك  

لللف   ت رف على المشرص ال راق  لق 

مك   م   ب ق الا سلق ال    ار سبك  ال ل

بللت ككلن ب كك    الشخ كك   فعككق ق كك  

 ل اق األمكككر سكككلق ب ف  ككك  مكككق الت كككلن 

  ككك  الحللككك  األفلكككى  يككك ح  ال لمككك  

ال تفب   فق الت لن ف   ال ل      حم  

. الت ككلن ف ر الميككيفل    فق ال لمكك  

فرلا االق راف ل ت  مق  كرف األخ كلر 

إمكككلل التتكككلن  ل  كككرم عتفبككك  علكككى 

فالت كككلن الت كككلن  تكككو اف علكككى ال لمككك  

فللكككككف مكككككق ا ككككك  ا يكككككلل ال تفبككككك  

بللشخ ككك   فح كككى ال  مكككا ال تفبككك  

 .شخ لً لل  سق ل       هل 

 ...ف  فل  ال ف   ....
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المسررؤولية المدنيررة الناشررئة عررن ممارسررة المهنررة : مرردمت مممررد مممررود هبررد العررا، . د  – 11

 . 111ثص 1991اإلعالمية ث أطرومة دكتورا  مقدمة إلى كلية المقوق ا  جامعة القاهرة ث

لميراة األولرى والثانيرة ث مقالرة منشرورة علرى شربكة االنترنرت غلرق قنرات  ا: مممد مفتاح   – 11
 :وعلى الموقع 

http://s3.amazo naws.com. 

مثررا، علررى ذلرر  المكررم ال ررادر بالغرامررة علررى قنرراة الشرررقية والقرررار ال ررادر مررن هيئررة  – 11
  مشررار الررى ذلرر  ارر. االت رراالت واالعررالم بغررالق مكتررب قنررات  الجزيرررة االخباريررة والبغداديررة 

 . من هذا البم  ( 11) الموقع االلكترون  المذكور ا  الهامش رقم 
مثا، على ذل  راع العديد من ا  دو، الخلري  وخا رة السرعودية والبمررين دعروى ضرد  – 19
لمديثهم ا  القناة المرذكورة ( أسي، العمران وزوجها ) وكذل  ضد المقدمة للبرام  ( mbc)قناة 

 :مقالة منشورة بهذا ال دد على الموقع . مع التقاليد اإلسالمية  ببعض العبارات الت  ال تنسجم
http://helwa.maktoob.com. 

  40 – lassalle (jean-yves)responsabilite penale du producteur d,un service 

telematique .1998 .p1420. 
 . 1919لسنة (  111)من قانون العقوبات العراق  النااذ رقم (  1) مثا، ذل  المادة  – 11
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تدخ، الجانب األمريك  إلغالق هرذ  القنراة بعرد مرا قامرت القنراة المرذكورة ببر  العمليرات   – 11
العسرركرية ضررد قرروات االمررتال، وبالفعرر، أوقفررت المكومررة الم رررية برر  هررذ  القنرراة علررى القمررر 

 .لعراقية امد العاملين ا  هيئة اإلعالم واالت ا، ا(ع .س) لقاء مع  المهندس . نايلسات 
نقلت بعض القنوات األرضية والفضائية مباريات كراس العرالم ار  ألمانيرا  1221ا  عام  – 11

ونرذكر مرن القنروات األرضرية ار  العرراق (  ART)رغم أن مقوق النق، مق ورة على قنروات 
علرى ذلر  اامتنعرت (   ART)قناة الغدير وقناة الفيماء األرضرية ومرت  ممثر، مجموعرة قنروات 

قنروات عرن نقر، تلر  المباريرات مثر، قنراة الديوانيرة األرضرية وبقرت قنروات أخررى تنقر، بعض ال
( 1القناة التركية )ومن القنوات الفضائية الت  ارتكبت المخالفة ذاتها . المباريات مث، قناة الغدير 

 .مي  نقلت المباريات ا  ادوار البطولة األولى 
ءة لشرخص النبر  الكرريم ضرجة إعالميرة ترترب لقد مردثت الرسروم الكاركتيريرة التر  إسرا – 11

عليها أثار سياسية واقت ادية مث، قطع العالقات من قب، بعض الدو، العربية مع الدنمار  ومنع 
 .دخو، البضائع الدنماركية إلى بعض الدو، العربية 

للمزيرد راجررع بمثنرا جريمرة اسررتغال، األطفرا، جنسرياً عبررر .وم رر  امثر، ارنسرا وانكلتررر – 11
 .ث ص  11دراسة مقارنة ث بم  منشور ا  مجلة القانون المقارن ث العدد  –كة االنترنت شب
 . 1919لسنة (  111)من قانون العقوبات العراق  رقم (  1) اقرة (  11) المادة  – 11

47 -http://almoslim.net/about. 

48 – Trib.Corr.paris.16e ch , 1997,R.s.c.1998.chronique de 

jurisprudence,p.573. 
 ( SEX TV) وقناة (  STAR TV)وقناة ( ALL TV) مثا، على ذل  قناة  – 19
 .بعد منت ا اللي، (  TV) مثا، ذل  قناة  – 12
الموجهة الجنائية لقر نة البررام  التلفزيونيرة المداوعرة ث : جمي، عبد الباق  ال غير . د – 11

 . 11ث ص 1991دار النهضة العربية ث 
ي ، األمر إلى عدم معاقبة القنراة وكرذل  عردم معارضرة عررض البرنرام  الرذي ايره وقد  – 11

( روتانا سرينما )إساءة لآلداب وهذا ما يم ، غالباً ا  األاالم الت  تبثها القنوات الم رية مث، 
 ( .ميلدي أقالم ) و 

53_www.aawsat.com/sections.asp?section=4&epage=news&apa 
.&issueno=11199 

لررم نعثررر علررى أي مكررم ارر  القضرراء الم ررري ضررد قنرراة اضررائية بشرران اسررتغال، األطفررا،  – 11
 .جنسياً رغم وجود الكثير من اإلمكام ال ادرة ضد الكثير من القنوات ا  مواضيع أخرى 

الفقرررة األولررى مررن قررانون العقوبررات الم ررري النااررذ  وبررالمعنى ذاترره المررادة          (  121)المرادة  -11
 .من قانون العقوبات العراق  النااذ (   111) 
دراسررة  –للمزيرد مررن التف ري، ينظررر بمثنرا الجرررائم الناشرئة عررن اسرتعما، الهرراتا النقرا،  – 11

منشرور ار  مجلرة القادسرية للقرانون والعلروم السياسرية ث العردد الثران  ث المجلرد األو، ث  –مقارنة 
 . 121ث    ص  1221

57_http://www.alwafd.org.com.  

58_www.saya.mobaely.net/sendmessage. 

59 _ http://www.sdpfiq.com/?page=info&part=1. 

جرررائم االعتررداء علررى األشررخاص ثدار النهضررة العربيررة ث : مسررنين إبررراهيم  ررالث . د – 12
جرائم االعتداء على الشرا واالعتبار برين : وكذل  عزت مسنين . 91ث ص  1911القاهرة ث 

 .   91ث ص  1221انون ث الهيئة الم رية العامة للكتاب ث القاهرة الشريعة والق
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الجرررائم الناشررئة عررن اسررتعما، الهرراتا النقررا، ث م رردر سررابق ث ص : عرردي جررابر هررادي  – 11
121 . 
(  الشرررقية)وهررذا مررا يشررير لرره القضرراء العراقرر   رررامة مثرر، المكررم ال ررادر علررى قنرراة  – 11

 ر مقالة متامة على الموقع انظ( . الديار ) والمكم ضد قناة 
www.sdpfiq.com/?page=info&part=1 

عمرر . أشرار إليهمرا د( ViTu) و(   MERLE)وهذا ما يؤكرد عليره الفقيهران الفرنسريان _  11
 1المشكالت الهامة ا  الجرائم المت لة بالماسب اآلل  وأبعادهرا الدوليرة ث ط:الفاروق المسين  

 122ثص 1991ة ثث دار النهضة العربية ث القاهر
 . 11االنترنت والقانون الجنائ  ثم در سابق ث ص : جمي، عبد الباق   . د – 11
ث دار النهضرة  1الجررائم الناشرئة عرن اسرتخدام الماسرب اآللر  ث ط: اممد مسام تمام . د  – 11

 . 111ث ص 1222العربية ث القاهرة ث
ث  1221ث دار الثقااة ث عمان ث  1طجرائم الماسوب واالنترنت ث : مممد أمين الشوابكة  – 11
 . 111ص
تعررد م ررر أكثررر الرردو، العربيررة الترر  ت رردر أمكررام قضررائية بمررق القنرروات الفضرررائية _  11

موجرود ار  ( ناير، سرات ) العتبارين األولى أن القمر العربر  األو، مرن مير  متابعرة الجمهرور
ورغرم . الفضائية العربية  الفضاء الجوي الم ري باإلضااة إلى كون م ر تمل  أكثر القنوات

 . هذا لم نجد مكم قضائ  ا  م ر يبين سرقة إمدى القنوات لبرام  قناة أخرى 
مث، ما نقلته القنوات الليبية من تمريض الذي وجهته مكومة القذاا  إلى الثوار ا  مالرة  – 11

رنررت وعلررى مقالررة متامررة علررى شرربكة االنت. اسررتمرارهم ارر  مقاومررة نظررام العقيررد معمررر القررذاا  
 :الموقع 

http://www.alwafd.org.com. 
 .الم در نفسه _  19
 ) (وهذ  الجريمة نص عليها القانون العقوبات الفرنس   رامة ا  المادة _  12

مي  تجري بعض ( هالة شو)عند بثها برنام  ( روتانا سينما)مثا، على ذل  قناة _  11
بشرح المياة الشخ ية ( هالة سرمان ) البرنام  اللقاءات مع الفنانين المشهورين وتبدء مقدمة 

للفنانين والفنانات وت ، إلى جد اإلسرار الخا ة بهم مما داع البعض منهم إلى مماولة أقامة 
دعوى إمام القضاء الم ري ومنع ب  البرنام  لفترة من الزمن وتم إلغاء هذا البرنام  نهائياً 

 . 1211شباط  11بعد الثورة الم رية ا   
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 الم ل ر
 الم ل ر ال رب   -

 :الس   التل ف    : لفالً 
 .1999قضايا إعالمية ث دار المجدالوي للنشرث عمان ث : اممد عبد المل  . د - - 1
ث دار النهضررة  1الجرررائم الناشررئة عررن اسررتخدام الماسررب اآللرر  ث ط: اممررد مسررام تمررام . د  - 1

 . 1222العربية ث القاهرةث
اإلعالم الردول  عبرر األقمرار ال رناعية ث دار الفكرر العربر  ث م رر ث :  انشراح الشا،. د  - 1

 .1911القاهرة ث 
تقنيات االت ا، بين زمنين ثدار الشروق للنشر ث والتوزيع ث األردن ث : أياد شاكر البكري  - 1

 .1221عمان ث 
 .1999مرب الممطات الفضائية ثدار الشروق ثاالردن ث عمان ث: أياد شاكر البكري  - 1
االنترنرت والقرانون الجنرائ  ث دار النهضرة العربيرة ث م ررثالقاهرة : جمي، عبد الباق   . د – 1
 .1221ث
الموجهة الجنائية لقر نة البرام  التلفزيونية المداوعرة ث دار : جمي، عبد الباق  ال غير . د -1

 .1991النهضة العربية ث 
لى األشخاص ثدار النهضة العربية ث القاهرة ث جرائم االعتداء ع: مسنين إبراهيم  الث . د - 1

1911. 
المسررؤولية المدنيررة لل ررمف  عررن أعمالرره المدنيررة ث دار الجامعررة : خالررد م ررطفى اهمرر  . د - 9

 .1221الجديدة ث م ر ثاإلسكندرية ث
 .1221الفضائيات العربية ث دار العربية ثم ر ث القاهرة ث: سام  الشريا  – - 12
االت ا، والتعبير الثقاا  ث دار الشؤون الثقاايرة ث بغرداد ث سرنة الطبرع :هيت  هادي ال. د - – 11
 .بال 
تكنولوجيررررا االت ررررا، الجديررررد ارررر  إنتررررا  البرررررام  ارررر  الراديررررو : عبررررد المجيررررد شرررركري - 11

 .1991والتلفزيونثدار الفكر العرب  للطباعة ثم ر ث القاهرة ث
العتبرار برين الشرريعة والقرانون ث الهيئرة جررائم االعترداء علرى الشررا وا: عزت مسرنين  - 11

 .1221الم رية العامة للكتاب ث القاهرة 
المشكالت الهامة ا  الجرائم المت لة بالماسب اآلل  وأبعادها :عمر الفاروق المسين  . د - 11

 .1991ث دار النهضة العربية ث القاهرة ث 1الدولية ث ط
والتعليم المفتوح ثدار الفكر العرب  للنشر ث م ر  القمر ال ناع  العرب : ليلى العقاد . د - 11

 .1911ث القاهرة ث 
 .1221ث دار الثقااة ث عمان ث  1جرائم الماسوب واالنترنت ث ط: مممد أمين الشوابكة  - 11
نظريررات اإلعررالم واتجاهررات التررأثير ث دار عررالم للكتررب ث الطبعررة : مممررد عبررد المميررد . د - 11

 .1221ة ث الثالثة ث م ر ث القاهر
اإلعالم الدول  وال مااة عبر األقمار ال ناعية ث دار المنراه  للنشرر : مجدي الهاشم   -  11

 .1221والتوزيع ث األردن ث عمان ث
 

 :الريل   فاالولر ذ :  ل  لً 
دراسة مقارنرة  -المسؤولية المدنية الناشئة عن استعما، وسائ، اإلعالم : إيناس هاشم رشيد  - 1

 .1221جستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة باب، ث عام ث رسالة ما
انعكاس البيئة اإلعالمية على القائم باالت ا، ث أطرومة دكتورا  مقدمة : سامية اممد هاشم  - 1

 .1221إلى كلية اإلعالم ا  جامعة بغداد ث
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المهنرررة  المسرررؤولية المدنيرررة الناشرررئة عرررن ممارسرررة: مررردمت مممرررد مممرررود هبرررد العرررا، . د  - 1
 .1991اإلعالمية ث أطرومة دكتورا  مقدمة إلى كلية المقوق ا  جامعة القاهرة ث

البرام  العلمية المتخ  رة ار  القنروات الفضرائية ث رسرالة ماجسرتير :يسرى خالد إبراهيم  - 1
 .1221مقدمة إلى كلية اإلعالمث جامعة بغداد ث

 :البحف  :  لل لً 
مرمة المياة الخا ة ثبمر  منشرور ار  مجلرة جامعرة االنبرار انتها  :إبراهيم عل  ممادي  - 1

 .للعلوم القانونية والسياسية 
األقمررار ال ررناعية وسرريلة ات ررا، ع رررية ث مجلررة : شرررا الرردين مسررن م رررات   - 12 - 1

 .1991ثليبيا ث طرابلس ث  1بمو  إعالمية ثالعدد
دراسة مقارنة ث  –ة االنترنت جريمة استغال، األطفا، جنسياً عبر شبك: عدي جابر هادي  – 1

 . 1221عام  11بم  منشور ا  مجلة القانون المقارن العدد 
منشرور  –دراسرة مقارنرة  –الجرائم الناشئة عن استعما، الهاتا النقرا، :  عدي جابر هادي - 1

 . 1221ا  مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ث العدد الثان  ث المجلد األو، ث 
 :التفا  ق : رابعاً 

 قانون العقوبات الفرنس  – 1
 .النااذ  1919لسنة ( 111)قانون العقوبات العراق  رقم  - 1 
 .المعد، النااذ 1911(11)قانون العقوبات الم ري رقم  – 1
 .1991لسنة  ( 1) قانون العقوبات اإلمارات  رقم  – 1
 .1991لسنة (  11) قانون مماية الطف، الم ري رقم  - 1
 .1912لسنة (  91)ون مماية القيم من العيب الم ري  رقم قان -1
 . 1221لسنة (  11) قانون اإلعالم المرئ  والمسموع األردن  رقم  - 1

 :المفاقع االلس رف    : خلميلً 
1 - http://www.alwafd.org.com.  

2 - www.sdpfiq.com/?page=info&part=1. 
3-http://www.alwafd.org.com.  

4- www .saya .mobaely .net/sendmessage. 

-5http://www2.0zz0.com/2010/07/18/14/514856027.jpg  
6 -www.aawsat.com/sections.asp?section=4&epage=news&ap. 

7- www .d 11 d. com .  

8-  www.annabaa.ory.com. 

9- www.iairaq.com. 

10- http://s3.amazo naws.com. 

11- http://helwa.maktoob.com. 
12- http://www.juriscom.net/droit/debats/responsabilites. 

 الم ل ر ال ر ي    -
1 -CHEMLA:CONTRE LA CENSURE DES contenus par les 

fournisseurs /driot /debats/responsabitites. 

2_Confirmeenappelca15mars,CAEN,note,iyon,14482,(1)jcp1965-21967-

D.1967,1967-P2-15.  
  3 - lassalle (jean-yves)responsabilite penale du producteur d,un service 

telematique .1998 .p1420.  

http://www2.0zz0.com/2010/07/18/14/514856027.jpg
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 رقم العسكري العقوبات قانون في الجنائية السياسة
 النافذ 1002 لسنة 21

 
 
 

Abstract           

Require the special nature of 

military forces and derived 

from the function entrusted 

to it to have as governed by 

the legal provisions in which 

nothing of importance in the 

area of penalties and 

offenses, as the application 

of general rules in the Penal 

Code for unlawful acts 

committed by the military 

will lead to the failure of 

those rules for achieve the 

desired objectives of 

development of the Military 

Penal Code, and the lies the 

importance of the research 

topic in the scope of the 

Military Penal Code as a set 

of legal rules governing the 

military in the performance 

of their duties and that the 

military does not allow her to 

stop being prejudice the vital 

interests of the State's 

supreme. 

According to the above 

Zrorh stand on the extent to 

which criminal policy current 

is sufficient to address the 

crimes committed by military 

personnel or not, as well as 

the extent of the applicability 

of the General Penal Code of 

the military or that it is not 

true, which means that 

should be subject the military 

to the Military Penal Code 

only. 

 الملــــــــخص
تقتضي الطبيعة الخاصة للقوات 
العسكرية والمستمدة من الوظيفة 
الموكلة اليها أن يكون لها ما يحكمها 

كون فيها من األحكام القانونية التي ي
شيء من االهمية في مجال العقوبات 

اذ ان تطبيق القواعد ,والجرائم 
العامة في قانون العقوبات على 
األفعال غير المشروعة التي يرتكبها 
العسكريون سيؤدي الى قصور تلك 
القواعد عن تحقيق األهداف المرجوة 
من وضع قانون العقوبات العسكري 

وتكمن اهمية الموضوع في أن ,
حث في نطاق قانون العقوبات الب

العسكري بوصفه مجموعة من 
القواعد القانونية التي تنظم شؤون 
العسكريين أثناء تأديتهم لواجباتهم 
العسكرية والتي اليسمح لها بالتوقف 

 العبيدي الغني عبد المحسن عبد منار
 جامعة تكريت كلية القانون
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كونها على مساس بالمصالح الحيوية 
 العليا في الدولة 

إستناداً الى ما تقدم من الظرورة 
اسة الوقوف على مدى كون السي

الجنائية الحالية كافية لمعالجة 
الجرائم التي يرتكبها العسكريون من 

فضالً عن بيان مدى إمكانية , عدمه 
تطبيق قانون العقوبات العام على 
العسكريين أم أن ذلك ال يعد صحيحاً 
مما يعني وجوب خضوع العسكري 

 .لقانون العقوبات العسكري فقط
 المقدمة

 العسكرية للقوات الخاصة الطبيعة أن
 الوظيفة طبيعة من والمستمدة
 لها يكون أن تقتضي بها المنوطة

 مجال في ومتكامل خاص قانوني نظام
 طبقنا لو فإنه , والجرائم العقوبات
 العقوبات قانون في العامة القواعد
 المشروعة غير األفعال على العام
 فلربما.  العسكريون يرتكبها التي

 غايةال تحقيق عن القواعد تلك قصرت
 عقوبات قانون وضع من المبتغاة
 في الموضوع أهمية وتتجلى عسكري

 في البحث أن في القواعد تلك أن
 في تكمن العسكري العقوبات قانون

 للنظام بها يتمتع التي الخصوصية
 مجموعة بوصفه العسكري القانوني

 عالقات تحكم التي القواعد من
 تأدية أن في تكمن كذلك العسكريين
 لقواعد يخضع لعسكريةا الواجبات

 بأي يسمح ال وانضباط ونظام دقيقة
 بالمصالح مساس على لكونها توقف

 . الدولة في العليا الحيوية
 أنه في فتكمن البحث إشكالية أما    
 ناجعة الحالية الجنائية السياسة هل

 قبل من المرتكبة الجرائم مواجهة في
 قانون تطبيق يمكن وهل ؟ العسكريين
 على أحكامه بعض في عامال العقوبات

 كل في خاضع أنه أم العسكريين
 العقوبات لقانون وتفاصيله أحكامه

 العسكري؟
 دراسة أي فإن البحث صعوبة أما    
 أهم من فإن صعوبات من تخلو ال

 الكتابة أثناء واجهتنا التي الصعوبات
 هذه تخص التي المصادر ندرة هي

 متوفرة وغير قليلة لكونها الدراسة
 العسكري العقوبات قانون ثةولحدا
 .جوانبه   مختلف تناولنا الذي
 اجل ومن فإنه الدراسة هيكلية أما    

))  البحث بموضوع الشاملة اإلحاطة
 العقوبات قانون في الجنائية السياسة
((  7002 لسنة 91 رقم العسكري

 سنتناول مباحث ثالثة في بحثه فسيتم
 التجريم سياسة منه األول المبحث في
 األول نخصص مطلبين خالل من

 حيث من التجريم سياسة لبيان
 على تقسيمه خالل من الموضوع

 معيار منه األول في نوضح فرعين
 تجريم تباين الثاني وفي التجريم
 فيه فنبين الثاني المطلب أما األفعال
 من الشكل حيث من التجريم سياسة
 مبدأ األول يتضمن أيضاً  فرعين خالل

 والثاني لعقوباتوا الجرائم قانونية
 على الجنائية القوانين رجعية عدم

 . الماضي
 عن الثاني المبحث في وسنبحث    

 على تقسيمه خالل من العقاب سياسة
 العقوبات لبيان األول نكرس مطلبين
 العقوبات لبيان والثاني األصلية
 . الفرعية
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 الضوء فنسلط الثالث المبحث أما    
 الجرائم تطبيقات أهم على فيه

 العقوبات قانون ظل في المرتكبة
 تقسيمه خالل من النافذ العسكري

 جريمة األول في نوضح مطلبين على
 جريمة والثاني العسكري العصيان
 بحثنا انهينا ثم الوظيفة حدود تجاوز
 التي النتائج أهم فيها أوجزنا بخاتمة
 . المقترحات عن فضالً  إليها توصلنا

 األول المبحث
 التجريم سياسة

 تعني الجنائية السياسة كانت إذا
 للضرورات الجنائي القانون مواكبة

 هذه فإن المتجددة االجتماعية
 طريق عن تضمن أن يجب السياسة
 أقصى العسكري العقوبات قانون
 والمصالح للقيم الحماية درجات

 هذه تتأثر أن الطبيعي ومن المتجددة
 الفلسفية باألفكار المصالح وتلك القيم

 نظام عليها يستند تيال والسياسية
 . الحكم
 األول الشطر التجريم سياسة فتعد    
 المكملة , الجنائية السياسة من

 في اإلجرام من الوقاية لسياسة
 وتتنوع , الجريمة ظاهرة ضد الكفاح
 ومن الشكل حيث من التجريم سياسة
 على وسنبحثها الموضوع حيث

 . التاليين المطلبين في التوالي
 األول المطلب

 الموضوع حيث من التجريم ياسةس
 معيار بيان المطلب هذا في سنحاول
 وبيان منه األول الفرع في التجريم
 . منه الثاني الفرع في األفعال تجريم

 األول الفرع
 التجريم معيار

 الحماية إضفاء يعني التجريم    
 من تعد معينة مصلحة على الجزائية
 معياراً  تعد التي االجتماعية المصالح

 الجماعة مطالب عن وتعبر , تجريملل
 على وتنطوي إنساني كمجتمع
 مطالب عن المعبرة العامة المصالح
 قانونية شخصية باعتبارها الجماعة
 المجتمع أمن المصالح هذه وتضمن
 األخالق وسالمة االجتماعية والنظم
 العامة الثروة على والمحافظة العامة
 االجتماعية المصالح تنطوي كذلك
 في تضم التي الفردية الحالمص على

عامة مصلحة ثناياها
 (9)

 فمن ,
 المشرع يعاقب أال األساسية القواعد
 الخارجي النشاط على إال , الجنائي

 بأفعال يتجلى الذي , المحسوس
 فال ولهذا اضطراباً  تحدث , مادية
 أو الجرائم في التفكير على عقوبة
 على وال , ارتكابها على العزم

 لم ما , لها ئةالتهي أو التحضير
 إلى المرحلة هذه الفاعل يتخطى
 مرحلة إلى يصل أي.  الشروع مرحلة
 هذه قبل عقاب فال , بالتنفيذ البدء

 ال , الوضعي المشرع ألن , المرحلة
 الفكرة وألن الضمائر على له سلطان
 ولم , صاحبها نفس في كامنة مادامت
 خارجي بفعل تحقيقها على يعمل

 ال لوقتا ذلك حتى فهي محسوس
أحداً  تؤذي

(7)
. 

 وال , مطردة أساسية قاعدة هذه     
 إال , الجنائي التشريع في لها استثناء

 المشرع ولكن.  نادرة حاالت في
 هذه عن يخرج , العسكري الجنائي
 المخلة الجرائم إلحدى بالنسبة
 العصيان كجريمة العسكري باالنتظام
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( 84)  المادة نصت إذ , العسكري
)  رقم العسكري عقوباتال قانون من
 يعد: ) أنه على 7002 لسنة( 91

 شخصين اجتماع عسكرياً  عصياناً 
 بضجيج أو علناً  العسكريين من فأكثر
 إطاعة عدم إظهار محاولين عربدة أو

 محاولين أو رتبة األعلى أوامر
 فعالً  عليه االعتداء أو مقاومته  
 هذه خالل من(  مجتمعة وبصورة
 القانون وجخر أن لنا يتضح المادة
 رغبته في يتمثل العامة القاعدة على
 المحيق الخطر على القضاء في

 قانون يقررها التي بالمصلحة
 , مهده في وهو , العسكري العقوبات
 وهي , العصيان جريمة على فيعاقب

 من أكثر بين اتفاق تكون أن تعدو ال
 أو األوامر إطاعة عدم على عسكري
 المشرعف , عليه االعتداء أو مقاومته
 من كل يعاقب , العسكري الجنائي
 يسع   لم ولو , الجريمة هذه ارتكب
 هو بل , النية عليه عقد ما تنفيذ إلى

 ارتكاب وسائل يهيء لم وأن يعاقبه
 على االتفاق تم التي , الجريمة
 المرحلة يتناول هنا فالتجريم ارتكابها
 العزم على ينصب إذ , النفسية

 . بالتنفيذ البدء يشترط الجنائي,وال
 قواعد فإن , آخر جانب ومن    

 الجريمة بين التفرقة توجب التجريم
 الجريمة وبين الخائبة أو الموقوفة

 الشروع مرحلة بين أي , التامة
 النتيجة وإحداث التنفيذ إتمام ومرحلة
 العسكري المشرع أن بيد , الضارة
 بعض في , القاعدة هذه عن يخرج
 العسكري باالنتظام المخلة الجرائم
)  المادة نصت إذ , المؤامرة كجريمة

 العسكري العقوبات قانون من(  84
 األعلى أو أمره منع من كل)  انه على
 االعتداء وجريمة(  000 بالقوة رتبة
 من(  ثانياً /  84)  المادة نصت إذ

 من كل:)  أنه على القانون ذات
 أن القول يمكن وعليه(000 اعتدى
 والجريمة عالشرو بين ساوى القانون
 على يعاقب المشرع فإن كذلك التامة
 باالنتظام المخلة الجرائم بعض

 نتيجة تحقق اشتراط دون العسكري
 م)  اإلطاعة عدم كجريمة , معينة
 على التحريض وجريمة(  87

(  ثانياً /81 م)  العسكري العصيان
(  84 م)  العسكري العصيان وجريمة
 إتيان مجرد على يعاقب فالمشرع

 عن النظر بغض اإلجرامي كالسلو
 . جرمية نتيجة أي إحداث

 الثاني الفرع
 األفعال تجريم تباين

 يتم التي االفعال باستعراض     
 في منها يجّرم ما أن يظهر تجريمها
 في كذلك يكون ال قد معين قانون
 العقوبات فقانون , آخر قانون

 أفعاال تعد قد , وقائع يحكم العسكري
 , العسكريين لغير بالنسبة مباحة
 عدم أو , الهروب أو الغياب كواقعة
 تعد الوقائع هذه فمثل , مثالً  اإلطاعة
 في عليها منصوص , عسكرية جرائم
 وأن كما , العسكري العقوبات قانون
 جرائم تعد التي الجرائم بعض هناك

 العقوبات لقانون طبقاً  جسيمة
 لقانون طبقاً  كذلك تعد وال العسكري
العام العقوبات

(4) 
 ذلك إلى إضافة ,

 يسري العسكري العقوبات قانون فإن
 الذين األشخاص بعض مواجهة في



                                  مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 العدد السادس

 

 

 

 
  

132 

 بنظر جريمة تعد ال أفعاالً  يرتكبون
 خالف على جميعهم وليس القانون
 في يسري الذي العقوبات قانون

 جميع على ويطبق الكافة مواجهة
 الجريمة مرتكب فعل وأن األشخاص
 الصفة اكتسابه قبل , العسكرية
 اشترطها التي الصفة أي العسكرية

 لسريان , العسكري العقوبات قانون
 منصوص جريمة يشكل قد , أحكامه
 األخرى العقابية القوانين في عليها
 العسكري العقوبات قانون غير من
 دائرة يراجع شخصاً  أن فرضنا فلو

 سوقه   معاملة إكمال لغرض التجنيد
 أثناء وفي العسكرية الخدمة ألداء
 يماثل فعالً  ارتكب , تلك تهمراجع
 باالنتظام المخلة الجرائم إحدى

/  89 م)  اإلهانة كجريمة العسكري
 م)  االعتداء جريمة أو(  ثالثاً /  ثانياً 
 , التجنيد دائرة مدير تجاه(  ثانياً / 84
 هذا بأن مطلقاً  القول يمكن ال فإنه

 أو اإلهانة جريمة ارتكب قد الشخص
 قانون في عليها المنصوص االعتداء
 توافر لعدم وذلك العسكري العقوبات
 مرتكب شخص في العسكرية الصفة
 جريمته ارتكاب وقت الجريمة هذه
 اهانة جريمة هذا فعله   يشكل قد وإنما

 وظيفته واجبات تأديته أثناء موظف
 في عليها المنصوص بسببها أو

 العقوبات قانون من(  771)  المادة
 نأ باعتبار 9191 لسنة 999 رقم
 إليه ووجهت موظف التجنيد مدير

 . وظيفته واجبات تأدية أثناء االهانة
 بان القول يمكن تقدم ما وخالصة    
 مصلحة يمس إجرامي فعل أي

 أي عليه وارداً  يكن لم ولو عسكرية

 بل العسكري العقوبات قانون في نص
 العقوبات قانون في ورد قد النص أن

 أن إذ , عسكرية جريمة هو , العام
 المصلحة تحديد في هو ألصلا

 العسكرية الصفة إلضفاء المحمية
 المصلحة كانت فمتى الفعل على

 جرم أي فإن , عسكرية هي المحمية
 عبرة وال , عسكرية جريمة يعد يقع

 ذلك أكان سواء النص وجود لمكان
 أو العسكري العقوبات قانون في

 عقابي قانون أي أو العقوبات قانون
 .آخر

 الثاني المطلب
 الشكل حيث من التجريم سياسة

 تعني الجنائية السياسة كانت إذا
 للضرورات الجنائي القانون مواكبة

المحددة االجتماعية
(8)

 هذه فإن 
 طريق عن تضمن أن يجب السياسة
 أقصى العسكري العقوبات قانون
 والمصالح للقيم الحماية درجات

 الجرائم قانونية لمبدأ تطبيقاً  المتجددة
 جريمة ال بأن يقضي لذيا والعقوبات

 ما ,وهذا نص بغير عقوبة وال
 هذا تقسيم خالل من عليه سنتعرف
 الفرع في نتطرق فرعين إلى المطلب
 الجرائم قانونية مبدأ إلى منه األول

 منه الثاني الفرع وفي والعقوبات
 القانون رجعية عدم مبدأ إلى نتطرق
 . الماضي على

 األول الفرع
 والعقوبات الجرائم قانونية مبدأ

 لنص السلوك خضوع اشتراط أن
 غير الصفة الكتسابه , تجريم

 مصادر تحديد يعني المشروعة
 القانونية بالنصوص والعقاب التجريم
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))  ينبثق الحصر هذا وعلى , حصراً 
(( نص بغير عقوبة وال جريمة ال مبدأ

 الجرائم شرعية مبدأ))  أيضاً  ويسمى
(( والعقوبات

(5)
 جميع أخذت وقد 

 المبدأ بهذا المعاصرة شريعاتالت
 بأنه العسكري العقوبات قانون ومنها

 أية على عقوبة أي فرض يمكن ال
 االهانة أو االعتداء كجرائم جريمة
 قانوني بنص إال سابقاً  إليها المشار
 بنص إال عقوبة وال جريمة ال ولمبدأ
 المشرع على يفرض فهو , أهميته
 العقوبة وتعيين الجريمة أركان تحديد

 فيرسم ووضوح بدقة لها المقررة
 السلوك أنماط بين فاصلة حدوداً  بذلك
 من عداها ما كل وبين المشروع غير

 المبدأ يضفي كذلك.  مشروع سلوك
 مما , العقوبة على الشرعية صفة

 بحكم مفروضة لكونها مقبولة يجعلها
عامة لمصلحة تحقيقاً  القانون

(9)
 . 

 يناً مع فعالً  يعد أن يستطيع ال فالقاضي
 هذا فيه جرم نصاً  وجد إذا إال جريمة
 فال النص هذا مثل يجد لم فإن الفعل
 وعند , جريمة الفعل اعتبار إلى سبيل
 فال التجريم لنص الفعل خضوع ثبوت
 غير أجله من يوقع أن للقاضي يجوز

 القانون بموجب له المقررة العقوبة
. ومقدارها بنوعها متقيداً   
 يةشرع مبدأ على ويترتب     

 األولى نتيجتان والعقوبات الجرائم
 والعقاب التجريم مصادر بتحديد تتعلق

 النصوص بتفسير تتصل والثانية ,
 الجنائية

(2)
. 

 شرعية لمبدأ الحتمية النتيجة أن     
 مصادر حصر هي والعقوبات الجرائم
 , التشريعية النصوص في التجريم

 المصادر سائر استبعاد ذلك ويقتضي
 األخرى القانون أفرع في المألوفة
 الطبيعي القانون ومبادىء كالعرف
 . العدالة وقواعد

 قانون أن لنا يتضح وبذلك    
 على يعاقب العسكري العقوبات
 ثابت قانون بمقتضى المرتكبة الجرائم
 يستند أن يمكن فال األفعال تلك يجرم
 يوجد وإنما ذلك غير أو عرف إلى
 ال أنه على ينص ثابت قانوني نص
 . بقانون إال عقوبة وال مةجري
 المتعلقة الثانية النتيجة أما     

 تحديد))  بها فالمقصود بالتفسير
 ألفاظ من الشارع يقصده الذي المعنى
 على للتطبيق صالحاً  لجعله النص
(( الحياة وقائع

(4)
. 

 أن نقرر التعريف هذا ولتوضيح     
 إرادة معنى عن بحث هو التفسير
 يتكون التي هي معينة بألفاظ الشارع
 لذلك وهو , القانوني النص منها

 وكشفاً  األلفاظ لهذه تحليالً  يفترض
 أراده الذي والمعنى , مدلولها عن

 القانوني التنظيم هو بالنص الشارع
 , هدف وللتفسير , معين لموضوع

 على للتطبيق صالحاً  النص جعل هو
 , وقائع من القضاء على يفرض ما

 ضحوا نص هناك يكون فعندما
 الحد في القضاء مهمة يسهل ومفسر

 ذلك أمثلة ومن اإلجرام ظاهرة من
 يتعلق أمراً  العسكري يطع لم إذا بأنه

 تنفيذ بعدم وذلك منه إهماالً  بواجباته
 المادة عليه نصت لما طبقاً  األمر

 العسكري العقوبات قانون من( 87)
 ال القانون بنص ثابتة العقوبة فتكون
 وهي تغييرها وال بغيرها الحكم يمكن
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 أشهر( 4)  على تزيد ال مدة الحبس
 إال عقوبة وال جريمة ال) لمبدأ تطبيقاً 
 ( . بنص

 الثاني الفرع
 على الجنائية القوانين رجعية عدم

 الماضي
 كغيره العسكري العقوبات قانون أن
 لسريانه يتطلب األخرى القوانين من

 تاريخ من نافذاً  يكون أن وتطبيقه
 إذا إال الرسمية الجريدة في نشره
 العمل ويكون , ذلك خالف على نص

 , نفاذه يوم من واجباً  بالقانون
 , جديد بقانون يلغى حتى ويستمر
 ومنها الجنائي القانون في األصل
 ال أن العسكري العقوبات قانون
 أسمه ما وهذا الماضي على يسري
 رجعية عدم مبدأ القانون رجال

 الماضي على الجنائي القانون
 إلى يمتد ال القانون أثر أن ونهومضم
 كانت التي الوقائع فيحكم , الماضي

 , فقط يحكم بل.  نفاذه قبل حدثت قد
نفاذه بعد حدثت التي الوقائع تلك

(1)
 . 

 المبدأ هذا حسب عليه يترتب مما    
 على التطبيق الواجب القانون أن ,

 المعمول القانون هو الجريمة مرتكب
 وقت ال اارتكابه وقت والنافذ به

 تلك عن المحاكمة أو التحقيق إجراء
 القانون نفاذ تاريخ ويكون الجريمة

 تطبيقه نطاق تحديد في الفصل هو
 من كان فما , الزمنية الناحية من

 هذا على سابقاً (  الجرائم)  الوقائع
 القانون لحكم يخضع ال التاريخ
 له الحقاً  منها كان ما ذلك وبعكس

 . لسلطانه يخضع فإنه

 القانون رجعية عدم مبدأ ويعد    
 حتمية نتيجة الماضي على الجنائي
 والعقوبات الجرائم شرعية أو لمبدأ
 بأن القول معه يمكن الذي األمر
 الماضي على الجنائي القانون تطبيق

 يعد لنفاذه, السابقة الوقائع على أي
 وهدم بل المبدأ لهذا صريحة مخالفة

 له
(90)

 . 
 بأن قولال يمكن تقدم ما وخالصة
 ال التحريض جريمة أو االهانة جريمة
 لمبدأ تطبيقاً  وذلك عليها العقاب يمكن
 . الماضي على القانون رجعية عدم
 العقوبات قانون ويطبق      

 واألشخاص الوقائع على العسكري
 الحدود بنفس ألحكامه الخاضعين
 قطرها بدائرة يسري أنه أي المكانية
 حويتض العقوبات قانون قطر نفس
 العسكري العقوبات قانون أن ذك من

 عدم لمبدأ خاضعين العقوبات وقانون
 الماضي على الجنائي القانون رجعية

. 
 الثاني المبحث
 العقاب سياسة

 لغرض البداية في العقوبة نشأت لقد
 من العسكريين القادة مساعدة
 , قطاعاتهم منتسبي على السيطرة

 القادة بمنح الجيوش إنشاء اقترن فقد
 أفراد على جزائية سلطات عسكريينال

 القول يمكن بحيث , العسكرية قطعته
 بصفتين يتمتع العسكري القائد بأن ,
 عسكرياً  قائداً  كونه عسكرية احدهما ,

 كونه أي , قانونية واألخرى , لقطعته
 الذي األمر , قطعته لمنتسبي قاضياً 
 قائد وظيفة أن , القول معه يمكن
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 كانتا , يالعسكر والقاضي , الجيش
واحد شخص يد في موحدتين

(99)
  . 

 العسكري المشرع أولى وقد    
 العسكرية والعقوبة الجريمة العراقي

 اعتماده حيث من األهمية من قدراً 
 قانون في العامة المبادئ على

 نص به يرد لم ما العام العقوبات
 تعود فائدة وبذلك , أحكامه يخالف
 بيتقار عندما العسكري القانون على
 له عوناً  يكون إذ , العام القانون مع
 نطاق وتحديد أحكامه تفسير في

 والمالحظ العسكريين على سريانه
 أنه العراقي العسكري المشرع على
 إلى القانون في الواردة العقوبات قسم

 فرعية وعقوبات أصلية عقوبات
 العسكرية المحكمة تفرضها
 .المختصة

 انتهاجه   في العسكري والمشرع     
 العقوبات قانون في العقابية للسياسة
 مع العقوبة تتالئم كي العسكري
 وسياسة العسكري النظام مقتضيات
 . والعقاب التجريم في نفسه المشرع

 في العامة القواعد طبقت فلو     
 األفعال على العام العقوبات قانون
 يرتكبها التي المشروعة غير

 القواعد تلك لقصرت , العسكريون
 المشرع يبغيها التي الغاية تحقيق عن

 قانون وضع من والهدف , العسكري
 نتيجة بالعسكريين خاص عقوبات
 المسلحة للقوات الخاصة للطبيعة
 والخدمة الواجبات تأدية وظروف
 دقيقة لقواعد تخضع التي العسكرية

توقف بأي يسمح ال ونظام
(97)

 . 
 العسكري المشرع اعتمد وقد     

 في خاصة عقابية سياسة العراقي

 على بالنص وذلك العقوبات مجال
 حدها دون للعقوبة األعلى الحد تحديد
 االختيار حرية للقاضي تاركاً  األدنى

 وجسامة يتالئم بما العقوبة فرض في
 يختلف كان وأن , المرتكبة الجريمة

 ألن العادي الجنائي القضاء مع
 في يحكم ال العسكري القضاء
 في يحكم بل فحسب العادية الجريمة
 عن تخرج ال وهي العسكرية الجريمة
 بعض في للكافة مباحة أفعاالً  وصفها
 القانون في عليها حساب وال الجرائم
 مخالفة موضع تكون وقد , العام
 العسكري القانون ينظر بينما عادية
 من صدرت لو األفعال هذه مثل إلى

 عسكرية جريمة أنها على العسكريين
 قابالع يكون وربما العقاب تستحق
شديداً  عليها

(94)
 الطرد كعقوبة , 

 المشرع انتهج وبذلك.  القدم وحرمان
 عن تختلف خطة العراقي العسكري

 العراقي العقوبات قانون مشرع خطة
 . العقوبة مجال في

 العسكرية العقوبات من كثيراً  أن      
 على عسكرية جرائم على تفرض التي
 شديدة تكون العقوبات قانون وفق

 ال قد مما , األعلى حدها في العقاب
 بالقوات المحيط الفعلي والخطر تتالئم

 للمحكمة ترك فقد وعليه المسلحة
 عند تقديرية سلطة العسكرية
 العقوبة تتناسب لكي الحكم إصدارها

المرتكبة الجريمة جسامة مع
(98)

 . 
 العسكري المشرع فعل وحسناً     

 تحديد عدم في هذا نهجه   في العراقي
 كون العسكرية عقوبةلل أدنى حد

 خاصة عقوبة العسكرية العقوبة
 وعلى عسكرية جرائم على تفرض
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 تكون وقد قانوناً  محددين أشخاص
 العسكري قبل من المرتكبة الجريمة

 العقوبات قانون في عليها معاقب غير
 وعدم , مخالفة موضع تكون أو أصالً 
 في محاسنه له مبدأ األدنى الحد تحديد

 من ذلك في مال العسكري التشريع
 للقاضي واسعة تقديرية سلطة إعطاء
 بالحد يتقيد فال العقوبة فرض عند

 تكون فقد الجريمة نظر عند األدنى
 مما العسكري وماضيه المتهم ظروف

 عليه الحكم عند مراعاته   يستوجب
 وقد , إلصالحه   كافية خفيفة بعقوبة
 مما ومالبساتها القضية ظروف تكون

 إلى لعطفا بعين النظر يستوجب
 ومراعاة , الحكم إصدار عند المتهم
 تتطلب والتي العسكرية الحياة طبيعة
 وأن الدوام على واالنتظام الضبط
 في يحكم ال العسكري القضاء
 يحكم بل فحسب العسكرية الجريمة

 بصددها ويطبق العادية الجريمة في
 قانون في الواردة والمبادئ األسس

 يانب منا ويقتضي العسكري العقوبات
 نص التي والفرعية األصلية العقوبات

 وهذا العسكري العقوبات قانون عليها
 هذا تقسيم خالل من عليه سنتعرف ما

 األول في نتطرق مطلبين إلى المبحث
 وفي األصلية العقوبات إلى منه

 . الفرعية العقوبات الثاني المطلب
 األول المطلب
 األصلية العقوبات

 عقوباتال هي األصلية العقوبات    
 النص تضمنها التي , الرئيسية
 إلى حاجة في ليست وهي , القانوني
 ألنها , أخرى عقوبة إلى االستناد

 العقاب أنها من وصفها تستمد
 . للجريمة األصلي

 العقوبات قانون اختلف وقد    
 العقوبات قانون عن النافذ العسكري
 على النص حيث من القديم العسكري

 قانون شمل فقد العقوبات هذه
 ـ اإلعدام)  النافذ العسكري العقوبات
 ـ المؤقت السجن ـ المؤبد السجن
 ـ البسيط الحبس ـ الشديد الحبس
( الثكنة حجز ـ الغرامة

(95)
 بينما

 شمل القديم العسكري العقوبات قانون
)  للحرية المقيدة العقوبات ـ اإلعدام) 

 البسيط والحبس الشديد الحبس
 حرمانو والغرامة(  واالعتقال

(القدم
(99)

 نطاق أن مالحظته تجدر وما
 الجرائم هي العقوبات هذه تطبيق

 العقوبات قانون في العسكرية
 أما العسكريين من المرتكبة العسكري

 غير العادية العسكريين جرائم
 العقوبات عليها فتسري العسكرية
 العقوبات قانون في الواردة األصلية

 . العام
 باعتبارها اإلعدام عقوبة وتعرف     
 انهاء بأنها األصلية العقوبات إحدى
 بالرصاص رمياً  بها العسكري حياة
 اكتساب بعد العسكرية الجرائم عن

 درجة أي القطعية الدرجة الحكم
 إيداع فيكون المؤبد السجن أما البتات

 لمدة السجن في بها  المحكوم
 فيكون المؤقت والسجن سنة عشرين

 عشرة خمسة إلى سنوات خمس من
 من يكون الشديد والحبس , سنة
 أما سنوات خمس إلى أشهر ثالثة

 إلى ساعة وعشرين أربع فمن البسيط
 . أشهر ثالثة
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 بإلزام فتتمثل الغرامة عقوبة أما     
 الخزينة إلى يدفع بأن عليه المحكوم
 الحكم في المعين المبلغ العامة

 الغرامة تقدير في المحكمة وتراعي
 اليةالم عليه المحكوم حالة

 الجريمة من أفاده وما واالجتماعية
 وظروف منها أفادته يتوقع كان أو

عليه المجني وحالة الجريمة
(92)

 أما 
 الثكنة بحجز فتتمثل األخيرة العقوبة
 . محكوميته مدة تنتهي أن إلى نهائياً 

 الثاني المطلب
 الفرعية العقوبات

 قانون من( 90)  المادة نصت    
 العقوبات على العسكري العقوبات
 على بها يحكم التي العسكرية الفرعية

 ــــ:  يلي بما العسكريين
  العقد فسخ ــــ أ
 . الطرد ــــ ب
 . اإلخراج ــــ ج
 الراتب نصف قائمة على اإلحالة ــــ د
. 
 . القدم من الحرمان ــــ هـ
 عن العقوبات هذه وتختلف    

 في عليها المنصوص العقوبات
 القديم القانون ان حيث القديم القانون
 وعقوبة الطرد عقوبة)  فقط يشمل

 قائمة على اإلحالة وعقوبة اإلخراج
 الرتبة إسقاط وعقوبة , الراتب نصف

 (  الدرجة أو
 العراقي المشرع فعل وخير     

 من نوعين إضافة في بالتوسع
 في عليها المنصوص العقوبات
 . القديم القانون
 العقد فسخ عقوبة وتتمثل     
 جهة مع متعاقد كان إذا سكريللع

 حتمية نتيجة الفسخ ويكون رسمية
 أما العسكري قبل من المرتكب للفعل
 العقوبة هذه إلحاق فيتم الطرد

 من أصلية بعقوبة عليه للمحكوم
 في عسكرية غير أو عسكرية محكمة
 : حالتين
 عن الحكم عند وجوباً  الطرد األولى
 أو الداخلي الدولة بأمن ماسة جريمة

 جرائم أو اإلرهاب جرائم أو خارجيال
االغتصاب أو اللواط

(94 )
 تتمثل والثاني

 على الحكم عند الجوازي بالطرد
 عسكرية غير محكمة من العسكري
 تطبيق تجيز أو تستوجب بعقوبة
 عقوبة أما الفرعية العقوبات إحدى

 العقوبة هذه فرض فينحصر اإلخراج
 عليه المحكوم العسكري الضابط على

 عسكرية محكمة من أصلية بعقوبة
 عندما وجوباً  أما اإلخراج فيكون
 الضابط على اإلخراج بعقوبة يكون

 سنة على تزيد مدة بالحبس
واحدة
(91)

 يكون عندما جوازاً  أو 
 على تقل مدة بالحبس بعقوبة الحكم
سنة
(70)

 . 
 العقوبات ضمن من وكذلك     

 قائمة على اإلحالة عقوبة العسكرية
 الذي الضابط يعطى فال الراتب نصف
 كامالً  راتباً  النص هذا عليه ينطبق
 راتب نصف فقط له يعطى وإنما
 عليها نص جريمة الرتكابه نتيجة

 عقوبة فرض إلى إضافة القانون
 . عليه أصلية
 فتتمثل األخيرة العقوبة أما    

 تشمله فال القدم من بالحرمان
 أقرانه بها يتمتع التي الترفيعات
 عند الدرجة أو الرتبة عنه فتسقط
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 عن تقل مدة الحبس بعقوبة الحكم
سنة
(79)

 . 
 الثالث المبحث

 ظل في المرتكبة للجرائم تطبيقات
 العسكري العقوبات قانون

 
 شأن العسكرية الجريمة شأن أن    
 غير واقعة باعتبارها , الجرائم باقي

 حماها معينة بمصلحة تضر مشروعة
 تضر فإنها وبالتالي , المشرع
 المشرع أراد عسكرية بمصلحة
 قانون في نصوص إيجاد عبر حمايتها
 اعتداء أي تجرم العسكري العقوبات

 نظر في أخذاً  المصلحة هذه على
 المحمية القانونية المصلحة االعتبار
 نتيجة بالضرر تهدد أو تضار والتي

 المعيار هو اإلجرامي الفعل الرتكاب
 تفهم على يساعدنا الذي االوفق
 قانونية ظاهرة رهاباعتبا الجريمة

 خالل من عليه سنتعرف ما وهذا
 مطلبين على المبحث هذا تقسيم
 إلى منه األول المطلب في نتطرق
 وفي العسكري العصيان جريمة
 حدود تعدي جريمة الثاني المطلب
 . الوظيفة

 األول المطلب
 العسكري العصيان جريمة

 إطاعة بعدم العصيان جريمة تتمثل
 من الصادر فاألمر , الرئيس أمر

 ال أو مشروعاً  يكون أن أما الرئيس
 وجب للقانون مطابقاً  كان فإذا , يكون
 ارتكب وإال ينفذه أن المرؤوس على

 يتخلف لم ما الطاعة عدم جريمة
 المسؤولية فتنتفى المعنوي الركن
 فاألصل قانوني غير األمر كان وإذا

 وإال تنفيذه بعدم مكلف المرؤوس أن
 تنتفي وقد , جريمة يرتكب قد فأنه

 بأن معتقداً  األمر نفذ إذا مسؤوليته
 القول يمكن وعليه إطاعته واجبه من
 جريمة عن المسؤولية لقيام يلزم أنه
 توافر الرئيس أمر إطاعة عدم

 ـــ:  اآلتية الشروط
 . قانوني أمر هناك يكون أن ـــ: أوالً 
 إطاعة بعدم يقوم مادي ـــركن:  ثانياً 
 . رفضه أو األمر
 فيه واألصل معنوي ركن ــــ: اً ثالث

اإلهمال مجرد يكون وقد العمد
(77)

 . 
 بأمر القانوني األمر ويتمثل    

 قرار يتضمن الذي العسكري الرئيس
 , مقوماته   له تكون أن يجب إداري
 إلى يدعو سبب وجود حيث من

 جهة مصدره يكون وأن , إصداره
 واجبات من تنفيذه يكون وان مختصة

 مطابقاً  يكون وأن إليه يصدر من
 والمضمون الشكل حيث من للقانون

 عامة مصلحة تحقيقه يستهدف وأن
(  84)  المادة عليه نصت ما وهذا
)  بأنه العسكري العقوبات قانون من
 شخصين اجتماع عسكرياً  عصياناً  يعد

 بضجيج أو علناً  العسكريين من فأكثر
 إطاعة عدم إظهار محاولين عربدة أو

 محاولين أو ةرتب األعلى أوامر
 فعالً  عليه االعتداء أو مقاومته
 ( . مجتمعة وبصورة

)  المادة عليه نصت ما وكذلك    
 من بالحبس يعاقب)  بأنه(رابعاً / 81
 أو األمر إطاعة عدم في شريكاً  كان

 ( .0000 عسكري عصيان
 بإصدار المختصة السلطة وأن    
 مرؤوس على رئيس سلطة هي األمر
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 القانون وابطر من رابطة مصدرها
 يأمر أن الرئيس تخول , العام

 باالمتناع أو شيء بعمل مرؤوسيه
 السلطة ولمعرفة.  عمله عن

 العسكرية األوامر بإصدار المختصة
 تخول التي اإلدارة إلى يرجع المختلفة

 مبدئياً  يرجع الرئيس ولتحديد , ذلك
 من إلى بالقياس العسكرية رتبته إلى

 في ىتساو فإذا األمر إليه صدر
 الدرجة في ألقدمهما فالرئاسة الدرجة

 كانت مهما رئيس لكل عامة وبصورة
 . مرؤوسيه على اإلطاعة حق درجته
 المرؤوس تبعية أن واألصل    

 الوحدة نطاق في إال تقوم ال للرئيس
 فليس , بها يعمالن التي العسكرية

 اإلطاعة واجب العسكري على
 أخرى وحدة في يعمل آخر لعسكري
 الرتبة في عليه يعلو أنه لمجرد

 يرتبط ال الطاعة فواجب , العسكرية
 بتبعية وإنما العسكرية الرتب بتسلسل

 يتعلق أمر في لرئيس المرؤوس
 الركن أما سلطته أو باختصاصاته

 أن أبسطها متعددة صور فله المادي
 فال سلبياً  موقفاً  يأخذ المرؤوس

 نصت ما وهذا األمر لتنفيذ يصدع
 أنه على( خامساً /  81)  المادة عليه
 رتبة األعلى أوامر على تمرد ـ أ)  إذا

 ـ ب.  اإلطاعة عدم على أصر أو لفظاً 
 بإساءته العصيان وقوع سهل

 ( . العسكرية اإلشارة استعمال
 لهذه المادي الركن ويتحقق    

 مخالف بسلوك القيام بمجرد الجريمة
 بعدم السلوك هذا ويتمثل للقانون
 رئيسه وامرأل المرؤوس إطاعة
 المخالف التصرف هذا على ويترتب

 اإلطاعة بعدم والمتمثل للقانون
 العقوبات قانون عليها يعاقب مخالفة

 . العسكري
 فيتمثل المعنوي الركن أما    

 أو الرئيس أمر تنفيذ عن باالمتناع
 والرفض , عمدية جريمة يعد رفضه
 مجرد ولكن , العمد يفيد قول أو بفعل
 أو عمد عن يكون قد التنفيذ عدم

اهمال
(74)

 من التثبت يجب ثم ومن 
 أي الجريمة بعناصر المرؤوس علم

 , مختص رئيس من األمر بصدور
 ودخوله للقانون مطابق وجه وعلى
 إذا بحيث , إليه صدر من واجبات في

 يكون ال العناصر هذه بأحد العلم انتفى
 عمدية جريمة عن مسؤوالً  المرؤوس

 عمدية غير ةجريم عن يسأل قد وإنما
 األمر تنفيذ عدم يجرم القانون كان إذا
. 

 الثاني المطلب
 الوظيفة حدود تجاوز جريمة

 قانون من(  57)  المادة نصت   
 أوالً : )) أنه على العسكري العقوبات

 استعمل من كل بالحبس يعاقب ـ أ ــــ
 وأمر رتبته أو مقامه أو وظيفته نفوذ

 . جريمة بارتكاب رتبة األدنى
 للجريمة أصلياً  فاعالً  اآلمر يعد ـ ب
 . فيها شرع أو الجريمة ارتكبت إذا

 تقل ال مدة بالحبس يعاقب ــــ ثانياً 
 إساء أعلى رتبة كل سنتين( 7)  عن

 إلى بإصداره وظيفته نفوذ استعمال
 أفعاالً  منه طلب أو أمر أو أدنى رتبة
 من طلب أو بالوظيفة لها عالقة ال

 . قرضاً  أو هدية أدنى رتبة
 تزيد ال مدة بالحبس يعاقب ــــ ثالثاً 
 عمداً  فرض من كل سنتين(  7)  على
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 جاوز أو فرضها في له الحق عقوبة
 . القانونية صالحيته حدود
 تزيد ال مدة بالحبس يعاقب ـــ رابعاً 
 أهمل من كل أشهر ستة(  9)  على

 المشتكي هدد أو أدنى رتبة شكوى
 . يسحبها لكي
 لنا يتضح لمادةا هذه خالل ومن    
 تجاوز أو استعمال إساءة جريمة أن

 عندما القانون أن ذلك الوظيفة حدود
. المنصب لشغل ومكانة حصانة أعطى
 المنصب ذلك استعمال يكون أن أراد
.  العسكرية لألغراض الوظيفة وهذه
 صاحب إعطاء من القصد أن أي

 معينة صالحيات الوظيفة أو المنصب
 الصالحيات تلك تستخدم أن ألجل هي

 ممثلة العامة المصلحة لتحقيق
 للمصلحة وليس العسكرية بالمصلحة
 الشخصية لألغراض أو الشخصية

 إساءة عند القانون عاقب لذلك
 منصبه أو وظيفته لنفوذ العسكري
 سابقة عليها المنصوص بالعقوبة

 . الذكر
 تجاوز أو إساءة صورة وتتمثل     
 أوامر إصدار حالة في الوظيفة حدود

 أو بالوظيفة لها عالقة ال أفعال أو
 قرضاً  أو هدية أدنى رتبة من طلب
 تمثل للقانون المخالفة األفعال فهذه

 .  القانون عليها يعاقب جريمة
 حدود تجاوز صور من وكذلك     

)  المادة عليه نصت ما هي الوظيفة
 ال مدة بالحبس يعاقب)  بأنه(  54
 نفوذ استخدم من كل سنتين عن تقل
 المحاكم على للتأثير فتهوظي

 األعلى أوامر إطاعة وأن(  العسكرية
 من يعد والقادة األمراء من رتبة

 على يقوم التي الهامة األسس
 الطبيعة تستلزمه أمر وهذا اإلطاعة
 عدم وأن المسلحة للقوات الخاصة
 باعتباره األمر تنفيذ عدم أو إطاعة
 حدود تجاوز صور من صورة
 عليها عاقبم جريمة يشكل الوظيفة

 األمر في يشترط ولكن , القانون في
 يكون أن القائد أو اآلمر يصدره الذي

 أو الغرض يتطابق أن أي قانونياً 
 الغرض مع اآلمر من الهدف أو الغاية

 يتطلبها الذي الهدف أو الغاية أو
 العامة المصلحة وهو القانون

 األمر أصدر فإذا العسكرية والمصلحة
 مسؤوالً  يكون فإنه جريمة بارتكاب
 . الجريمة هذه عن قانوناً 

 الخاتمة
 السياسة لموضوع دراستنا بانتهاء
 العسكري العقوبات قانون في الجنائية
 نختمها أن علينا لزاماً  يصبح , النافذ

 أن خاللها من نبغي ال بخاتمة
 وال فقرات من ورد ما كافة نستعرض

 مالحظات من حولها أبدينا ما جميع
 ما بعض على فقط سنركز وإنما

 عن فضالً  نتائج من إليه توصلنا
 . قدمناها التي المقترحات

 . االستنتاجات/  أوالً 
 عنها أسفرت التي النتائج أهم من أن

 : يأتي بما تتمثل هذه دراستنا
 حيث من التجريم سياسة أن ــــ 9

 التجريم معيار فيها وضحنا الموضوع
 الجزائية الحماية إضفاء خالل من
 المصالح من تعد معينة مصلحة على

 للتجريم معياراً  تعد التي االجتماعية
 لمجتمع الجماعة مطالب عن تعبر

 العامة المصالح على وتنطوي إنساني
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 الجماعة مطالب عن المعبرة
 بينا وكذلك قانونية شخصية باعتبارها

 فقانون األفعال تجريم تباين فيها
 تعد قد وقائع يحكم العسكري العقوبات

 العسكريين لغير بالنسبة حةمبا أفعال
 جسيمة جرائم تعد الوقائع هذه فمثل
 وال العسكري العقوبات لقانون طبقاً 
 العام العقوبات لقانون طبقاً  كذلك تعد
 الشكل حيث من التجريم سياسة أما

 قانونية أو شرعية مبدأ على فيعتمد
 ضماناً  يوفر ألنه والعقوبات الجرائم

 توصلنا وكذلك المواطنين لحرية أكبر
 في يسري العقوبات قانون أن إلى

 وليس األشخاص بعض مواجهة
 . جميعهم

 فتشمل العقاب سياسة أما ــــ 7
 تضمنت أصلية العقوبات من نوعين
 المؤبد والسجن اإلعدام عقوبة

 والشديد البسيط والحبس والمؤقت
 العقوبات أما الثكنة وحجز والغرامة
 والطرد العقد فسخ فتتضمن الفرعية

 نصف قائمة على واإلحالة إلخراجوا
 . القدم من والحرمان الراتب

 تطبيقات البحث في وضحنا كما ــــ 4
 قانون ظل في المرتكبة الجرائم

 من نوعين العسكري العقوبات
 العسكري العصيان جرائم هما الجرائم
 . الوظيفة حدود تجاوز وجريمة

 . المقترحات/  ثانياً 
 اقيالعر المشرع على نقترح ــــ9

 قانون في جديد نص إضافة العسكري
 جريمة ال)  مفاده العسكري العقوبات

 (. بقانون إال عقوبة وال
 المشرع تدخل ضرورة ــــ 7

 تكميلية عقوبات إلضافة العسكري
 لعقوبتي الفرعية العقوبات بعد ما إلى
 الجوازي اإلخراج ـ الجوازي الطرد) 
 جوازية فرعية عقوبات لكونهما( 

 لم ما تطبق ال وهي جوبيتينو وليستا
 ما مع وانسجاماً  القاضي عليها ينص
)  المرقم العقوبات قانون في ورد
 . ( 9191 لسنة 999
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 العقبات التي تعترض انضمام تركيا  لالتحاد األوربي
 
 
 
 

Abstract 

Turkey, which is 

seeking since 1987 to join 

the European Union, still to 

this day of accession 

negotiations are taking 

place despite all the 

political and economic 

obstacles that stand in its 

way of Europe. And the 

religious factor plays a 

major role behind the 

survival of Turkey outside 

the EU, the Islamic identity 

of Turkey hinder the entry 

of the European Union, 

which also wants to keep 

the case on what is it for 

the longest time possible. 

 :لخالصةا
 7891ركيااا التااع توااذ  ام اا   ااا  ت

لال ضااما  لالتداااو اباراالااع    الاا  
دتااا  يام اااا رااا ا تاااار  م ااضاااا  
ا ضمامها الرغ  كل الذقالا  الوياواية 
اا قتصااااوية التاااع تذتااار   ريقهاااا 

ايلذب الذامل الوي ع الاوار . اباراالع
ابكالر اراء القاء تركياا خاارا ا تدااو 

ا واااالمي   اباراالاااع  يهاياااة تركياااا
تذيق وخالها لالتداو اباراالع اال   

يريااو الااوارق ءالقاااء الدااال  لاا  مااارا 
 . لي  ب ال اق  ممكن

 المقومة
توااااذ  تركيااااا الدوي ااااة ام اااا   

 شااهتها الاا  ا  ااوماا الالذااال  ال رالااع 
االالخصااااار ااراالااااا اتدويااااوا  يااااع 
الموة التاع ا قالا  الدقالاة ا تاتاركياة 

ا اا  تركيااا االوايااة الداارب الالاااروة ا  ك
 رياااا ياااع ا واااتق االا  الوالياااة يقاااو 
كا ااااا  الدامياااااة الا االياااااة الشااااارقية 
للمذواااكر ال رالاااع االالتدوياااو  ارالاااا 
ال راليااااة الذااااو وخالهااااا دلاااا  شاااامال 
ا  لواااااع ياااااع ماااهاااااة التداااااويا  
الشااااايا ية   االذاااااو ا هياااااار ا تدااااااو 
الواااااييتع قاماااا  تركيااااا الكواااار راااا ا 
التااااا  ا دااااو  مااان خاااالل ا   تاااا  

 .لذال  ال رالع  ل  ا
ا  ان دلاااااا  ا  ضااااااما  الاااااا   

ا تداو ا ارالع   ي ياب  ان ال ماا  
التركااع خصاصااا  ان تركيااا ا ن تداا  
الماهر ا ارالع ااضع تركيا يع ر ق 
الدالة ياذل ا  دوث يقاع ياع الاواخل 
التركع اا يع ولاكها الخااراع مدال 
تدليل وقيق   االها ا القاع واذع تركياا 

و ا ارالااع مذقااوا  لال ااوماا الاا  ا تدااا
 تيااااااة لذاااااوة  قالاااااا  ارمهاااااا ا رث 

الاااوي ع لتركياااا مماااا ياذااال  -ال قاااايع
ا ضااااامامها تداااااويا  دقيقياااااا  لالتدااااااو 

 .ا ارالع يصذب دوم  

 م مهند حميد مهيدي.م
 كلية المعارف الجامعة
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تااااهتع ارميااااة : ارميااااة الوراوااااة  -أ 
الوراوة من المكا اة المار رة التاع 
تتمتع الها تركيا كذامال مار ر  لا  
الوااادة الواليااة اا وااالمية  لاا  

خصار من خاالل ماقذهاا اا  ال
ا وااتراتياع الاا   ياارال  الشاارق 

 .الال رب 
ان واااااذع : اشاااااكالية الوراواااااة  -ب 

تركيااااا الموااااتمر لال ضااااما  الاااا  
ا تدااااااو ا ارالاااااع   قاااااو اااااااا  
صااذاالا  امذاارقال  كالياارة   ممااا 
ي ااااار  تواااااار   داااااال امكا ياااااة 
ا ضااما  تركيااا لالتداااو ا ارالااع   
: ار اااا ت ااار  التواااار   التالياااة 

ذامل تركياا ماع التداويا  كي  وتت
الواخليااة االخارايااة الماار رة يااع 
موااااااايرتها لال ضاااااااما  لالتدااااااااو 
ا ارالع ؟ ارل وتتمكن تركياا ياع 
الموااتقالل الم رااار ماان ا  ضااما  

 لالتداو ا ارالع ؟

ت  لاق يرضاية : يرضية الوراوة   -ا 
الوراواااااة مااااان ان رغالاااااة تركياااااا 
لال ضااما  لالتداااو ا ارالااع تااالاا  

الذقالااااااا  الذقالااااااا  مذل ااااااة رااااااع 
الوياوااااية اا قتصاااااوية   الكاااان 
الذقالااة ا وااا  رااع رايااة تركيااا 

ملياان  17ا والمية التع يدملها 
مواال  امااوث ته يررااا  لاا  الال اااء 

 .ا اراالع 

 المالدث ابال
خل يا  الذالقة الين تركيا اا تداو 

 ا ارالع
تركياااا مردلاااة ماااا الذاااو الدااارب / اا  

 :الالاروة 

درب ااو  تركيا   وها الذو ال 
الذالميااة ال ا يااة الااين خيااارين    الااث 

امااااا المذواااكر ال رالااااع اامااااا : لهماااا 
المذوكر الشيا ع   اا دا   لذاامل 
 وياااوة الااا  المذواااكر ا ال   اكاااان 
 تياااة  لااو  ضاااية يااع دلاا  شاامال 

  اا تراياااااا   7891ا  لواااااع  اااااا  
   7898الوالااااااااة اواااااااارا يل  ااااااااا  

االمشاركة يع المرووا  ا ارالياة   
 لااا  امتاااواو الدااارب الالااااروة اركااا ا 

كا ااااا  تركياااااا اااااا ءا    يتاااااا أ مااااان 
الم راماااااااااة ال رالياااااااااة اامتاااااااااواورا 
ا ورا يلع يع م  قة الشرق ا اوا  
  اكان الوار التركع يا ال    لكن مان 
 ااياااة وااالالية ضاااو شاااذاب الم  قاااة 
اتياراتهااااااااا القاميااااااااة اا وااااااااالمية 

 .االتدررية 
ا تهاااااء الداااارب الالاااااروة  ااااا   

اة تواااار   داااال  ااار  القااا 7887
مكا ة تركيا اواررا يع رال الرارا  
الاوياااوة ال اشااا ة  ااان ت كاااو ا تدااااو 
الواااايياتع ا اال الخ ااار الشااايا ع 
اا هياااار دلااا  ااواااا   خاصاااة الذاااو 
ريم اااة الا ياااا  المتداااوة ا مريكياااة 
اا  راورااا الالق اليااة الذالميااة   ارلاا  
تركيا لصيقة الالمشارا  ال رالاع   الياو 

الالتالاااول  تيااااة  ان رااا ا الماقااا  اخااا 
لماما اااة مااان المت يااارا  كالمااااا ر 
يع الالاو   اكاوايا امااق  ال رب 
المتوااارلة مااع ااا ار  الالاواا   ماان 
الصاااارب اضاااااية لاااا لو الاااار  دااااو ان 
مهماان شاكال الذاو  لاو ركاا ن  رتمااا  
تركااع ااوااع ا ملااع الم  قااة الشاارق 
 77ا اوااااااااا    االهماااااااااا اداااااااااواث 

  ا ا يهماااااا  1777واااااالتمالر /ايلاااااال
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 1772مااار  /الذاراق ياع ا ا اداتالل
. 

 -موااااايرة الذالقاااااا  التركياااااة/  ا ياااااا 
 ا ارالية

ها   المااقاا  التركيااة ديااال ضاام 
لالتداو ا اراالع ا قوام  الاين  ار  
مرياااااو القااااااة للااااا االان ياااااع اارالاااااا 
اا  وماا ياع دضاارتها الكال المذاا ع 
التااع يدملهااا م هااا  ا  ااوماا   االااين 
 - اار  ياااري  ا  اااوماا الدضاااار  

ايارث ان موااتقالل تركيااا  -ا ياا الكال مذ
يكمن يع تااهها  ادية الشرق القوي  

. 
مواايرة  ضاااية تركيااا لالتداااو  

ا اراالااااع شااااا كة امذقااااوة ا  الاااا  
دت  كتاالة ر ق الو ار ملي ة الابل اا  
االذقالا    ا  ان تركيا االيا ان كا   
اال والتين تاقذان ات اقية شراكة ماع 

الاما اااة ا ارالياااة   ااا او
 7
الي ماااا   ي 
   7897كا   اليا ان قو اقذتها  ا  
7892كا اا  تركيااا قااو اقذتهااا  ااا  

1
 

  "الراتاكااال ا قاارة"ييمااا يذاار  الاا  
اكلتااااا ا ت اااااقيتين م دتااااا الااااوالتين 
امكا يااة الااوخال يااع  ضاااية ا تداااو 
 القااا لمذااايير مذي ااة   اركاا ا ا ضاام  
اليا ان الا   ضااية ا تدااو ا ارالاع 

ركيااا ت اارو   الي مااا رلاا  ت 7897 ااا  
 .خارا ا تداو

تقااوم  تركيااا  7891يااع  ااا    
الااا  ا تدااااو ا ارالاااع ال لاااب روااامع 
لال ضاااااما    ا قالااااا  تاقياااااع ات اقياااااة 

.  7889ا تداااااااو الامركااااااع  ااااااا  
التدااال ا راا  يااع مواايرة تركيااا  دااا 

ياع  7888ا تداو ا ارالاع كاان  اا  
قمااة رلواا كع ا  شااكل  الوايااة مردلااة 

تركيا اضع  ا ارالة يع تركيا مع م ح
الذضااااااا المرشااااااح لال ضااااااما  الاااااا  

ا تداو
2
 . 

كااااا ان  9-9يااااع قمااااة  ااااي   
  اشااار  مذراا  تقااارير  1777ا ال 

الم اضية ا ارالية ام   كاا ان ا ال 
دت  ا  الن الا   صاور  ان  7898

قماة  اي  الا  ان ر ااو وااياع  قايياة 
اوياواااية تداااال وان ا ضاااما  تركياااا 

ال  ا تداو ا ارالع
(9)

ن ما لالاث الك.  
الدال ان ت ير الذو تدون ا اااء الين 
الاااا الين ا  صاااوق المالاا  ا ارالااع 
 لاا  ا يقااة شااراكة ا  ضااما    التااع 
م ل  الدو ا و   من الشرا  ا الياة 

ادااوو  القمااة ا رااوا  المتاواا ة . 
المااااوث التااااع ياااااب  لاااا  تركيااااا ان 
ت ا را ل يال الذضااية   اقاللا  تركياا 

 تداو ا ارالاع ر ق الشرا  مما ويع ا
الا   1777يع م تصا  كاا ان ا ال 

ماااا ح تركيااااا اضااااع الوالااااة المررلااااة 
 .للترشيح 

ياااااا   1771تشااااارين ا ال  2ياااااع  
دااا ب الذوالاااة االت مياااة
9
 ا التااااا   

ا وااااالمع المذتااااول يااااع ا  تخاالااااا  
يذين ر اي  الدا ب رااب . الالرلما ية

ال   .  يب ارواغان ر يوا  للدكامة 
شاامل  الااوال الاا   قااا  الاالااة ااراليااة

ا  ضاااااء يااااع ا تداااااو دي هااااا    79
لتشاااايذها  لااا  تدوياااو ما اااو لالاااوء 
تركيااا م ااضااا  الذضاااية   اقااو اكااو 
ارواغاااان خاااالل االتااا  ا ارالياااة ان 
تركيااا ماااااوة الال ذاال يااع اارالااا ماان 
خاااالل ارالذاااة مالياااين مهااااار تركاااع 

ارك ا قاو دا ب ( مذرمه  يع الما يا)
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تركياااا  داااا الذوالاااة االت مياااة موااايرة 
 .ا تداو ا ارالع 

 1779تشااااارين ا ال  9ياااااع  
يع الراكول اصاور  اللا اة ا ارالياة 
تقريااارا  اشااااو  ييااا  الالتقاااو  التركاااع 
. الها ل يع  ملية ا صاال  الوياواع 

االت امهااا المذااايير كاال هاااان
9
  اقااو  

االااو  اللا ااة الذاا  التد رااا    يقااو 
رأث التقرياااار ان  ااااو  الترااااااع  اااان 

  ات  يا را يااب التهكاو  ملية ا صاال
م ااا   لاااا  مااااوث ا ااااال كمااااا اركاااا  
التقرياااار  لاااا  ضاااارارة ان تااصاااال 
الول ا  التركية الداار ماع الماتماع 
المااااو ع   ارااااا ق التد رااااا  اذلااااا  
اللا اااة تتااارو لتقاااوير القماااة ا ارالياااة 

كاااااا ان  71ا  79الم ذقاااااوة ياااااامع 
تدوياااااااو ما اااااااو الاااااااوء  1779ا ال 

 م ااضا  ا ضما  تركياا الا   ضااية
ا تداو الا   دووتا  القماة ياع ال الاث 

1779من شهر تشرين ا ال 
1
 . 

كا ا  قماة الراكوال قاو اتخاا    
قاااااارارا  تاريخيااااااا لالااااااوء م ااضااااااا  
الذضااااية ماااع تركياااا ياااع ال الاااث مااان 

اقاااااو تضااااامن  1779تشااااارين ا ال 
الاليان ال قا  التالية
9
 : 

الترديااااب الالتقااااو  الاااا   دققتاااا   -7
تركيااا يااع ملاا  ا صااال    اماان 

لتاكيااو ماااووا   لاا  التصاامي   اا  ا
 لاا  الوااما  لهااا الا  ضااما  الاا  
ا ورة ا ارالية   اراا  لا   قاة 
الا هااا وتااصاال  مليااة ا صااال  

 .له ق ال اية 
داا ر ا تداااو ا ارالااع تركيااا ماان  -1

مداالاااة ا تهااااو مالااااو  ا تدااااو 
ا واواااية   ياااان الم اضاااية قاااو 

تقااا  ال  وااها اا ال لااب ماان  لااث 
اصااااوار ا  ضاااااء  لاااا  ا قاااال ال

تاصااااية تتذلااااق التذليااااق  مليااااة 
الم ااضااااا  اواااا قتر  شاااارا ا  

 . وت  ايها 

 قااو  1779تشاارين ا ال  2يااع 
ااتمااااا  لاكواااامالارض الاااا   اضااااع 

اتتضاامن " ا يقااة ا ااار الم ااضااا "
يصال  ت االا  م اادع الديااة وان  29

اوااات  اء  لااا  صاااذيو ا وارة ادرياااة 
دركاااااة الوااااالع االخاااااوما  المالياااااة 

اوة الخاراع االمداك  اال اقة االوي
اا غ ية اا دصاء اال قاياة االتذلاي  
االصا ا ة اصاايو ا وااماو االامااارو 
. االوياوة ا قليمية االمرأة اغيرراا 
وان تدويااااااو مااااااوة  م يااااااة   تهاااااااء 

اخاااا   الذالقااااا  الااااين . الم ااضااااا  
تركيااا اا تداااو ا ارالااع الالتدواان مااع 

ا  ان ا خيار  لاب  1779م لع  اا  
لتركع الإاراء اصالدا  اك ار الاا ب ا

ياااع اما ااااا  الويمقرا يااااة ادقاااااق 
 .ا  وان 
واايااع ا ضااما  تركيااا لالتداااو /  ال ااا 

 : ا ارالع 
ان الوااذع ماان اااال ا  ضااما   

لذضاية ا تدااو ا ارالاع ارا  اخياال 
رااو الك يااار مااان ا تاااراو م ااا   صااار 

االذااااوق ( 7917-7828)الت ريمااااا  
( 7879-7879) صاار المشااارا ية 

و اوو  تلو الرغالاة ماما اة مان اق
 :الواايع رع 

 :الوايع الا رايع  -7
ل الما شكل  اارالا مد  ا رار  

ا تراو   اغالالياة ال خاب التركياة مان 
وياواااااية اتاارياااااة ا قايياااااة ترياااااو 



                                  مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 العدد السادس

 

 

 155 

الدصااال  لاا  ا  تاارا  الااان تركيااا 
 2رااع والااة ااراليااة  دتاا  اان كااان 

 192991)ماان موااادتها الالال ااة % 
كاا 
1
الااا ء ا ارالااع   ا     تقااع يااع( 

ا هااا ا تالاار  الاااقع الموااادة امتااواوا  
 اليذيااا  ارالااا   كمااا ان تركيااا   وااها 
ا تالااار  الاااا ء ا ارالاااع م هاااا راااا 
ا راا  امااا تركيااا ككاال يهااع اواار الااين 

الشاارق اال اارب
8
  االاارغ  الااو اا   

التاااااع ي لقهاااااا مذارضااااااا ا  ضاااااما  
كاااالر ي  ال ر واااع ا واااالق ايواااكار 

ا ضاما  تركياا الا   ان" ويوتان القال 
" ا تداااو ا ارالااع يذ ااع  هايااة اارالااا

%  89يذاصمتها ليوا  ياع اارالاا ا 
من وكا ها يذيشان خاارا اارالاا اان 

لهاااا  قاياااة مختل اااة
77
  ا  ان ا صاااار  

الضاا   ي  لقااان ماان مالااوأ ان ا تداااو 
يقااا   لاا  القااي  االوياوااة اك اار ماان 
الاالاااااااال اا  هاااااااار االقاااااااال الاااااااان 

يخيين لااا  ياايقااااا الا اااراييين االتاااار
االوا   ل  الدواو ال ي يا ياة اال اليذياة 
 ارالاااا يرصااات     ااااء اارالاااا الذاااوا  
اويااوا  مااع م  قااة لااويها ييهااا مصااالح 
ك ياارة اتذ ااع اارالااا امتااواوا  ا راييااا  
يمك هااا ماان خاللاا  ان تقاا   لاا  قااو  

 .المواااة مع الا يا  المتدوة 
 :الواايع الوياوية  -1
وياوااية التااع تقواا  الااواايع ال 

تقاا  اراء رغالااة تركيااا يااع ا  ضااما  
: الااا  ا تدااااو ا ارالاااع الااا  قوااامين 

التااع : واخليااة اخارايااة   يالواخليااة 
تتم اااال يااااع تاايااااق مذراااا  التيااااارا  
الوياواااااية التركياااااة مااااان  لماااااا يين 
ااوااالميين اليالااراليين ايمااين ايوااار 
اال خاااب التاارياااة اال قايياااة    لااا  

ا تداااااو  تهييااااو ا ضااااما  الالوراااا  الاااا 
ا ارالااع   اراا ا  ا ااو ل قمااته   لاا  
الوياوة الواخلية التع يتالذهاا الذواكر 
  يالوااال ة الكاليااارة التاااع تتمتاااع الهاااا 
المروواااة الذواااكرية التركياااة واااا  
تت لب اقتا   اايال  ليات  ت ييرراا ال رار 

لاا ا يااان ا ضااما  تركيااا الاا  . راار ء 
ا تدااااو واااا  يواااا و  لااا  اااااراء 

اا قتصاااااوية ا صااااالدا  الوياوااااية 
الال ماااااااة   ا شااااااار الويمقرا ياااااااة   
ادماياااة دقااااق ا  واااان   اتقلاااير 
ول ة الذوكر اوي رت   ل  المقالياو 

كماااا واااايتيح . الوياواااية ياااع تركيااااا 
لألقليااااااااا  االدركااااااااا  اا داااااااا اب 
الوياوية التذالير  ن الرأ  امماروة 
الدياااااة الوياوااااية اال قاييااااة الشااااكل 

 .ايضل
اماااااااااا الاااااااااواايع الوياواااااااااية  
ارايااااااة   ييتم اااااال االر رااااااا يااااااع الخ

الت اااي  مااع اليا ااان   خاصااة الذااو ان 
ا ضاام  لالتداااو ا ارالااع

77
  ااخاا    

تارااا  اضاااذها كذضاااا ياااع ا تدااااو 
إلالقاء تركيا م صالة  ن اارالا   كماا 
ان الا يا  المتدوة ا مريكية شاذ  
تركيااااا  لاااا  ا  ضااااما  الاااا  ا تداااااو 
ا ارالااع ا لااو ماان اااال ضااما تها يااع 

 رالع ياع ماااهاة ا اوا ها   الدل  ال
غيااار ان تركياااا ياااع المقاالااال   ترياااو 
ا تكال  ل  الا ياا  المتداوة ياع كال 
شاااعء لكاااع   تصاااالح رااا ق ا خيااارة 
موي رة  ليها   ل ا يضال  ا  ضاما  
الاا  ا اراليااين لكااع يااوايذاا   هااا يااع 
داااال الخاااال  ماااع الا ياااا  المتداااوة 

 .ا مريكية 
 :الواايع ا قتصاوية  -2
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م ااال ا تدااااو ا ارالاااع وااااق ي 
التصااوير الر يوااية لماماال الم تاااا  
ال را يااة االصاا ا ية التركيااة كمااا ان 
التااا او المواااتمر الالوااالع الرأوااامالية 
ماااان ا تداااااو   االتااااع تذتالاااار واااالذا  
ضاااااااااارارية للت ميااااااااااة االتدااااااااااويث 
ا قتصاااو  يااع تركيااا   يشااكل م لالااا  
. اواواااايا  لوياوااااة تركيااااا التااريااااة 

  اااا ا  مهمااااا  للذمااااال اتشااااكل اارالااااا م
ا تااراو   اان ارت ذاا  اديا ااا  مذااو   
الال الة ييها   غير ان ا مر يالقا  مان 
دياااااث المالاااااوأ اواة مااااان اواا  رياااااع 
الضاا    اان واااق الذماال يااع تركيااا 
.   واااها التاااع تذاااا ع ا الااااء الال الاااة 
يمكاان لهااارة قاااة الذماال التركيااة ان 
تضااامن ايضاااا  قاااورا  مذي اااا  مااان تاااويق 

.  الية  الر تدايال  الذمال الذملة ا ا
كمااااااا ان تركيااااااا تهااااااو  ماااااان اراء 
ا ضاااااامامها للاما ااااااة ا اراليااااااة ان 
تضااامن تاااويق ا وااات مارا  ا ا الياااة 
المالاشاارة اليهااا   ا  ماان شااهن  لااو ان 
يذا  تو ع ا وخار اان يوا و  ل  
ديااااا ة خالاااارا  اتك الاايااااا اويااااوة 
تدتاااا اليهااا تركيااا لمتاالذااة التدااويث 

 .را الموتمر  قتصاو

 :الواايع ا م ية  -9
الذاااو ا تهااااء الدااارب الذالمياااة  

  كااان  لاا  ( 7899-7828)ال ا يااة 
تركيا ان تا ر  الا  اداوث المذواكرين 
الااااااواليين   ا تداااااااو الواااااااييتع اا 
الا ياااا  المتداااوة ا مريكياااة   يكاااان 
الهاااا  ا م ااع رااا الااوايع ا وااا  
  اااومااها ياااع  راااا  ا مااان ال رالاااع 

ماان خااالل مالااوأ ( مريكااعا  -ا ارالااع)
االخاااار الالت اماااا   7891تراماااان 

الا يا  المتدوة ا مريكية يع الشرق 
ا او 

71
 . 

االذااااااو ت ااااااار الذااااااواء الااااااين  
الا يااا  المتدااوة ا مريكيااة اا تداااو 
الواايياتع وخلا  تركياا ياع ماما ااة 
من ا داال  ال رالياة ام ياا ااقتصااويا 

دلاااا  شاااامال ا  لوااااع اصاااا واق : 
 .ع   اات اقية ال ا  ال قو الوال

الذااو ا هيااار ا تداااو الوااايياتع  
اورك  تركياا ا هاا الداااة للتقارب مان 
اارالااااا ال راليااااة   خصاصااااا  الذااااو ان 
ريضااا  الا ياااا  المتداااوة ا مريكياااة 

 .تاريو ا ولدة اليها 
لقاااو اوركااا  تركياااا مااان خاااالل  

مشاركتها يع دلا  شامال ا  لواع   
 ا ها   صر مه   ارالاا اك ار مماا راع
الال والة للا ياا  المتداوة ا مريكياة   
يالاتاااا  ت مااااع يااااع الدصااااال  لاااا  
مواااااا وا  اارالياااااة  لااااا  الصاااااذيو 
الذوااااااااكر  تذااااااااا   الموااااااااا وا  
ا مريكية المقلصة لها   االاالرغ  مان 
ارماااال الاا اااب ا ارالاااع لهاااا الواااالب 
ا شااا ال  الت ااااير وياوااات  الويا ياااة 
اا م يااة يااع ا اااار الادااوة ا ارالياااة 

شاويوة الدارر  لا   لكن تركيا كا ا 
االقااااء ام هاااا القاااامع شاااويو ا رتالاااا  

اا  تماو  ل  ا من ا ارالع
72
. 

( المدووا )الذقالا  / المالدث ال ا ع 
التع تذتر  ض  تركيا لالتداو 

 ا ارالع
تذتر  ا ضاما  تركياا لالتدااو  

ا ارالااااااع ماما ااااااة ماااااان الذقالااااااا  
 :يمكن اياا را ( وياوية ااقتصاوية)

 :ية موهلة الها/ اا  
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 شه التاا  ال رالاع لاوث تركياا  
 ل  ايو  مص    كمال اتااتارو ياع 
الذشاااري يا  اال ال ي ياااا  مااان القااارن 
الماضااااع   ااخاااا   تركيااااا الااااالتدرو 
تااوريايا صاااب ال اارب  الاار ارتااواءرا 

قاا   7819ل اب الذلما ية   ي ع  ا  
الإل اااء المااوار  االمرووااا  الوي يااة 
االمداااك  الشاار ية يااع الاقاا  الاا   
قا  الووتار الاويو الال صل الين الوين 
االوالة   ايع الواالع  شر من شالا  

قاماااا  تركيااااا الت اليااااق  7819 ااااا  
القاااا ان الماااو ع الوايوااار    الااا   
كااان ياا ر  لاا  ال اااء تذااوو ال ااااا  
اا  تااارا  الاااال ااا الماااو ع امااا ح 
الدرية لكال راال الاالو اا امارأة الال اة 
االااارغ  كااال تلاااو ا ااااراءا  الرامياااة 

قتال  وار الوين مان   اا  ا تاراو  
لكااان الذااا  ا ارالياااين ا تالااار تركياااا 
الهااااا امتااااواوا  لوالااااة  الذلما يتهااااا ات ر 
الخالية ا والمية امراذية للمولمين 
اميذاااا  ياااع ا تداااااو ا ارالاااع تتال اااا  

اراااا ماااا ي وااار الت ااااق  . م اااالاله  
الموتمر ياع الما ها ا ارالاع للتذامال 

 .مع الدالة ا والمية التركية 
الذامااااااااال  -1الذامااااااااال الاااااااااوي ع  -7

 الويماغرايع
 :الذامل الوي ع  -7

ا ارالياااااااين يتخاياااااااان مااااااان 
ا ضاااما  تركياااا  تدااااور    ياااال تااا ال 
موهلة الوين ايصل   ن الوالة تشاكل 
ااااار  الدضاااااارة  الهااااااا  ا ال لم ر 
االوياوااااة ال راليااااة ا اراليااااة الشااااكل 
خااار ممااا يذ ااع ا اا  يااع دااال قالااال 

ياااا  ضااااا  ييااا  ا تدااااو ا ارالاااع لترك
يا اا  واايتذر  لضاارالة قايااة الوااالب 

وخال شذب مول   ل  ال قي  تماماا  
ماان القيااة الشااذاب ا اراليااة التااع رااع 
اماااا   وي ياااة اا موااايدية   االالتاااالع 
يااااان راااار ء ا تااااراو ايااااق قاااااله  

ياع " الصاا  ال شاا "ويصالدان كا  
الواام ا ية ا اراليااة

79
  ا لياا  يااان  

مين ر ا الذضا وي يو مان  اوو الموال
 87ا ارالياااين   االااا   واااياللو  داااا 
%  79ملياااان  وااامة أ  ماااا يااااا   

ماان ااماااالع وااكان القاااارة   ا تيااااة 
ل لو يالخا  من المو ا والمع واخل 
ق اارالاا خ ارا  اخ اا   اارالا اال   تذاو 
ادمر   يمكن تااا ق   ار ا ماا اااء 
يااع اااااب الاار ي  ال ر وااع ا وااالق 

   اااوما  لاااب م ااا  نيرا وااااا ميتااارا
الملااااااو الم رالااااااع الدواااااان ال ااااااا ع 
ا  ضما  لالتداو ا ارالع   ا  قاال لا  

يوااتديل " الكاال صاارادة ااضااا  ا اا 
"قالال اللو مول  يع ا تداو

79
  اكا لو 

الااار ي  الوااااالق ( اااااو ويلاااار)اكاااو 
للم اضية ا ارالية   و دضارق  دو 
ا اتما اا  الوي ياة ياع موي اة الااروا 
ال ر وااااية ان  لي ااااا تهوااااي  اارالااااا 

رادا يااة الذااو ان تمك ااا ماان تهوااي  ال
 .اارالا الوياوية اا قتصاوية 

ياااع الوااا اا  ا خيااارة خ  ااا  
وال ا تدااااو ا ارالاااع مااان مذاييرراااا 
ال قايية يع تقييمها لتركيا   الذو ا وة 
مااا  اار  الاإلوااال  ا ارالااع ااضااد  
 مليااااااة ومااااااا تركيااااااا  ا  ال قايااااااة 
ا وااااالمية واخاااال ا تداااااو ا ارالااااع 

ا   وما الموالمين م وامة مع مدا
ا اراليااين واخاال المرووااا  المو يااة 

لكاان االاارغ  كاال . الذلما يااة ا اراليااة 
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 لاااو يالقااا  الذامااال الاااوي ع راااا   اااق 
 .ال اااة يع وخال تركيا لالتداو 

 :الذامل الويماغرايع  -1
ياللو  وو وكان تركيا ما يقارب  

ملياااااان  وااااامة دواااااب  1709مااااان 
  ا ماااار الاااا    1771ادصاااااء  ااااا  

ركيااا  قااال كالياارا  لاا  الصااذيو يذ ااع ت
ها لالتدااااااو  الالشااااار  ايااااارو  ضااااام 
ا ارالاااع الااا  واااي رتها  لااا  وااااق 
الذمالاااة امااان  ااا  الت ل ااال ياااع الاااوال 
ا اراليااة التااع تذااا ع ماان  قاار يااع 

الوكان اصال  
79
 . 

ان ال قاااااال الوااااااكا ع التركااااااع  
وااااايلقع الراللااااا   لااااا  المروواااااا  
ا ارالياااة ا  وااايكان لااا  تالذاااا  ت يااار 

ها يع  ملية التصاي  القلق  ل  ا  
اياااع تم يلهاااا ياااع مروواااا  ا تدااااو 
ا ارالاااع ادقهاااا ياااع الدصاااال  لااا  
اكالاار  ااوو ماان المقا ااو يااع الالرلمااان 
ا ارالااع   يتركيااا واايكان لهااا   اا  
ال قل ا لما ع من  ادياة  اوو الواكان 

مان %  27ا  ا ها وتشكل مع الما يا 
تذااااااواو وااااااكان ا تداااااااو   االدوااااااب 

  تركياا وارا  الووتار ا ارالاع واترو
اواواايا  يااع اليااة صاا ع القاارار واخاال 
ا تداااااو ا ارالااااع  واااايما الالرلمااااان 
ا ارالع المخال الالوال ا  التشاريذية 
االوااااااال ا  المتذلقااااااااة الالمي ا يااااااااة 

االرقاالااة  ليهااا اكاا لو الرقاالااة  لاا  
 ماال الم اضااية ا اراليااة االمشاااركة 
الاضااااع القاااااا ين االمصاااااوقة  لاااا  

ا ضاااااما   ا ت اقاااااا  الوالياااااة ا لااااا 
ا ضاااااء اااااوو يلاااان يماااار اقتاااارا  ا  

ار ا يلذاب )والة اارالية  79الماايقة 
( دااااااااا  الوااااااااكان الااااااااوار ا كالاااااااار
اوتتوااااث مااع الما يااا ديااث وتشااكل 
كل من تركيا االما يا قااتين مار رتين 

اواااايمك ها  لااااو ماااان . يااااع ا تداااااو 
امكا يااة اشاا ال  ااوو ماان المقا ااو يااع 
الالرلمااان االاااوال او اااق يالااين كي يااة 
تا يااع المقا ااو  لاا  الااوال ا اراليااة 

ا  ( ياع داال ا ضاما  تركياا)ا  ضاء 
ماان المقا ااو ارااا  91وتشاا ل تركيااا 
مااااااان القاااااااورة  7701ماااااااا  واااااااالت  

التصااايتية يااع دااين توااااث كاال ماان 
ير واااااا   الري ا ياااااا   اي الياااااا الذاااااوو 
 99المقا ااو ديااث وتشاا ل كاال والااة 
 901مقذااااو القااااورة تصااااايتية قااااوررا 

%
71
 . 
   لا  تركياا الال يالخشية ليوا 

 لاااا  الهايااااة ا اراليااااة   يااااالترااع 
الوكا ع ا ارالع اال   يقااللا  تضاخ  
ياااع الاااا وا  الموااالمة واخااال اارالاااا 
ايع تركيا   ارا ا وايدال اارالاا الا  
رايااااة مهااااووة اا  لاااا  ا قاااال غياااار 
 .مموكة تماما  القراراتها امصيررا 
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 (7)اوال رق  
لقورة التصايتية لالذ  الوال ا  ضاء تا يع المقا و يع الالرلمان ا ارالع اا
1779-1779 

 
 الوالة

 ضا  ا   19اتداو مرل  من 
1779 

 19اتداو مرل  من 
 1779 ضا  ا  

القورة  المقا و
 %التصايتية 

القورة  المقا و
 %التصايتية 

 7701 91 %7209 88 الما يا

 901 99 7709 19 ير وا

 901 99 7709 19 المملكة المتدوة

 901 99 7709 19 ااي الي

 709 99 102 99 اوالا يا

 709 99 102 99 الالا يا

 207 11 902 11 رال وا

 101 17 201 1 اللايكا

 7701 91- -  تركيا

دوين  االل مقلاو   تركياا اا تدااو ا ارالاع الاين الذضااية االشاراكة   :  قال  ن 
  الذاااوو ا ال  19مالاااة اامذاااة ومشاااق للذلاااا  ا قتصااااوية االقا ا ياااة   المالاااو 

 . 298  ر1777
 

مما تقو  يمكن القال الان اارالا ترغب 
التهوي  اتداو م وا  مع ال يتها وي ياا 
ايكرياااااااااا ااقتصااااااااااويا   ايذااااااااار  
المورالان ا تراو الان اارالاا التاع   

 ها ية لتركيا اتقر هاا "  "تقال ا ن 
"  ذاا "الاملااة ماان شاارا  لاان تقااال 

لااة كاملااة  لاا  ا قاال يااع الذقاااو القلي
المقاللاة   يتركيااا تااااا  قضااية الالدااث 
 اان رايااة ادتاا  تداال راا ق المذضاالة 
واااترل وياواااتها تذاااا ع مااان ا رالااااو 
الدااااااو خصاصااااااا   لاااااا  الموااااااتاث 
الخاااااراع    ن تركياااااا تت لاااااع الااااا  
ا  اااوماا الاااال رب اتهمااال ياااع الاقااا  
  واااا  ت ايااااع الشاااارق لذلهااااا الهاااا ق 

الاويلة توت يع ملء يراغا  الهاياة 
 .الم قاوة 

 :القضية القالرصية /  يا  ا
اقاماااااااة  7897شاااااااهو  اااااااا   

امهارياااة قالااارر  ا  الماماااا تين 
%( 97)ال ااااااااااااا  يتين اليا ا يااااااااااااة 

  االضاااما ا  كااال %( 17)االتركياااة 
من ا كلترا اتركيا االيا ان   الديث   
يمكن ت يير صي ة الوالة وان ماايقاة 
ا  اارا  الضااام ين لالت اقيااة   غيااار 

ر ااااي  ان ا  قااااالب الاااا   اوااااتهو  
الامهاريااة الم ااران مكاااريا   ااا  

االاااو اة لتادياااو الاااالالو ماااع  7819
اليا اااان اواااتورا التاااوخل الذواااكر  

ااداااتالل  7819التركاااع ياااع تماااا  
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القواا  التركااع الشاامالع يااع الا ياارة 
ام ااا   لاااو الاقااا  اصاااالد  المواااهلة 
القالرصاااااية ادااااااوث  قالاااااا  ت اليااااااع 
الذالقاااا  الاااين تركياااا االيا اااان االاااين 

و ا ارالعتركيا اا تدا
79
  ام ا  را ق  

الداو ااة اخاا    القااا  تركيااا الاارالااا 
ال راليااة تهخاا  م داا  م ااايرا  اقااو  ااتا 
  ها ا ما  اقتصاوية  صا   التركياا 
ال ذااااال اقااااا  المواااااا وا  ا ارالياااااة 
لتركياااااا اكااااا لو ا ماااااا  واللاماواااااية 
تاوااااااااو  الالمقا ذااااااااة ا اراليااااااااة   
االااااالرغ  ماااان المالاااااورا  الواليااااة

78
 

  اياااو دال الذويوة التع  ردا  الهاو
واااااااالمع للمشااااااااكلة ا  ان اميذهااااااااا 
اص وم  الالذقالا  اليا ا ياة االتركياة 
لل  ا    اقو لاه  اليا اان الا  ا اارة 
قضاااية قالااارر ياااع المدايااال الوالياااة 
اا ارالياااة   ا لاااو إلغاااالق ا الاااااب 
ا اراليااة يااع اااا  تركيااا مذتمااوة يااع 
و ايتهااا  لاا  ان تركيااا ليواا  ااراليااة 

 ارالااع م هااا الاال اوااياية اان القواا  ا
ما را ا  مارو موتذمرة ص يرة مان 

الذهو الذ ما ع
17
  

ارل  القضية القالرصية  قالاة  
يااااع  ريااااق ا ضااااما  تركيااااا لالتداااااو 
ا ارالاااع   ا  تااا  اواااتخوامها كذامااال 
م رمل له ق الذضااية اخصاصاا  الذاو 
ان اصالد  قالرر  ضاا  ياع ا تدااو 

 . 1779ا ارالع  ا  
لاا  اقاو اكاو ا تدااو ا ارالاع   

ان ا  تاارا  الاميااع الااوال ا  ضاااء 
را مكاان ر اي  مان مكا اا   ملياة 
ا  ضااما  الاا  ا تداااو ارااا مااا اكااوق 
خاااااااييير وااااااا  ا مم اااااال الوياوااااااة 

كاع "الخاراية لالتداو ا ارالع القال  

تكااااان  ضاااااا يااااع اواااارة ياااااب ان 
"تذتر  الاميع ا ضاء ر ق ا ورة

17
 

. 
اقااو  داا  يااع ا يااق الااااور ا  ااراا 

 ماااة خصاصاااا  ماااع ا  اااالق لتلاااو ا 
الم ااضا  الين ش ر  قالرر ات ااق 
الر يواااااااااين القالرصاااااااااع اليا اااااااااا ع 
ويمتااااااري  خريوااااااتاييا  ا  ااااااي  
القالارصااة ا تااراو مدمااو  لااع  لذاا  

 لااااااااا  الاااااااااوء  19/1/1779ياااااااااع 
والااة "المداو ااا   لاا  اوااا  مالااوأ 

ة  ا  واااياوة ااداااوة اا واااية ماداااو
 ."اادوة
- :ارمي يا /  ال ا 
وااااااتقاللها ا ل اااااا  ارمي يااااااا ا 

 اااان ا تداااااو  7887الرواااامع  ااااا  
الواااايياتع اياااع  ا  الذاااا  ا تريااا  
تركياااا الاواااتقالل امياااع الامهارياااا  
الواييتية الموتقلة االضام ها ارمي ياا 
امااع  لااو لاا  يتالاااول الاللااوين التم ياال 
الواللاماوع دت  ا ن الوالب مواهلتين 
ااااارريتين رماااا مواااهلة ا الااااوة التاااع 

الا ه    ا ارا يته  الها ا رمن ا تراو 
اوااااق   7879القاااارار رواااامع  ااااا  

ارا ها مليان ا ص  المليان ارم اع 
االموااااااهلة ال ا يااااااة رااااااع الم الالااااااة 
التاريخيااة لألرماان الهراضااع تقااع ا ن 
ياااع شااارق تركياااا   االالمقاالااال تاااو ا 
تركيا ا رمان الا  التخلاع  ان الدملاة 
ضاااورا اكااا لو التخلااااع رواااميا  اااان 

الم الالة الهراضع تركيا
11
 . 

قضية ا رمي ياة  ا قاا  شكل  ال 
اواوااايا  اماااا  ا ضاااما  تركياااا لالتدااااو 
ا ارالاااااع   الواااااالب الضااااا ا  التاااااع 
يمارواااااها  ليهاااااا اللااااااالع ا رم اااااع 



                                  مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 العدد السادس

 

 

 122 

الماااو يع اارالا االا ياا  المتداوة 
ا مريكياااة لال تااارا  الالمااااا ر التاااع 
ارتكالاااا  ضاااااو ا رمااااان   اكاااااان اال 
ا تاارا  رواامع الهاا ق الماااا ر  ااا  

دي ة     ااااااوما  شاااااار  صاااااا 1779
 11/9/1779دريياااا  التركيااااة يااااع 

ماااا كرا  ر ااااي  الااااا راء الذ مااااا ع 
الواااالق  لذاا  الاشااا ارااع الخاا  يااوق   
ا كاار ييهااا ان  ااوو ا رماان الاا ين تاا  
تهايااارر  مااان قااارار  ياااع ا  اضاااال 

ارمي يا   8190799الاتااق واريا اللو 
اان  ملياااة التهايااار الاااوأ  الالقاااا ان 
الاااا   اصااااورت  الدكامااااة الذ ما يااااة 

7879
12
 . 

اكااااان ا تداااااو ا ارالااااع قااااو  
اوااتخو  راا ق القضااية ضااو تركيااا قالاال 
اتخااا  ا تداااو قاارارق الالااوء م ااضااا  

االااااااور  . ا ضاااااما  تركياااااا لالتدااااااو 
الدكامااااا  التركيااااة المتذاقالااااة الااااا  

ايذاي  . تدوين الذالقا  ماع ارمي ياا
الاااا  ارمي ااااع  97يااااع تركيااااا  دااااا 

يذملااان وان ا ن  ماال   كمااا الاااور  
ة ارمي يا الا  ا  ضاما  تركيا ال  و ا

الاا  م تااوث الالداار ا واااو ا قتصاااو  
 لاا  الاارغ  ماان كااان ارمي يااا ليواا  

 .م لة  ل  الالدر ا واو 
 :الموهلة الكروية / راالذا 

تذتالاااار الموااااهلة الكرويااااة ماااان 
الموا ل ا واوية التاع رايقا  الوالاة 
التركياااة م ااا  يتااارة تهويواااها ادتااا  
يام ا را ا   يقاو الاوأ   اارا  ا كاراو 
 لاااااا  تااهااااااا  الوالااااااة القاميااااااة 
الذلما يااااة الذااااو تهوااااي  الامهاريااااة 
التركيااة ال تاارة ااياا ة ا  قاااماا الوااالع 

 7829-7819 شر  ارة الين  امع 

ق القضااية ت دااا م دااا    اقااو الااوأ  راا 
ام يااااااا  خ اااااارا  ا تالااااااارا  ماااااان  قااااااو 
ال ما ي يااا  الذااو رهااار داا ب الذمااال 

الكروواااااااتا ع
19

  ال  اماااااااة  الاااااااو  
ااااااالن

19
  اكاااان الدااا ب قاااو ا لااان  

الك اااا  الموااالح ارياااع شاااذار اقاماااة 
والة كروية ضمن م ا ق وال كل مان 
الذراق اتركيا اايران اارمي ياا   اقاو 

الاااا  ومااااا لاااااه  الدكامااااة التركيااااة 
ا كااااااراو يااااااع الدياااااااة ا قتصاااااااوية 
االوياواااية اكااا لو واااذ  لماااهاااة 
التخل  ا قتصاو  يع الشرق الكرو  

تاا  داال داا ب  1771  ايااع  يوااان 
الذمااااال الكرووااااتا ع ااصااااالح اواااام  

المذ اااا  الماااارتمر ماااان اااااال ( كايااااو)
الدريااة االويمقرا يااة  اا  مااا لالااث ان 

 . 1779اوتذاو اوم  ا صلع  ا  
ل ا ارالياااة مااان اواااهم  الاااوا 

اا الهااا ا تياااة لال تالااارا  الوياوااية 
االوي يااااة يااااع ا كاااااء قضااااية ا كااااراو 
االتااع لاا  تكاان رااع المداارو ا واوااع 
لذالقااة تركيااا الا تداااو ا ارالااع ا لاا  
الرغ  من تهييو ا اراليين بكراو تركيا 
ا  ا هااااا   تااااو اا الاااا  اقامااااة والااااة 
خاصة اله  يع شرق ا  اضال   ي اع 

  ا تقو الالرلمان ا ارالع  8/9/7881
المذاملة التركية لألكراو   ا مار الا   
ا ااار رواو ايذااال غاضااالة واخاال تركيااا 

  ا  ا تقاو  7889اتكرر ا  تقااو  اا  
الالرلمااااان ا ارالاااااع قااااارار الالرلماااااان 
التركااااع الشااااهن ريااااع الدصااااا ة  اااان 
ال اااااااب الكااااارو او اااااا تركياااااا الااااا  
ا  تاارا  الااالدقاق الخاصااة للشااذب 

لدقااااااااق ال قايياااااااة وان ا)الكااااااارو  
(ا وتقالل

19
 . 
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ر ااا يالداار ان الااوال ا اراليااة  
كا اا  توااا و القضااية التركيااة ا  ا هااا 
تاااري  ان تضاااع داااال  لهاااا الااال ا هاااا 
تااري  ا  ااار المترتالااة  ليهااا   اقااو 
اواااااتمر ريااااا  المروواااااا  اقااااااوة 
ا تدااااو ا ارالاااع لال تهاكاااا  التركياااة 
للويمقرا ية ادقاق ا  واان ا االالاا 

  ا واالاب الذوااكر  يااع التذاماال ال الاا
االذاااو تاااالع . ماااع القضاااية الكروياااة 

   1771د ب الذوالة االت مية الدك  
ا تااار  الااااااو مشاااكلة كروياااة كماااا 
ا تاار  الاااااو اخ اااء يااع الوياوااة 
القويماااة اتذهاااو ال اااتح صااا دة اوياااوة 
اك ااار ويمقرا ياااة ماااع ا كاااراو   اياااع 
خ ااااة غيااار مواااالاقة  ار ارواغاااان 

  االااقاع  18/9/1779وياارالكر ياع 
ان تااهااا  الدكامااة راا ق تااهتع يااع 
ا ااار وااذع تركيااا لال ضااما  لالتداااو 

 .ا ارالع 
: وار المروواا  الذواكرية / خاموا 

 (وار الاي  يع الدياة الوياوية)
تمتلو تركيا الاي  ا كالر الاين  

الااوال ا اراليااة الم ضاااية يااع ال اااتا 
ضاال  اا او    أ  ماا ( 9770977)

ماماااا  ماااا لاااوث  يكااااو يقاااارب مااان
اير واااااااااااا ( 7980797)اواااااااااااالا يا 

  ااي اليااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( 1990989)
  الهاااااااااااااااااااااا ا و    ( 7990798)

اوتراتياية   يمكن تاارلها من اهاة 
الدااة ا ارالية اا  لوع لتركيا

11
 . 

وار الاااااااااي  يااااااااع الدياااااااااة  
الوياواااااية التركياااااة مذااااارا  م ااااا  
تهوي  الامهارية   الل يا رب الذوياو 

لتركاع راا  راا  ال  القال ان ال راا  ا
 وااكر  الق ااا  ويمقرا ااع   يااالاي  

التركاااع ياااتدك  الالوااال ة   اان كاااان 
اديا ا  مان خلا  الواتار   لقاو شاهو  
تركياااا قياااا  الااااي  الااا الث ا قالالاااا  

(7897   7817   7897 )
االوي اريا  ات  يتكرر يع كال ا قاالب 
ا  يالوأ الإ  ار تااه  القاا  الموالدة 

شااارا  الاا  رأ  الواال ة مصااداالا  ال
ت ردهاااا المروواااة ياااا ا لااا  يواااتاب 
الدااااااااك  إل ااااااا ار الااااااااي  يداااااااوث 

ا  قاااااااالب
(19)

  اتااااااارث المروواااااااة 
الذوااكرية ا هااا صااادالة دااق مشاارا  
يااااااع التااااااوخل ا ا مااااااا رأ  تذاااااار  
روالتها المتم لاة الالد اار  لا  ا مان 
القاااامع للخ ااار   الااال  اااو  الا ااارا   
ا  واااااه  دراواااااا  لل راااااا    اان وار 

تلخر يااااع المرووااااة الذوااااكرية ياااا
دماية ال راا  الاي  الواي رة  ليا    
لكن وار الاي  ما كان ل  ان يواتمر 
الهاا ا الشااكل يااع الاقاا  الاا   ترغااب 
يياااا  تركيااااا الا  ضااااما  الاااا  ا تداااااو 
ا ارالااع   مااع اوراو الاااي  ان ضاا   
تركيا لالتداو ُيذو ودالا  لكاية ول اتها 
الوياوااية القاتهااا ا قتصاااوية ايذ ااع 

ي  اضذيت  الووتارية ايضا  ا اوة ت ر
ايق المذايير ا ارالية

18
. 

كان ا تداو ا ارالع يتااالع  ان  
ك ب ا اضاا  الوياواية اا اتما ياة 

اماا ان شار   . االقا ا ية يع تركيا 
تركيا ياع اتخاا  خ ااا  اااوة للايااء 
المذااااايير كاال هاااااان شاااار  ا تداااااو 
ا ارالع يع ا واو تقارير متاالذة بواء 

الا ااا ق االتقااارير تركيااا اكا اا  راا ق 
قااو تركاا   دااال ااااا  القصااار يااع 
الذمليااة الويمقرا يااة التركيااة ا واايما 
  ااا  المرووااة الذوااكرية يااع الدياااة 
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الوياوية يع تركياا
27

  اكا ا  تقاارير 
ا واء التع ا ورا ا تداو ا ارالع م   

ق  1777ادتاااا   ااااا   7889 ااااا  
ترك   دال ا تقاو الاوار الالاالو الا   

يع الدياة الوياواية مان  يلذال  الاي 
خااالل مالاا  ا ماان القااامع 

27
اتماا  
الم الالة الاااب ا ااوة ت راي  مالا  
ا ماان القااامع ووااتاريا ليتماشاا  مااع 
المذاااااايير ا ارالياااااة اتدايلااااا  الااااا  

 مرووة اوتشارية يع الدكامة 
اقاار  الالرلمااان  1772يااع  ااا   

التركااااع ماما ااااة اصااااالدا  تلالااااع 
لدو من م الب ا تداو ا ارالع   يت  ا

  ا  الاي  يع مال  ا من القامع 
االاا   كااان الم االااة الدكامااة الخ ياااة  
يااع تركيااا اتم اال  لااو يااع تقلياال  ااوو 
. مم لع القاا  المولدة الين ا ضا   
كما تال  اما ة المال  مار  ماو ع 
الورااااة وااا ير ياااع ا ارة الخاراياااة 
اراا ق خ اااة غياار موااالاقة ب اا  م اا  
ة ا شااااا   يم اااال المرووااااة الذوااااكري
ايتاااال  ا ما اااة ييااا  اداااو ا ااارا   
الاي    كما اصالد  مي ا ية الااي  
خاضاااااااااااذة للرقاالاااااااااااة الالرلما ياااااااااااة 

االقضا ية
21
. 

 :الذامل ا قتصاو  / خاموا 
ا تدااااااو ا ارالااااااع يااااااورو ان  

ا ضاااما  تركياااا ل واااياة وااايترو   اااار 
اقتصاااوية تتالاا  الالخوااارة التااع قااو 
يوااالالها تااويق الم تاااا  التركيااة الاا  

وال ا تدااااو ا ارالاااع  رااارا  اواااااق 
ب ما ها الرخيصاة ال ريراتهاا ياع وال 
ا تداااااو ا ارالااااع   يتركيااااا وااااتكان 
الال والة  ارالا كالصين الال والة للذاال  
  ا  وت  ا الص ا ة التركية ا وااق 

ا ارالية   ايضا  ويترتب  ل  ا تدااو 
ان يقاو  ماا  -يع داال ا ضاما  تركياا -

لااااو    مليااااار وا ر 901يقاااارب ماااان 
الق ااااااا  ال را ااااااع التركااااااع  راااااارا  
لضخامة ر ا الق ا  ال   يضا  قراالاة 
الوالذة ماليين م ار  يع الاق  الا   
ياللو  اوور  ياع وال ا تدااو ا ارالاع 

 شااارة مالياااين مااا ار 
22
  اترت اااع  

مذااو   الال الااة يااع تركيااا لتصاال الاا  
وااااالذة مالياااااين  ا ااااال  ااااان الذمااااال 
وياوان يع اارالاا ماال ا  امااله  ياع 
الذماااال االرياااااق ا ماااار الاااا   يذمااااق 
التخاااااا  ا ارالاااااع مااااان الهاااااارا  

التركيااااة
29
  يااااوخال تركيااااا لالتداااااو  

ا ارالااع يذ ااع يااارا ا  دااواو الاااين 
الااااوال ا  ضاااااء

29
  يضااااا  لاااا لو  

ا خ اااااا  متاوااااا  الاااااوخل ال ااااارو  
للماااا ن التركااع مقار ااة الاميااع وال 
ا تداااو   يه اااو يااااة كالياارة ت صاال 

ا   اا  يااع موااتاث المذيشااة يااع تركياا
وال ا تداااااااو ا ارالااااااع ا خاااااارث ا

تذاااااا  وال ا تداااااااو ا ارالااااااع  
خشية مان ان ضا   تركياا وايرو  الا  
امتصار ا  تماوا  المالية المتايرة 
يااع ا تداااو ا ارالااع لصااالح تركيااا   
ارا ما يشكل  قالة اخارث ياع  رياق 

 .تركيا  دا ا تداو 
 المالدث ال الث

 ارالعموتقالل ا ضما  تركيا لالتداو ا 
ماان خااالل المذ يااا  التااع تاا   

تقااويمها لماقاا  ا تداااو ا ارالااع ماان 
ضاااا   تركيااااا  ياوتشااااراق الموااااتقالل 
لمصااااير تركيااااا ياذل ااااا امااااا   ااااالث 
وي اريارا    ا ال قالال الذضااية   
اال ا ع ري  الذضاية اما الواي اريا 
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ال الااااث ارااااا المااااراح ا وااااتمرارية 
 .للاضع الدالع  ل  ما را  لي  

قالاااااال  ضاااااااية : ريا ا ال الواااااي ا
 تركيا يع ا تداو ا ارالع

ان ا ضااااااما  تركيااااااا لالتداااااااو  
ا ارالااع واايكان لاا  ا اارق اا ذكاوااات  

ا تداااااااو  -تركيااااااا) لاااااا  ال ااااااريين 
اك لو  ل  الشارق ا اوا  ( ا ارالع

االذااالمين الذرالااع اا وااالمع ا لاا  
 .راويا االا يا  المتدوة ا مريكية 

 ر يا تداااااااو ا ارالااااااع واااااايته 
الالدا  الوكا ع الكاليار لتركياا االالاالو 

ملياااان  وااامة اماااا وااايلذال  رااا ا  17
الذوو من وار يع ا اوة تا يع مقا او 
الالرلماااان ا ارالاااع   ا لااا  الصاااذيو 
ا قتصاو  االالرغ  مان ا  الااء التاع 
ويتدملها ا تداو ا ارالاع ااراء ضا   
تركياااا   لكااان ا خيااارة وتشاااكل اكالااار 

مواات مرين اوااااق اارالااا ممااا يتاايح لل
ييهااااا  ا اراليااااين القيااااا  الاواااات مارا 
 راييا ا.االخاصة يع الم ا ق الكروية

يااان دااواو ا تداااو ا ارالااع يااع دااال 
ا ضما  تركيا الي  وتصل ال  القاقاا  
ااارايا اارمي يا اا رالياان ااياران 
االذاراق اواااريا اراع م ااا ق ملي ااة 
الالمشاااكال  الم م اااة الكااان الالمقاالااال 

يااع خلااق تاااا ن  ويوااه  راا ا الماقااع
الما ح اارالااا المادااوة قااورة اكالاار  لاا  
الته ير يع تلو الم ا ق ايقا  ماق   

تااق ال  ا  ا مريكع ر او
29
 . 

اماااااا  لااااا  صاااااذيو الذاااااالمين  
الذرالااااع اا وااااالمع   يااااان ا ضااااما  
تركيااا لالتداااو ويدواان صااارة اارالااا 
لااااوث الذااااال  ا وااااالمع اوااااي ال  ان 
الذاماااال الااااوي ع   يقااااع يااااع اوااااا  

تذاماال ا ارالااع ماااع المواالمين مماااا ال
وي وااح الماااال امااا  مردلااة اويااوة 
لذالقااااااااة ايااااااااوة الااااااااين المواااااااالمين 
االمويديين اي ا  صا دا  ماضاية 
وااااليمة  الذاااا  تاااااري  الذالقااااة الااااين 
الاااااا الين ايتهكاااااو الاااا لو ان ا تدااااااو 
ا ارالع لي  ال اٍو مويدع دصر  الل 
راااا اتدااااو للقاااي  الويمقرا ياااة االضااا  

 ااا  التا ااب صاارا  تركيااا الياا  يكااان م
 الدضارا  

ان اااااااااو تركيااااااا المواااااالمة  
الضاااخامتها ا خالهاااا ال قايياااة واااي قل 

الاااااا  " الداااااااار"الدضااااااارا  ماااااان 
المالاشر الذياوا   ان ا اراا  " الت ا ل"

االتخااايال  ارااا ق تارالاااة يرياااوة ياااع 
التاااااري  الالشاااار    يا ضااااما  تركيااااا 
الاصااا ها والاااة موااالمة واااتكان لااا  

لذالقااا  تااه يرا  اياااليااة لل ايااة يااع ا
الين اارالا االذاال  ا واالمع اوايكان 

يرصااااة  - الاااار تركيااااا -امااااا  اارالااااا 
مضااااا  ة ال  ااااا  واخاااال راااا ا الذااااال  
 -اخصاصااا  ا ا كااان الصاارا  الذرالااع

 .ا ورا يلع ل  ياو دال  دي ها 
رياااااااا  : الوااااااااي اريا ال ااااااااا ع 

  ضاية تركيا يع ا تداو ا ارالع
الواياااة تااااور ا شاااارة الااا  ان  

ا الا  ا تدااو ا ارالاع ري  ض   تركي
  يختلاا   اان اضااذها الاارارن كوالااة 
خاااارا رااا ا ا تدااااو   يااااااو تركياااا 
الدالع خارا ا تداو  را  تيااة لذاو  
اواااتكمال شااارا  ا  ضاااما  االالتاااالع 
يان ري  ضمها اا م دهاا أ  اضاع 
اخر يع  القتها الاارالا ويكان ماق اا  

المذا ل  ان الا را ع التاع قاو  -يخت ن 
وا  دضارية اوي يةاالذا -تذلن

21
 . 
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ا ا  وتكان تاه يرا   او  ا ضاما  
تركيا بوالاب اارالية   تركية   اقارب 
ال  الته يرا  الكار ية م ها ال  شاعء 
اخااااار   يتركياااااا التاااااع دملااااا  لاااااااء 
الصرا  الذ ما ع مع اارالاا الموايدية 
 اال اك ر من وتة قران واتذاو الا  
ااههااا القااوي  الاا   داالاا   لما يااة 

ان تذول مالمد    ياع اتاااق  اتاتارو
ان يكاااان اارالياااا يقااا  الااال ا  يكاااان 
ايضا  مولما    ار ا يذ ع  ل  الصذيو 
الااااواخلع التركااااع ا ك اااااء  يااااع اتااااااق 
ا تالاااار ان الذلم اااة كا ااا  ماااارو اواة 
ل ااا   الهاياااة ا واااالمية لتركياااا     
رايذاااة ياااع اتاااااق ا ارالاااة االدوا اااة 
يااااة االالتااااالع مذااااااوة ال  ا ااااا  الوي 

ا وااااالمية لدضاااااررا اته يررااااا   ا  
واااتاو تركياااا   واااها مااان اوياااو خااا  
تمااااا  وي يااااا  مااااع اارالااااا   اواااايركو 
 رادا  صاما يل ر ت  تاان صاادب 

اال   من " صوا  الدضارا " ررية 
الممكن ان يخلاق دااا ا  وي ياا  خ يارا  
اماااااااا  اواااااااتمرار التااصااااااال الاااااااين 
الماتمذااا  ا اراليااة المواايدية االااين 

ا والمية ييها الماما ا 
29
. 

ام لما ان لذاو  ا  ضاما  التركاع 
ا ارق  لاا  الاواخل التركااع   يلا  كاا لو 
ته يرا  مشاالهة  ل  الاواخل ا ارالاع 
ي ااااع راااال اااااااو كتلااااة كالياااارة ماااان 
المواااااالمين يااااااع الما يااااااا اير وااااااا 

االري ا يااا اغيررااا
28
  واايذ    ااو   

ضاا  تركيااا ايااااو داااا  خ ياار امااا  
ن اواااااتمرار التااصااااال ال اليذاااااع الاااااي
الماتمذاااااااا  ا ارالياااااااة الموااااااايدية 
االذلما يااااااااة االااااااااين الماما ااااااااا  

ا والمية ييها اما قو يتالاو  ان  لاو 
 .من ا قواما  اتاترا  واخلية 

امااا  لاا  صااذيو الذااال  ا وااالمع 
ياااع الشااارق ا اوااا  االقياااة الذاااال    
يااري   ضاااية تركيااا وااُي قو اارالااا 

ياع رال اواتمرار  -تذا   الموالمين 
الااا   ُي م اااان  -لعالصااارا  ا وااارا ي

 الياااا  ماقذهاااا الداااالع المتمااااي   ااان 
الا يااااااااااا  المتدااااااااااوة ا مريكيااااااااااة 
اويضاااذا ها ياااع الك اااة   واااها ماااع 
ااشااا  ن   اوااايرث الموااالمان ياااع 
الذاااااااااال  ا واااااااااالمع ان شاااااااااذارا  
الويمقرا يااااااااة ادقاااااااااق ا  وااااااااان 
االدريا  التع يريذهاا ال ارب  ليوا  
واااااااااث اواا  لتااياااااااا  ال قايااااااااة 

اض رااااااايته  ماااااان ا وااااااالمية ااياااااار
 .مضما ها 

ان تركياااا مرياضاااة مااان ا تدااااو 
ا ارالاااع   تذ اااع تركياااا  ا     اااا  
قامية اك ر ت ريا    مماا وايذ   القااة 

 اال  "ا تاارا  الوا ية ال  تهواي  
مع القاقا  ااويا اقالارر" تركع

97
  
اواي تح امامهاا  ااوة خياارا  اقليميااة 
اوالياة ارا ا ماا الاوأ  الا  ماع راوايا 

 -صين    ال ين ويموكان اايران اال
الم ااااتيح ااراوااايا  -ياااع داااال ات ااااقه 

ا راييااا  ااقتصاااويا  اواايدتلان ماقااع 
المتدك  ياع ا قتصااو الذاالمع ا ارق 
امااواو ال اقااة الاا  اارالااا يراواايا ماان 
الين الوال المرشدة لم ل ر ا التقارب 
التركااع   امااا يذ ااع  لااو ماان اخااتالل 
 -المذاولااااة لمصاااالدة تدااااال  تركااااع

لاااا  دواااااب وال ا تداااااو راوااااع  
ا ارالع

97
 . 



                                  مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 العدد السادس

 

 

 122 

ااامااا   يااان لاا  تاا اح تركيااا يااع 
ا  ضاما  لالتدااو ا ارالاع   يا لو لان 
يخلاااا ماان يا ااوة الال وااالة اليهااا يلقااو 
ا تالاار ارواغااان الااان الماهاااو الاا   
يال ل  يع واليل ض   الاالوق الا  ا تدااو 

اا (  ذاا )ا ارالااع   يتذلااق  ااداا  الاا  
ر مااا يداارر ا اراليااة   الاال المقااوا(  )

تركياا مان قالضاة المروواة الذوااكرية 
ايااتح ماااال ااوااع للماتمااع المااو ع 
التركع يع التذاليار  ان   وا  إلااراء 
اصااااااااالدا  وياوااااااااية ااقتصاااااااااوية 

 .اااتما ية 
 ا وتمرارية: الوي اريا ال الث 

المتتالااااااع لمواااااايرة الذالقااااااا   
التركيااااة   ياااااو ان تركيااااا  -ا اراليااااة

تصاوية تقوم  لذضاية الماما ة ا ق
  اتقوم  ال لب  7898ا ارالية  ا  

الذضاية الكاملة للماما ة  اتها  ا  
  اتاا  ا  ااالن  لاا  ان تركيااا  7891

والة م اواالة لاوخال ا تدااو ا ارالاع 
اركاا ا الااوأ  م ااضااا  ا  ضااما 

91
   
الكن تركيا ادت  كتاالة را ق الوا ار 
  ال  خارا ا تداو   ايارث الاالذ  

يتصااا ع الذقالاااا  ان ا تدااااو ا ارالاااع 
إلالقااااء تركياااا مذلقاااة ماااا الاااين وااا وان 
قالال الذضاية ام رقة الاري  ارا ا 
ماااا اكاااوق ر اااي  الم اضاااية ا ارالياااة 

القالاااا  ان تركيااااا ( ما اياااال الاروااااا)
ليواا  اااار ة لال ضااما  الاا  ا تداااو 
ا ارالع اليا    ا  غوا    الكان يااب 

ان توتمر م ااضا  الذضاية
92
. 

ة مقت ذاااا -مااان اهاااة -ياارالاااا  
تمامااااا  المرك يااااة الدضااااارة ال راليااااة 
اغيااار مواااتذوة لررياااة والاااة موااالمة 
 ضااااا  ياااع  اويهاااا ا ارالاااع   امااان 

اهااة اخاارث تااصاال م ااضاااتها مااع 
تركيا   اقراءة متذمقاة لا لو الماقا  
ترهااار ان اارالاااا تاااورو داااا  التاااه ير 
التركاااع ياااع الشااارق ا اوااا  الدكااا  
رايتها الوي ية االدكا  ماقذهاا اتاورو 

 ا اتااق تركيا تااق الشارق   ايضا   تا
ياااال ترياااو خواااارة تركياااا اا ماااا ترياااو 
م دها شراكة متمي ة ارا ما تريضا  
تركيااااا االتاااااع   تقالاااال ال يااااار خياااااار 

 .الذضاية الكاملة 
رااااا ا الواااااي اريا راااااا الااااا    

 راداا  يااع اوااتقراء موااتقالل تركيااا 
تاااااق ا تدااااو ابارالاااع   ب ااا  ادتااا  
  كتاالة ر ق الوا ار   تاااو مرشارا

مشاااذة ماان الاا ااب ا ارالااع صااادب 
القرار ال هاا ع ياع قالاال الذضااية اا 
ريضاااااااها   يم ااضاااااااا  ا  ضاااااااما  

 لاا  ا قاال  -وتوااتمر الااين الاااا الين 
  اتورو  -المقاللة 79يع الو اا  ال  

تركيااااااا ان م ااااااايع ا وااااااتمرار يااااااع 
الم ااضااا  اك اار الك ياار ماان التاقاا  
  هاا   اان قاارار المضااع يااع الشااا  

تااا  صاااديح مااان الم راااار دتااا   هاي
ا وااتراتياع   يهااع مهمااة يااع تاليااو 
قاااة ويااع  دااا الخااراا ماان ااضااا  
تت ااااااق  ماااااع الدرياااااا  الذاماااااة ا  
 .ت وا  مع قاا و الدك  الويمقرا ع 

- :الخاتمة اا وت تااا  
الذااااو الداااارب الالاااااورة الاااار    

ارمياة تركيااا الشاكل الااع   او كاال ماان 
او الا يا  المتدوة ااارالا ال رالية    

للاقااااااا  الاااااااا  المااااااو الشاااااايا ع 
الوااااااييتع   اتواااااذ  تركياااااا لاذااااال 
ماقهااااا ا وااااتراتياع المهاااا  ادااااوث 
مد اااا ا  قالااااال تركيااااا يااااع ا تداااااو 
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ا ارالااااع   ا  تالقااااا  وا ااااارة ا تدااااااو 
ا ارالااع رااع ا راا  يااع مااورو القاااوة 
ا تاااراو   ا  تال اااع ان تكاااان  ضااااا  
كامال  من اال ال اء قورتها ا قتصااوية 

يضاااااال   ااااان يا ليتهاااااا  االذواااااكرية
الوياواااااية اتال يهاااااا وار اكالااااار ياااااع 

 -الشاااارق ا اواااا  -اارالااااا)مدي هااااا 
  ارغا  الاوء ( القاقاا  -اويا الاوا  

 1779م ااضااااااا  ا  ضااااااما  يااااااع 
اق ذها اشاا  متقوماة الاتاااق تذمياق 
اتروي  المكاواب مان ااال ا  ضاما  

ا  ا هااااا اااهاااا  تدااااويا  . الكاماااال 
ماااا  مختل اااة واخلياااة اخاراياااة م هاااا

يتذلااااق ال اليذااااة ال رااااا  الااااويمقرا ع 
التركع الم قاار االا   يختلا   ماا 
رااا ماااااو يااع وال ا تداااو ا ارالااع 
الواااالب وااا اة المروواااة الذواااكرية 
اموهلة الدقاق االدريا    االقضية 
الكرويااااة امااااا التدااااو  الكالياااار يهااااا 
ا خاااااتال  الدضاااااار  الاااااين تركياااااا 
المواااااالمة اوال ا تداااااااو ا ارالاااااااع 

ا تالار ان تركيا ت تمع  المويدية  ل 
الاا  دضااارة مختل ااة لهااا خصا صااها 
المختل ااااة  اااان الدضااااارة ا اراليااااة 
الموايدية   االهاا ا يتضاح الااان الذااا ق 
الدضااااار  اا خااااتال  الااااوي ع الااااين 
تركياااا اا تدااااو ا ارالاااع راااا الذاااا ق 
ا واوااااع الاااا   واااايم ع تركيااااا ماااان 

 .ا  ضما  
اماان كاال مااا تقااو  يمكاان ان  واات تا 

 :ا تع 
   تركيا من ااراء الذويو من تمك -7

ا صااالدا   لاا  صااذيو القاااا ين 
اا  رمااااة الواخليااااة لتصاااال الاااا  
موااااااتاث القاااااااا ين اا  رمااااااة 

ا ارالية خصاصا  مع تالع د ب 
الذوالة االت مية الول ة يع تركيا 

 . 1771 ا  
ان ا ضما  تركيا لالتداو ا ارالاع  -1

قو يمك ها موتقالال  من التقليل من 
اليااار  لااا  الا ياااا  ا تماوراااا الك

المتدوة امن    وتكان لها قورة 
 .اكالر يع دركتها الوياوية

ان الخيااار ا ارالااع رااا ا وااا   -2
الا   تااا   لاا  الذااال    ا  ت ااتها 
تركيااااااا وياوااااااة تذااااااوو ا الذاااااااو 
اتذاملهااا مااع مدي هااا وااااء يااع 
 وااااااايا الاوااااااا   االقاقاااااااا  اا 

 .الشرق ا او  

ان تركياااااا تاااااااار الي اااااة تتوااااا   -9

االقلااااااق ا م ااااااع اان الااااااالتاتر 

ا ضااااما  تركيااااا يذ ااااع ادتماليااااة 

ا تقااال راا ق التاااترا  الاا  واخاال 

اارالاااا   ا  ان ريااا  تركياااا قاااو 

يخلاااق تهوياااو اكالااار  ن ياااع رااا ق 

الدالااااااة وااااااتداال تركيااااااا  قاااااال 

التااااترا  االمشااااكل الااا  واخااال 

اارالااا   لاا ا واايكان ماان ا يضاال 

قالااااااال تركيااااااا اا  لاااااا  ا قاااااال 

 المدايرااااة  لاااا   القااااة شااااراكة

اواااااتراتياية متميااااا ة لهاااااا ماااااع 

 .ا تداو ا ارالع 

ان شذار تركيا الا هاا واتالق  الا   -9

ا الاو خاارا ا تدااو وايوخلها يااع 

خياااارا  اقليمياااة اوالياااة اوياااوة 

المرشادة اراويا من الين الاوال 

 .لم ل ر ا التقارب التركع
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ان خيار اوتمرار الاضاع الارارن راا 
ا ك ر ترايدا  ل تارة مان الا من تصال 

و ة  ا  التداال  داا ال ااء  79ل  ال  ا
شراكة اوتراتياية متميا ة الاين تركياا 
اا تداااو ا ارالااع برميااة كاال  اار  
لألخااار   ا اااو  امكا ياااة اوااات  اء كااال 

 ااار   ااان ا خااار   اان ا ختالياااا  
الااررية الدواوة االالتدوياو الذامال 
الااوي ع الاا   يقاا  دا اال الي همااا الاا   
يشااكل الذااا ق الدقيقااع لذااو  امكا يااة 

  .ا  ضما  الكامل
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Abstract 

Federal system is the only 

system capable of uniting 

entities civilian vehicle in the 

structure of a State, or a 

society marked by difference 

of religious or historical, 

linguistic or national, 

Federalism seeks to unify 

those different entities within 

the framework of one state, 

therefore, prepared by 

specialists from many 

systems that have the value 

great democracy, as it allows 

the existence of legislation 

and local administrative 

systems, be more appropriate 

in favor of those entities. 

Federalism combines 

independence and 

integration, between 

centralization and 

decentralization, and 

between national unity and 

autonomy, to ensure the 

rights of each class or 

component lives within the 

framework of the central 

state, that the phenomenon of 

federalism has become an 

indicator of interest in the 

principles and the rights of 

minorities and ethnic and 

religious nationalism and 

respect, and despite the 

application of federal varies 

from one country to another, 

according to the reality and 

specificity of each 

community and country, but 

the experience of federal 

Belgium has proved the 

contrary, They are inspired 

by her experience of many 

experiments the federal 

various  Fbljika affected by 
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the quoted ones, but they are 

compared to those 

experiences of the most 

successful federations in the 

world, as a result of adoption 

of a new method in their 

application, are pursuing a 

decentralized governance 

and the application method 

of consensual democracy, 

which provided for the 

people of the Kingdom of 

Belgium deal better of social 

justice and political balance, 

which contributed to the 

sustainability of peaceful 

coexistence between all 

components of the Belgian 

people disagreeing.  

And so was able to 

experience the federal 

Belgium to play a major role 

in achieving unity and 

political and social stability, 

this experience changed the 

political face of it, Its 

political system is today 

among the most flexibility in 

light of its Constitution, 

Federal, which gave it a high 

degree of sophistication and 

perfect the social, political 

and economic compared to 

other European countries.  

 الملخص

يعددددن ال اددددرا الايددددن ال  ال اددددرا       
الوحيدددن الردددرن  حلدددي نوحيدددن  ير دددر  
من يددم م   ددم ندد    يددم نولددم مددر   و 
مجنمدددت ينميدددت  دددريخن أ الدددني    و 
النددددددر يخ   و الل ددددددو   و الرددددددوم   
نرلان اليددددم نإددددعي دلددددي نوحيددددن نلدددد  
ال ير ددددددر  المن ري ددددددم  ددددددم  د ددددددر  
 النولددددم الواحددددنع  لددددثا يعددددن ر ال  يدددد 
مدددد  المخنمددددي  مدددد  ا  امددددم الندددد  
نمنلدددددد  ييمددددددم نيمر ا يددددددم   يدددددد ع  
  هددددددر نإددددددمع  وجددددددون ن دددددد يعر  
و اددددا دنا يددددم محليددددم  ن ددددو     دددد  

 .م ئمم لمرلع نل  ال ير ر 
نرلان اليددددددددددددم نجمددددددددددددت  ددددددددددددي      

ايإدددددددددنر ليم واي دددددددددنمر   و دددددددددي  
الم  تيددددددددم وال م  تيددددددددم  و ددددددددي  
الوحددددددددددنع الو  يددددددددددم وايإددددددددددنر   

حردددول  ددد  نئدددم  و  الدددثان   ل دددمر 
م ددددو  يعدددديط ناخدددد  د ددددر  النولددددم 
الم  تيددددددم  د  اددددددر  ع الاين اليددددددم 
 مدددد ح  م  دددد ا ل  نمددددرا  م ددددرن  
وحردددول ا يليدددر  واي  يدددر  الني يدددم 
والروميدددددددددم واحن امهدددددددددر  وحلدددددددددي 
الددددد  ا مددددد  د  ن  يدددددل الاين اليدددددم 
يخنلددأ مدد  نولدددم دلددي  خدد      ردددر 
لوايددددددت وخمومدددددديم  دددددد  مجنمددددددت 

نج  دددددم الاين اليدددددم ونولدددددم  دي د  ال
ل لجي ددددددددر ا  دددددددد  الع دددددددد   نهدددددددد  
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اإدددنلهم  نج  نهدددر مددد  العنيدددن مددد  
النجددددددددر ا الاين اليددددددددم المخنلاددددددددم  
ن لجي دددر نددده     هدددر واين إددد  م هدددر  
ل  هدددر نعن ددد  مرر  دددم  نلددد  النجدددر ا 
مدددد  ا جددددع الايددددن الير  ندددد  العددددرلا  
 نيجددم يحنمرن ددر  إددلوا جنيددن ندد  
ن  يرهددددددر  نم دددددد   ر نهددددددر  الح ددددددا 

م  ددددددددددت  ون  يددددددددددل  إددددددددددلوا ال 
النيمر ا يدددددم النوانريدددددم  ممدددددر ونددددد  
ل ددددددعا الممل ددددددم ال لجي يددددددم يددددددن ا 
 ونددددددد  مددددددد  العنالدددددددم ايجنمرحيدددددددم 
والندددوات  الإيرإددد   ممدددر  إدددها نددد  
نيمومددددددم النعددددددريط الإددددددلم   ددددددي  
جميدددددت م و دددددر  ال دددددعا ال لجي ددددد  

 .حلي اخن نه
و  ددددددددثا اإددددددددن رح  النج  ددددددددم     

    يدد  الاين اليدم ل لجي در مدد  لعدا نو
ندددددد  نحريددددددل الوحددددددنع وايإددددددنر ا  
الإيرإ  وايجنمدرح   نهدثا النج  دم 
 ي   الوجده الإيرإد  لهدر  ن ارمهدر 
الإيرإ  يعدن اليدوا مد     د  ا  امدم 
م و ددم ندد  ادد  نإددنو  ر الايددن ال   
الث  م حهدر ن جدم حرليدم مد  الن دو  
وال مدددددددر  ايجنمدددددددرح  والإيرإددددددد  
وايينمدددرن  مرر  دددم  دددنو   و و يدددم 

 .   خ
 المرنمم 

نعدددن  لجي دددر ممل دددم انحرنيدددم مددد ي ع 
مددد  حيدددا المإدددرحم والإددد ر  ومدددت 
ثلددددد  نهددددد  ن نإدددددا ا ميدددددم   يددددد ع 
حلددددي المإددددنو  اييليمدددد  والددددنول  
معدددر  اث ا هدددر نم ددد  مرددد ا للعنيدددن مددد  
م إإدددددددددر  اينحدددددددددرن ايو و ددددددددد  
وحلدددأ  دددمر  اي لإددد  والم امدددر  
النوليددددددددددم ايخدددددددددد    نرلعرمددددددددددمم 

مدددددددمم   و إددددددد  نم ددددددد  اليدددددددوا حر
او و ددددددر الإيرإدددددديم واو  حرمددددددمم 
ندددددد  العددددددرلا   رددددددر لعددددددنن ال ع ددددددر  
الن لومرإدددددددديم المنواجددددددددنع نيهددددددددر  
و نيجدددم لدددثل  امددد ح   دددثا النولدددم 
مح ددم اإددنر را حرلميددم ل دد  ا ددوا  
ال  ددددددددر  الإيرإدددددددد  وايينمددددددددرن  

 .الخ.......وال ررن 
وننمندددت  لجي دددر   ادددرا إيرإددد  ن يدددن 
مددد   وحددده ن ددد   الح دددا نيهدددر مل ددد  

   نيمر ا دددد    لمددددر   ندددد  نإددددنو
اددد  انحدددرن نيدددن ال   اث مدددن   ا دددت 

يوليددددو  41واخدددد  نإددددنو  لهددددر ندددد  
والدددددث   دددددر  يعددددد أ  4991حدددددرا 

اليددددددددددوا  رلنإددددددددددنو  الايددددددددددن ال   
وايخيدددددد   يدددددد  الوجدددددده الإيرإدددددد  
ل لجي دددر   دددد     يددد  اث حولهددددر مدددد  
نولددددم  إددددي م وم  تيددددم الددددي نولددددم 
م   ددددددم ونين اليددددددم  و ددددددثا ايمدددددد  

إيرإددددد  م و دددددم ا إدددددا  ارمهدددددر ال
ا  ددد  نددد  نعر يهدددر مدددت الن دددو  الدددث  
ينميددددت  دددده ال ددددعا ال لجي دددد   لددددثل  
يمدددددددأ ال  يددددددد  مددددددد  المخنمدددددددي  
الإيرإدددددي   دددددر  ان ددددد   ددددد   مددددد  
ا دددددددد ر  النيمر ا يددددددددم اللي  اليددددددددم 
المنرنمددددددم واحإدددددد هر ن  يرددددددر  ددددددر  
موجددونا اليددوا ندد   لجي ددر لمددر ينمنددت 
 ددددده  دددددع هر مددددد  حنالدددددم ومإدددددرواع 

مدددر نمييدددت  حلدددي مخنلدددأ المدددعن نو 
 يددد  ا  نحريرهدددر لم ددد  نلددد  الم ر دددم 
لدددددا ي ددددد   رلإدددددهولم النددددد  يا هدددددر 
 عدددددددل  ن دددددددوا  ا   عدددددددي  إددددددد م 
المر ددديم حر ددد   لجي دددر العنيدددن مددد  
ايتمددددر  الإيرإدددديم الناخليددددم والندددد  
 دددددددددددنن  مإدددددددددددنر   اإدددددددددددنر ا  ر 
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الإيرإدددددد  ووحددددددنع   ن ددددددر مدددددد ا  
حدددددددنع   إددددددد ا  يدددددددرا النجدددددددر   
الرددددددددوم  والل ددددددددو  ندددددددد   ددددددددمر   

الدددد  ن  وحلددددي الدددد  ا مدددد  وج ددددوا 
ييدددرا الح ومدددر  ال لجي يدددم المنعري دددم 
 رلعنيددددن مدددد  ايمدددد حر  الإيرإدددديم 
والنإددددددنو يم لنخايددددددأ حددددددنع  ددددددثا 
ايخددددن أ اي ا  جميعهددددر يددددن  ددددر   
 رلا دددد   و نيجددددم لددددثل   ددددنا مدددد ر  
الردددددددد ا  الإيرإدددددددد  ندددددددد   لجي ددددددددر 
يإدددعو  الدددي ايجدددرن يرحدددنع اإرإددديم 
ويويدددددم للمحرنادددددم حلدددددي اإدددددنر ا  

نع الدددددد  ن  و دددددد ا  الويدددددد  ووحدددددد
نحريدددل ا إدددجرا نعلددد   دددي  م و دددر  
ال ددددددعا ال لجي دددددد  حلددددددي اخددددددن أ 
ا نمر اندددده ونوجهرندددده و  دددد   يخددددنا 
ويحرددددددل ن لعرندددددده للم ددددددر  م ندددددد  
الحيددددددرع الإيرإدددددديم    يرددددددم    دددددد  
نيمر ا يددددم وحنالددددم  و  ددددثا  مدددد ع 
ن  دددد  الاين اليددددم  دددد  الحدددد  ايم دددد  

وي مددددددددددد أ ... لنحريدددددددددددل ثلددددددددددد  
ن اإدددم ابجر دددم حددد  م دددمو   دددثا ال
- :النإر ي  اآلنيم

 دددد  نعددددن الاين اليددددم مدددد  ا  دددد   -4
اي امددددددددم نيمر ا يددددددددم  و ددددددددد  ا  
ن  يهدددددر   ادددددرا إيرإددددد  مددددد  ي ددددد  
الدددددددنو  النددددددد  ننإدددددددا مجنمعرنهدددددددر 
 دددددرلن و  وايخدددددن أ والنددددد  نعدددددر   
  يددد  مددد  ايتمدددر  الناخليدددم إيرإدددير 
واينمدددددرنير  نيجدددددم لدددددثل   إيإدددددها 

ر ا  نددددد  نحريدددددل ايمددددد   وايإدددددن
 . الإيرإ  لهر نعلير

 دددددد  ا  ن  دددددد   لجي ددددددر لل ادددددددرا -2
الإيرإدد  الايددن ال  يددن إددرحن ر ندد  
الومدددددو  الدددددي ن جدددددم حرليدددددم مددددد  

الن ددددددددددو  وال مددددددددددر  ايجنمددددددددددرح  
وايينمدددرن  مرر  دددم  دددنو  او و يدددم 
اخددد   انمدددا  مجنمعرنهدددر  ر إدددجرا 
ا  دددد  وا  دددد  اإددددنر ا ا م هددددر  و دددد  
للاين اليدددددم نو    يددددد  نددددد  نحريدددددل 

نع وايإددددددددنر ا  الإيرإدددددددد  الوحدددددددد
 .وايجنمرح  لل عا ال لجي  

و هددددنأ النحرددددل مدددد  مددددحم  ددددثا 
الا  ددددديم إددددددينا ن ددددددرو  مو ددددددو  

- :الن اإم ح      م م رحا
مر يددددددددم الاين اليددددددددم  -:الم حددددددددا ايو 

 .وجثو  ر النر يخيم
  يعدددددم الن دددددوي   -:الم حدددددا ال دددددر  

 .ايجنمرح  والإيرإ  ن   لجي ر
المإدددددر  نحدددددو   -:الم حدددددا ال رلدددددا

الإيرإددددددددد  نددددددددد   لجي دددددددددر  حدددددددددو 
 الاين اليم

مر يدددددددم الاين اليدددددددم  -:الم حدددددددا ايو 
 وجثو  ر النر يخيم

 نع يأ ماهوا الاين اليم -:اوي
لرددددددددن نعددددددددنن  اآل ا  واينجر ددددددددر  
حدددددو  نع يددددددأ ماهددددددوا الاين اليددددددم 
والندددد  ينرددددر ا  ع ددددهر مدددد  حيددددا 
المع دددددي والم دددددمو   نهددددد  ليإددددد  
 مدددد  الماددددر يا الحني ددددم  مددددر يعنرددددن
الددددد عل  نهددددد   ر مددددد  ممددددد لع 
يو دددددر   يدددددنيا مدددددهخوث مددددد   لمدددددم 

fides  مع ددددي ال رددددم و لمددددم ( " 

(federal نع دددد  اينحددددرن  و ايناددددرل
ايخنيدددددددددر   الم ندددددددددوا والملدددددددددتا 
 موجدددا حردددن  و نإدددنو   دددي  حدددنن 
مددددد  الدددددنو   و ال ير دددددر  الإيرإددددديم 
لن ددددد ي  ح ومدددددم انحرنيدددددم  مدددددو ع 
نين اليدددم واحدددنع ومنإدددرويم النم يددد  

رت  نيهددددر اب دددد اأ حدددد   عددددل نن دددد
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مددد حيرنهر بيرمدددم  ي ليدددم ح وميدددم 
م  تيددددددددم م ددددددددن  م مدددددددد  جهددددددددم 
ون دددددد ي  ح ومددددددر  ندددددد  وحددددددنا  
إيرإددددددددديم امددددددددد   مددددددددد  جهدددددددددم 

  و ددددددددددثا يع دددددددددد  د  (4") خدددددددددد  
الوحددددددنا  ابنا يددددددم الندددددد  نإددددددمي 
 ر يددددرليا  و المرر عددددر  نحددددناا  دددد  
م هدددددر نددددد  اددددد  النولدددددم الاين اليدددددم 
 دددددد عل ايإددددددنر   الددددددناخل  ل دددددد  
ال خمددددددددديم النوليدددددددددم والإددددددددديرنع 
الخر جيددددم نحددددناا ي دددد  ن ادددد ن  هددددر 
الح ومدددددم الم  تيدددددم  و  دددددر  مددددد  
يمدددددأ الاين اليدددددم  ه هدددددر ممددددد لع 

معيدددر   ولدددي  ومدددا  ي دددي  دلدددي "
الن دددجيت حلدددي  ادددرا ح دددوم  منعدددنن 
المإدددددنوير   حيدددددا ي دددددا ح رمددددد  
مددد  الح دددا الم دددن   والح دددا الدددثان  
نددددد  ا يدددددرليا وييمنددددده نردددددوا حلدددددي 

ممدددناييم المان  دددم النددد   إدددر  ال
نجمددددددددددددددددت مددددددددددددددددر ي  الوحددددددددددددددددنع 

  ويرمدددددددن  ا ددددددد ع (2")والنعننيدددددددم
الجمددددت مددددر  ددددي  الوحددددنع والنعننيددددم 
د  الاين اليددددم   اددددرا إيرإدددد   دددد  
وحددددددن ر الرددددددرن ع حلددددددي اإددددددنيعرا 
الهويددددر  المميددددتع والمخنلاددددم ناخدددد  
  ددددر  النولددددم الواحددددنع  و الوييددددر  
 و ا يدددرليا المنعدددننع والحادددرا حليهدددر 

حددددرن إيرإدددد  ا  دددد  حجمددددر  ددددم  ان
ي دددددددددددم  ن إددددددددددديخ ال م  تيدددددددددددم 
والم  تيدددددددم والمحرنادددددددم حليهمدددددددر 
معدددددددر  ولدددددددثل  يمدددددددأ  عدددددددل د  

مددددددددر   دي  ير ددددددددر  " الاين اليددددددددم 
من يدددم م   دددم ن دددا وحدددنا  م و دددم 
يويددددم وح ومددددم حرمددددم يويددددم ول دددد  
م هدددددر إدددددل ر  حهدددددن  هدددددر ال دددددعا 

دليهددددر  موجددددا النإددددنو  الايددددن ال  
 والددددث  يع دددد  مدددد حيم ل دددد  م هددددر
ندد  النعرمدد  الم ر دد  مددت المدددوا  ي  
مدددددددد  حيددددددددا ممر إددددددددم الإددددددددل م 
الن ددددددددددددددددددددددد يعيم وابنا يدددددددددددددددددددددددم 

   د  الح ومدددددددم ( 1")وال ددددددد ي يم
الرويددددددم و دددددد  الم  تيددددددم نحددددددناا 
 رلإددددددددددل ر  الإدددددددددديرنيم ال  دددددددددد   
 رلددددددددننر  والإيرإدددددددديم الخر جيددددددددم 
والميتا يددددم العرمددددم والعملددددم ال رنيددددم 
 مددددددر الإددددددل ر  ا خدددددد    ددددددرلنعليا 

م والنوجددده الدددني   وال ررندددم والمدددح
الددددخ ن ددددو  ....وال دددد و  الخنميددددم 

مدددددددددد  اخنمددددددددددرص الم و ددددددددددر  او 
الوحددددددددددنا  الندددددددددد  نعدددددددددد أ ا  و 
الوييددددددر  الم  ددددددويم نحدددددد  لددددددوا  
اينحدددرن الم  دددت   ويدددن ن دددر   نلددد  
الوحددددددددنا  او اييددددددددرليا الح ومددددددددم 
الم  تيدددددم نددددد  الإدددددل ر  الإددددديرنيم 
اي ا   دددثا الم ددددر  م نخنلددددأ   رددددر 

واليرنددددده  ل  يعدددددم و ددددد   النإدددددنو 
والندددد  نخنلددددأ اي ددددر  حإددددا  دددد   
اينحددددرن الايددددن ال  و  يعددددم   ددددهنه 
مدد  نولددم الددي اخدد    ولهددثا حدد أ 
 عدددددددددل المخنمددددددددديي  الإيرإدددددددددي  

 ادددددددرا " الاين اليدددددددم  ر هدددددددر نم ددددددد 
لنوتيددددت المدددد حير   ددددي  ح ددددومني  
او ا  ددد  ونمر إددددر  حلددددي مجموحددددم 
مدددد  ال ددددر   اإددددهر وحلددددي اييلدددديا 

و   الج  انددد  ثانددده  دددم   ادددرا يدددر 
يردددوا حلدددي اإدددر  يواحدددن نإدددنو يم 
وا ددددحم ن ددددم  العدددديط الم ددددن   
لمخنلددددددددددأ الروميددددددددددر  واينيددددددددددر  
والمددددددثا ا واي يددددددرأ ندددددد  ا ددددددر  

والاين اليددددددددم ( 1")نولددددددددم واحددددددددنع
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ن  ددددر نومددددر  نيجددددم ينحددددرن  ددددوح  
 ددددددي  م ددددددو يي  او ا  دددددد  لن دددددد ي  
م دددو  او  يدددر  ا  ددد  ينمندددت الجميدددت 
مدددددد  خ لدددددده  رلنعددددددريط اي إددددددر   

لددددددددي اإددددددددر  الوحددددددددنع الرددددددددرئا ح
والنعددددددددرو  والنوانددددددددل والممددددددددرلع 
الم دددددددددن  م  وحليددددددددده يم   دددددددددر ا  
 عدددد أ الاين اليددددم  ر هددددر  دددد   مدددد  
ا دددددددددددد ر  اي امددددددددددددم الإيرإدددددددددددديم 
المعرمدد ع والندد  نإددعي الددي نحريددل 
حمليدددم نواندددل  دددي  مدددر و من دددريل 
نددد    يدددم نولدددم مدددر اومجنمدددت معدددي  
ينميدددددددددددددت  دددددددددددددريخن أ الدددددددددددددني   
اوالندددددددددددددددددر يخ  او الل دددددددددددددددددو  او 

الدددخ   مع دددي ا هدددر نإدددعي ...ردددوم ال
الدددددددي الدددددددنمل مدددددددر ي  ايإدددددددنر ليم 
واي دددددددددنمر  ومدددددددددر ي  الم  تيدددددددددم 
وال م  تيدددددددددددم و دددددددددددي  الن رمددددددددددد  
والنجتئدددم نددد  ا   ح ددد   دددمر   ددد  
نئددددم او م ددددو  مخنلددددأ حدددد  ايخدددد  
ناخددددد  النولدددددم الواحدددددنع حدددددل انا ع 
امو إددددددددددل رنهر مدددددددددد  ن دددددددددد يعيم 
ون ايثيددددم وي ددددرئيم   اإددددهر ل  هددددر 

  النولددددم الواحددددنع ن رددددي  ددددم  ا ددددر
الم  تيددددم  وحلددددي الدددد  ا مدددد   ددددثا 
ايإددددددددنر ليم ندددددددد  انا ع امو  ددددددددر 
ايا هدددر ن ردددي خر دددعم م ر ددد ع الدددي 
الح ومدددم الم  تيدددم   ردددر آلليدددم يدددنا 
و ددعهر وايناددرل حليهددر مإدد رر  ددي  
جميدددددددت اي ددددددد اأ الم و دددددددم لهدددددددثا 

 .اينحرن الاين ال 
ويخنلددددددأ ن ددددددوي  و  ددددددهع الددددددنو  

 ددددده  نيجددددددم الاين اليدددددم ن ع ددددددهر ي 
ينحددددرن  ير دددددر  او وييدددددر  منعدددددننع 
ن دددددددددددن    دددددددددددعو هر  مرومدددددددددددر  

اجنمرحيددددددددددم وني يددددددددددم ونر يخيددددددددددم 
ويوميددددم منمر لددددم نين ددددرت   ع ددددعهر 
للدددددد عل ايخدددددد  حدددددد  جددددددت  مدددددد  
إدددددددددل رنهر الناخليددددددددددم وإدددددددددديرننهر 
الخر جيددم لننوحددن  ددم  ا ددر  نولددم 
نين اليددددم واحددددنع ومدددد  ا دددد ت  ددددثا 
الدددددددنو   ددددددد  الوييدددددددر  المنحدددددددنع 

م والمر يدددددددددر اينحرنيدددددددددم ايم ي يددددددددد
وإويإددد ا و  دددنا  او يدددن ن  ددده نيجم 
لنا دددد  نولددددم   يدددد ع يعددددر    ددددع هر 
العنيددددددن مدددددد  الن ري ددددددر  الناخليددددددم 
حلدددددي المإدددددنو  الردددددوم  والدددددني   
والل ددو  والح دددر   الددي  يددد  ثلددد  
ني ددددددرل وا  حددددددل نر يدددددد  ممددددددي  ر 
واإددددددنر لهر الددددددناخل   عيددددددنا حدددددد  
إدددي  ع الح ومدددم الم  تيدددم اي ا هدددر 

 ددددم  ا ددددر  النولددددم الواحددددنع  ن رددددي
ل دددددد  ونددددددل  اددددددرا انا   نيددددددن ال  
وا ددددد ت الدددددنو  النددددد    ددددده   هدددددثا 
ال ددددد    ددددد  الم إدددددي  وال  اتيددددد  

 .واي ج ني 
وننميددددت معاددددا اي امددددم الاين اليددددم 
 خمددددددددددرئص من ددددددددددر هه ويم دددددددددد  

- :نحنين ر  رل رر  اآلنيم
ا  معادددا ال ير دددر  الاين اليدددم ننميدددت  -4

ننإددا  ه هددر ن ددا ندد  ناخلهددر  ير ددر  
 رلنعننيدددددددم الروميدددددددم او الني يدددددددم او 

 .النر يخيم وحني الج  انيم

نإدددعي  ددد  اي امدددم الاين اليدددم الدددي  -2
النونيدددددددل  دددددددي  متايدددددددر الوحدددددددنع " 

 (.5")الو  يم وايإنر   الثان 

ن دددو  الإدددل ر  الددد  ا نددد  النولدددم   -1
ن ددددددد يعيم ون ايثيدددددددم " الاين اليدددددددم 

وي دددددددرئيم حلدددددددي مإدددددددنويي  ايو  
اينحدددددرن  ي دددددو  حلدددددي المإدددددنو  
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 م جددددددددت احلددددددددي وال ددددددددر   حلددددددددي 
مإدددددنو  اييلددددديا المحلددددد  وننمندددددت 
 نإددددددددنو  نيددددددددن ال  الددددددددي جر ددددددددا 
نإددددددددددددددرني  محليددددددددددددددم خرمدددددددددددددددم 

 (.6") رييرليا

نومددددأ اي امدددددم الاين اليددددم  ه هدددددر  -1
حلددددددي نوحيددددددن "الوحيددددددنع الرددددددرن ع 

الددددددددددنو  ثا  الدددددددددد اا المن ددددددددددري ع 
والمن ري ددددددم  ددددددم  ا ددددددر  النولددددددم 
الواحددددنع ولهددددثا  دددد  ن  ددددو  حلددددي 

مدددددددم نيمر ا يدددددددم   يددددددد ع ي هدددددددر يي
نإددددددمع  وجددددددون ن دددددد يعر  و اددددددا 
انا يددددم خرمددددم محليددددم ن ددددو  ا  دددد  
م ئمددددم لمددددرلع الوييددددم ندددد  ا ددددر  

 (.7")النولم اينحرنيم

ي  دددددن ال  يددددد  مددددد  المخنمددددديي  ا   -5
اي امددددددم الاين اليددددددم ندددددد  الويدددددد  
المعرمددد    الوحيدددنع الردددرن ع حلدددي 
اإدددنيعرا ال دددعوا  يددد  المنجر إدددم 

لعنيدددن مددد  الم ددد    والنددد  نعدددر   ا
ونددد  مردددنمنهر ايينمدددرنيم النددد  لدددا 
يعددددن  ريم ددددر  حلهددددر  ددددم  الحددددنون 
ال ددددديرم للنولدددددم الم  تيدددددم خرمدددددم 

ا ن دددددر  اينمدددددرنير  الإدددددول "  عدددددن
والن اددددددددديا المددددددددد رح  والن ييددددددددد  
الن  ولدددددوج  والدددددث  خلدددددل ا وندددددر 
اجنمرحيددددم واينمدددددرنيم  رندددد  ننخدددددث 
 ر عددددر حرلميددددر ييددددن  ا مددددت وايددددت 

يينمددددرنيم الددددث  نن  ددددرا الم  تيددددم ا
ايدددم نولدددم والدددث  لدددا يعدددن يإدددنجيا 

امددددددددددر ( 8")لمن ل ددددددددددر   ددددددددددعو هر
الاين اليدددم نهددد  حلدددي الع ددد  م هدددر 
ي هدددددددر ن دددددددجت حلدددددددي ال م  تيدددددددم 
ايينمدددددددددددرنيم والح دددددددددددا الدددددددددددثان  
النجدددددر   الردددددرئا حلدددددي النعننيدددددم ي 

النجدددر    نرلنعننيدددم  رنددد   ددد  مددد  
ي ددددددم  اتن ددددددر  ايينمددددددرن اليددددددوا 

حلدددددددددي النعدددددددددرو  ي هدددددددددر يرئمدددددددددم 
والن دددددرن  نددددد  ا  واحدددددن و رلندددددرل  
ايإددددنجر م ل دددد  من ل ددددر  ال ددددعوا 
المخنلادددددددم نددددددد  اددددددد  المن يددددددد ا  

 .ايينمرنيم الجنينع

 الجثو  النر يخيم للاين اليم  -: ر ير
نعددددون جددددثو  الاين اليددددم الددددي حرددددا 
نر يخيدددم ينيمدددم جدددنا اث ي دددي  العنيدددن 
مدد  المدد  خيي  ا هددر مدد  ايددنا الدد اا 

لندددد  ح ننهددددر اي إددددر يم الإيرإدددديم ا
نر يخيددددر ونعددددن النولددددم ال ر ليددددم او  
مدد  حدد أ و  ددل م دد    ددثا  اددرا اث 
و دددع  لددده مدددير ر  حدددنع إدددر م  
  يدددددددد ا ندددددددد  نحريددددددددل ايإددددددددنر ا  
الإيرإددددد  لهدددددر ا دددددثا    مدددددر ن دددددي  
 عدددل الو دددرئل النر يخيدددم اي دددر الدددي 
ا   ادددرا الاين اليدددم  دددر  معمدددو   ددده 

الر رئدددددددددد  " اي ددددددددددر نيمددددددددددر  ددددددددددي 
يم الرنيمدددم ي ددد  ا  ددد  مددد  ايإددد ائيل
إددددد م ونعدددددن نولدددددم المني دددددم  1233

اليو ر يدددم او مدددر  دددر  يعددد أ  رلدددنو  
الهيلي يدددم والنددد  نمنددددن مددد  اليو ددددر  
وحنددي اإددير المدد    مدد  ا دد ت مدد  
  دددل الاين اليدددم اث احنمدددن  نجميدددت 
اي امدددددددم النيمر ا يدددددددم الم دددددددرحيم 
 ماهددددوا ال وميو ددددم ا  المجنمعددددر  

( 9" )ال رئايددددددم ندددددد  ن ندددددد  واحددددددن
 وإددددددديلم لنرويدددددددم ننرحدددددددر   دددددددثا 
النولددددم ونعتيددددت واتن ددددر  نجر نهددددر 
الخر جيدددددم مدددددت العدددددرلا   مدددددر  جدددددن 
الاين اليددددم من عددددم ندددد  حهددددن ايم دددد  
ا و يددددددددددم ال ومر يددددددددددم نددددددددددريخي ع 
و دددددع  ن ني دددددر  ومدددددي  ير و يدددددم 
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وم إإددددرنيم ينمر ليددددم ندددد  ح مهددددر 
للدددددنو  النر عدددددم لهدددددر امدددددر المدددددن  او 
الدددددددنو  ال دددددددعيام نردددددددن ا ن  ددددددد  

ارمهدددر الايدددن ال   معدددر م هدددر نددد    
نددددرمي  الحمريددددم لهددددر والددددننر  ح هددددر 
اث احن  نهدددددر ايم  ا و يدددددم  ددددد ي م 
ندددددد   ارمهددددددر  امددددددر ندددددد  العمددددددو  
الوإددددد ي نردددددن ان عددددد  العنيدددددن مددددد  
الددددددددددنو  ايو و يددددددددددم الاين اليددددددددددم 
واحنمدددددددن   ادددددددرا الح دددددددا الدددددددثان  
 وإددددديلم لويدددددأ ونحجددددديا مخدددددر   
الحدددد وا وال تاحددددر  اي ليددددم الندددد  

  ن عددن (43)لعرددون مدد  الددتم نامدد  
ييددددرا ح  ددددم ايمدددد   الددددني   الندددد  
تان  مدددددددددد  حددددددددددنع اي رإددددددددددرمر  
الناخليدددم نددد  او و دددر حرمدددم واي رليدددر 
والمر يدددددر   ددددد   خدددددرص  و جدددددن ا  
إويإدددددد ا يددددددن ايرمدددددد   ددددددو  مدددددد  

حدددددد أ ( 44)اينحددددددرن ال و اددددددن ال 
 رإددددددا  اددددددرا ال رو نو ددددددر  والندددددد  

ويدددددن   دددددر   4294نرإإددددد  حدددددرا 
نجر يدددددددم  نددددددد  ايمددددددد  ي ددددددد ال

وام يددددم و ر دددد  ندددد  ال نايددددم ن ددددا 
 ددددد ا مرر عدددددر  نرددددد   ومرل دددددا ا  
اإدددنر ا  دددثا ال ادددرا مرر عدددر  حدددنع 
لينحددددددددددو   عددددددددددن ر مدددددددددد   اددددددددددرا 
 و ايددددددن ال  الددددددي انحددددددرن نيددددددن ال  

  اي ا دددددددده لددددددددا يددددددددنا 4818حددددددددرا 
ايحندددددد اأ  دددددده مدددددد  ي دددددد  الددددددنو  

 4618المجددددددددرو ع اي ندددددددد  حددددددددرا 
 موجدددا معر دددنع وإدددنارلير اث يعدددن ر 

لدددددوينع الحريريدددددم لل ادددددرا ا"  عدددددل
اينحدددرن  الايدددن ال  لإويإددد ا و ددد  
مددددر ن عهددددر مدددد  من يدددد ا  ونعددددني   
حليددده  يلدددم ا  ددد  مددد  مددد     مئدددم 

وخمإددي  حرمددر  دد  ندد  وايددت ايمدد  
اإددددنم ا  لعمليددددم ال  ددددر  وايمدددد   
المددد ن    من ل دددر  ال يئدددم الإيرإددديم 
وايجنمرحيددددددم وال ررنيددددددم للمجنمددددددت 

ائددددددددأ الإويإدددددددد   المنعددددددددنن ال و
  (42")والمدددددددددددددثا ا وايحددددددددددددد ال

وحليدددده يم ددددد  الردددددو  ا  او   ادددددرا 
نيددددن ال  ندددد  العمدددد  الحددددنيا  ددددو 
ال اددددرا الايددددن ال  الإويإدددد     مددددر 
اهدددد  ال اددددرا الايددددن ال  اي ددددر ندددد  
الوييددددر  المنحددددنع ايم ي يددددم نعلددددي 

ا دددددد  ال ددددددو ع ايم ي يددددددم ايرمدددددد  " 
الوييددر  المإددنرلم حددني ر حدد  النددر  

ليدددددم لهدددددر حدددددرا ال  ي دددددر    و اين ا
اي ا  جوا ددددا الدددد رص نيهددددر  4784

ون  دددد  مرن حددددر  مدددد نم  ني نلايددددر 
حولهدددر الدددي  4787يمددد حهر حدددرا 

 ادددرا نيدددن ال  والدددث  احلددد   إدددمير 
  وي ددددي   عددددل (41")4789حددددرا 

المخنمدددددي  ا  ايإددددد را ال ئيإددددديم 
و ا    دددهع الاين اليدددم نددد  الوييدددر  
المنحددددددنع ايم ي يددددددم  دددددد  اإدددددد را 

م خرمدددم  عدددن نوإدددت انا يدددم ووايايددد
المددددددد رحم نيهدددددددر  نيجدددددددم لنه   دددددددر 
 دددددرل و ع المددددد رحيم النددددد   دددددهننهر 

 25او و دددر   واليدددوا يوجدددن حدددوال  
نولددددم ن  ددددل الاين اليددددم ن ددددا ا  دددد  

مدددد  إدددد ر  العددددرلا م دددد  % 13مدددد  
  دددددنا واإدددددن الير والمر يدددددر و عدددددل 
جمهو يدددر  ام ي دددر ال ني يدددم واله دددن 

الدددخ  والم حدددا ...المدددي يم ومرليتيدددر
جميدددددددت  دددددددثا الايدددددددن الير   حلدددددددي

المعرمددد ع ا هدددر  يددد  من دددر هم مددد  
حيدددا الن  يدددل ن ددد  واحدددنع م هدددر يدددن 
  دددددددده  يإدددددددد را مخنلاددددددددم حدددددددد  



                                  علوم القانونية والسياسيةمجلة جامعة األنبار لل

 العدد السادس

 

 522 

ايخدددد    ولددددثل  نمدددد أ الاين اليددددم 
مدد  حيددا   ددهنهر الددي ا ددوا  منعددننع 
نه ددددددددددر  الاين اليددددددددددم الج  انيددددددددددم 
والإيرإدددددديم واين ايددددددم والنعرو يددددددم 
والمن ري دددم  و ددد   دددو  م هدددر مددد ن   

يعدددددم وخلايدددددم المجنمعدددددر  النددددد     
انارددد  حلدددي ان دددر  م ددد    دددثا  ادددرا 
إيرإددددد   وإددددديلم لحددددد  الم ددددد    
النددددد  نعدددددر   م هدددددر اث وجدددددن  نددددد  
الاين اليددددم الحدددد  ايم دددد  يتن ر  ددددر 
واإددددددنر ا  ر   دددددد   نائددددددا  ونعددددددن 
الاين اليددددددم ال لجي يددددددم مدددددد  احددددددنا 
الايددددن الير  المعرمدددد ع ندددد  او و ددددر 

 جدددن والعدددرلا  ومددد  الو لدددم ايولدددي 
ا  النج  ددددددم ال لجي يددددددم يددددددن يرمدددددد  
يإدددد را منعددددننع ا دددد     يدددد ا حلددددي 
وايدددت  ارمهدددر الإيرإددد  واإدددنر ا ا 
لانددددددد ع  ويلدددددددم  نمدددددددر  ددددددد  نلددددددد  
ايإددد را ومدددر     يعدددم ايجددد ا ا  
الندددددددد  انخددددددددثنهر لنمدددددددد ع نولددددددددم 
نين اليدددددددم   دددددددثا المإدددددددرئ  إدددددددينا 
م ري دددددنهر  رلنامدددددي  نددددد  الم حدددددا 

 .الررنا
لن ددددددددوي    يعددددددددم ا -:الم حددددددددا ال ددددددددر  

 ايجنمرح  والإيرإ  ن   لجي ر   
   يعم الن وي  ايجنمرح  -:اوي
 ددد   الن دددو  ال ردددرن  والل دددو  نددد   

 لجي ددددر الم دددد لم ايولددددي لهددددر حلددددي 
مددددددن  النددددددر يخ  نر دددددد  اإددددددنر لهر 
 ر ددد   لجي دددر وايعدددم نحددد  ايحدددن   

وحندددددي 4795الا  إددددد  مددددد  حدددددرا 
 عدددددن  تيمدددددم  دددددر ليو   4845حدددددرا 

الردددو  ايو و يدددم ال دددهي ع حلدددي يدددن 
ال  دددددددددد    وايخيدددددددددد ع إددددددددددر م  
 نرإددددددي  ممل ددددددم  ول ددددددنا والندددددد  

 دددم  المرر عدددر  ال لجي يدددم اليهدددر  
اي ا  ال لجي يددددددددي   ن ددددددددوا  ددددددددثا 
اي نمددددددددر  ن ددددددددر   ندددددددد   لجي ددددددددر 
معر  ددددددددم  ددددددددنينع  ددددددددن الح ددددددددا 
الهول ددددن  والددددث  اإددددنم  لإدددد وا  
حنددددددددي ييددددددددرا ال ددددددددو ع ال لجي يددددددددم 
 ال دددهي ع والنددد  ان  الدددي اإدددنر لهر

  اي ا  الددددددددنو  (41) 4813حددددددددرا 
ايو و يدددم ال  ددد   لدددا نعنددد أ  هدددثا 

 4819ايإددددددددنر   اي ندددددددد  حددددددددرا 
وم ددددددث ايإددددددنر   وحنددددددي الحدددددد ا 
العرلميددددددم ايولدددددددي  ددددددهن  الددددددد  ن 
 ه ددددددددددددم اينمددددددددددددرنيم و ررنيددددددددددددم 
واجنمرحيدددددددددم منميدددددددددتع  اي ا هدددددددددر 
مرل  دددد  ا  نع  دددد  الددددي ايحددددن   
ولمددددد ني  خددددد   الحددددد ا العرلميدددددم 

 ر يدددددم مددددد  ي ددددد  المر يدددددر ايولدددددي وال
النددد  خإددد   الحددد  ي  وحلدددي ا   دددر 
نددا  ددا  عددل اييددرليا ايلمر يددم الددي 
 لجي ددددر  و نيجددددم لإلإددددلم ايحددددناا 
النر يخيددددم  ددددثا امدددد ع الن ددددوي  اي 
جنمدددرح  نددد   لجي دددر ي دددا يوميدددر  
ونئدددر  اجنمرحيدددم مخنلادددم ومنمدددريتع 
حدددد   ع ددددهر الدددد عل  ررنيددددر وني يددددر 
م ول ويدددددددددددر  اث ن رإدددددددددددا الن  ي ددددددددددد

الددددي حددددنع ايإددددرا " الإدددد ر يم نيهددددر
ن ددددددا الا م دددددد  وي دددددد لو   إدددددد م 

امدددددر % 14والوالدددددو   إددددد م % 58
ايلمدددددددددددددددددددددددددددر  ني ددددددددددددددددددددددددددد لو  

  و دددددثا الن  ي دددددم (41%")4 إددددد م
 دد  حإددا اخدد  احمددر  اجدد   حددرا 

اث  لدددد  حددددنن إدددد ر   لجي ددددر  2337
(  4325923226)حددددددددددددددددددددددددددوال  

مليدددو   إدددمم و معدددن  إددد ر   يمددد  
وا دددددددددرنم الدددددددددي %( 3242)الدددددددددي
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ايمدددليي  نددد   لجي دددر يوجدددن  الإددد ر 
حدددددوال  مليدددددو  و مدددددأ المليدددددو  
مهددددددرج  مدددددد  مخنلددددددأ الج إددددددير  
نيهدددددر  و نيجدددددم لهدددددثا النعدددددنن نددددد  
الن  ي دددم ايجنمرحيدددم ن وحددد  اي ددددر 
الن  ي دددددم الل ويدددددم نإددددد ر   لجي دددددر 
ينجمعهددددا ل ددددم واحددددنع وا مددددر حددددنع 
ل ددددددر  نرلا م دددددد  ينحددددددن و  الل ددددددم 

امددددددددددر % 63الهول نيددددددددددم   إدددددددددد م 
حددددددددددددن و  الل ددددددددددددم الوالددددددددددددو  نين
ويليددددددددددد   دددددددددددا % 13الا  إددددددددددديم

ال ددددر ريي   رلل ددددم ايلمر يددددم  ولددددثل  
اإدددددنر    لجي دددددر "  جدددددن ا ددددده م دددددث

وحنددددي احدددد   الاين اليددددم نيهددددر لددددا 
نددنم   ا ددنا مدد  ايجددرن مددي م مر عددم 
لنوحيدددن الل دددم نددد  الددد  ن ولهدددثا ندددا 
نرإدددددديمهر الددددددي مجنمعددددددر  ل ويددددددم 
لنددددددددن  ا مددددددددت   يعددددددددم ن وي هددددددددر 

رمددددمم   و إدددد  ايجنمددددرح  امددددر الع
نن دددو  الل دددم ال إدددميم نيهدددر   رئيدددم 
نجمددددددددددددددددت  ددددددددددددددددي  الا  إدددددددددددددددديم 

  والحددددددر   ددددددثا (45")والهول نيددددددم
ي   دددل اي دددر حلدددي الن  ي دددم الني يدددم 
ندددددد  الممل ددددددم نرلنير ددددددم ال إددددددميم 
للدددددد  ن  دددددد  المإدددددديحيم اث ي دددددد   

مددد  الإددد ر  المدددث ا % 75حدددوال  
م دددددده المددددددث ا % 45ال ددددددر ولي   و

و  ال  ونإدددددددنر ن  وال دددددددري  ي ددددددد ل
نير ددددر  اخدددد   مخنلاددددم  رليهونيددددم 

الدددخ  وي دددنو ...وايإددد ميم وال وثيدددم
ا  الن دددو  الدددث  نميدددت   ددده الممل دددم 
حلدددددي مدددددعين ن وي هدددددر ايجنمدددددرح  
والدددددددث   دددددددا يوميدددددددر  ونير دددددددر  
و ررنددر  مخنلاددم يددن ان  الددي ا عددناا 
حرلددددم النجددددر   نيهددددر  ولهددددثا ي  ددددن 

المخنمدددددددددددو  نددددددددددد  الن اإدددددددددددر  
الددددددنو  الإيرإددددديم وايجنمرحيدددددم ا  

النددددد  ي يدددددا نيهدددددر ا   ددددد   مددددد  
ا ددد ر  النجددددر   ايجنمددددرح  نعددددر   
نومددددددر مدددددد  حدددددد وا او مدددددد احر  

  و دددثا ايمددد  (45)ناخليدددم مإدددنم ع
 دددددو مرنعر يددددده نمرمدددددر  لجي دددددر نم دددددث 
 هريددم الحددد ا العرلميدددم ال ر يدددم و ددد  
نعددددر   العنيدددددن مدددد  ايتمدددددر  حلدددددي 
مدددددعين إيرإدددددنهر الناخليدددددم  إددددد ا 
 اي رإدددددددددددرا والن دددددددددددرح  الردددددددددددوم 
والل ددددددو  خرمددددددم  ددددددي  الا م دددددد  
والوالدددو   و دددثا مدددر جعددد  الممل ددددم 
نعدددر   إلإدددلم مددد  المعويدددر  حلدددي 
المدددددددعين الإيرإددددددد  وايينمدددددددرن  
ل  هددددددر  ريدددددد  مخايددددددم و ا  إددددددنر  
الح ومدددددر  المنعري دددددم وامددددد حرنهر 
النإدددددددددددنو يم والإيرإددددددددددديم  اي ا  
ايخيددددددد ع لدددددددا نالدددددددع نددددددد  ا هدددددددر  
اونخايدددأ حدددنع المددد احر  الناخليدددم 

والندددد   ر دددد  نمدددد نا نومددددر  لددددنيهر
 حددددرجت اي رإددددرا الرددددوم  والل ددددو  
المإددددنع  نيهددددر  ايمدددد  الددددث   ددددنن 
اإدددنر ا  ووحدددنع الددد  ن مددد ا  حدددنع 
ومدددددددل  ث ونهدددددددر ح دددددددنمر حدددددددن   
احمدددر  ح دددأ وح ائدددل منعمدددنع نددد  

 دددددددددرن  ا   4989 لجي دددددددددر حدددددددددرا 
نددددد ن  الدددددي حددددد ا   ليدددددم ينحمدددددن 

 (. 46)حر ر ر
   يعم الن وي  الإيرإ   -: ر ير

  ددده  الممل دددم ال لجي يدددم حلدددي ا ددد  
واح  هددددر  4813ييددددرا  ددددو ع حددددرا 

 نولدددددم مإدددددنرلم ثا   ادددددرا مل ددددد  
م لددددل  عددددن ا امددددرلهر حدددد  العدددد ط 
الهول دددن   ومدددن  او  نإدددنو  لهدددر 
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وايخيددددد  حدددددو   ادددددرا 4814حدددددرا 
الددددي مل دددد  نإددددنو   " الح ددددا نيهددددر

  لمدددددددددددددر   نيمر ا ددددددددددددد  ثو انا ع 
م  تيدددددم موحدددددنع والملددددد  ييم  ددددده 

 ع الددددد  ن اي حددددد    يدددددل ح دددددا وان
مجلدددد  الددددوت ا  والددددث   ددددر   ددددو 
مددددددد  ينمندددددددت  مددددددد حير  واإدددددددعم 
خرمدددددم  عدددددن نه  الحيدددددرع الإيرإددددديم 
نددددددد   لجي دددددددر  دددددددرل و ع الا  إددددددديم 
ودح  هدددددددددر ال دددددددددهي  وال مددددددددددوث  

  (47")ال  لمدددددددددددددر   ال  ي دددددددددددددر  
وخددد    دددثا الحر دددم لدددا يددد     يدددرا 
النجددددر   ايجنمددددرح  ندددد  الممل ددددم 

إيرإددديم نيهدددر  حلدددي وايدددت الحيدددرع ال
و  مددددر م جددددت ثلدددد  يعددددون الددددي ا  
الممل دددددم  ر ددددد  نددددد   دددددو  ال  دددددر  
والنهإدددددي   نولدددددم مإدددددنرلم دإدددددوع 

 رلدددددنو  ايو  يدددددم اآلخددددد    ولهدددددثا   
ن ددددروا حلددددي اإددددن ا الإددددل م  دددد  
الرددددوميني  وحإددددا حمددددولهر حلددددي 
ا    يدددم نددد  اي نخر دددر   دث ح مددد  
اي   يددددم اللي  اليددددم الا  إدددديم  ددددي  

  امددددددر 4881الددددددي 4817ايحددددددواا 
اي   يدددم ال ر ولي يدددم الهول نيدددم نردددن 

الدددددي 4857ح مدددد  خددددد   ايحددددواا 
  وا دددد ت م ددددرمي   ددددثا (48)4949

النإدددددددددنو   دددددددددو ن  يددددددددده لل ادددددددددرا 
اي نخددددددر   ال إدددددد   ث  النمددددددوي  
المحدددددددددنون  رلائدددددددددر  ال  جواتيدددددددددم 
و جدددددر  الدددددني  والمنعلمددددد   و دددددر  
النمدددوي  نددد  اي نخر دددر  امددد   يددد  

ا الو ددت يددن ن يدد  اج ددر   اي ا   ددث
نرمددد ع النمدددوي   4892م دددث حدددرا 

اج ر يدددددر نددددد   لجي دددددر ويتا  حندددددي 
وين دددددر الحر ددددد    يددددد  ا  ا ددددد رليم 

 يدددددرا النجدددددر   ايجنمدددددرح  ندددددد  
الممل دددددم مرل دددددا ا   دددددن   دددددرلاهو  
والنددددددده ي  حلدددددددي   يعدددددددم الن دددددددوي  
الإيرإددد  نددد   لجي دددر  نم دددث الحددد ا 
العرلميدددددددم ايولدددددددي تالددددددد  مادددددددر   

 م  دددددي   ددددد  الن دددددروا حلدددددي الإدددددل
الرددددددوميني  د ث اإددددددنه    الروميددددددم 

  (49)الا  إددددددديم  مررليدددددددن الح دددددددا 
خرمددم  عددن مددنو  نإددنو  ر ال ددر   

والددددددث  ن  ددددددي  اددددددرا  4924حددددددرا 
ايينددددد ا  ال دددددرم  ول ددددد  الج إدددددي  
ن موجدددددا  دددددثا النإدددددنو  ندددددا مددددد ع 
المددد  ع حدددل النمدددوي   ري نخر دددر   
وال ددددر  يرحددددنع حددددنا المإددددرواع ندددد  

م دددددددن  نعدددددددنن النمدددددددوي  واحنمدددددددرن 
ايمددددددوا  و ددددددثل   ددددددن    لجي ددددددر 
نوإددددددددددت مدددددددددد   دددددددددد   وحجددددددددددا 
النيمر ا يددددم لددددنيهر  و  ددددا مددددنو  
العنيدددددددن مددددددد  الردددددددوا ي  الجنيدددددددنع 
وايمدددددددد حر  النإددددددددنو يم حلددددددددي 
النإدددنو  ايو  اي ا  ددددر  جددددن ا   دددد  
النإدددنو ي  ي دددن  ر  نددد  امددد  مهدددا 
و دددو وان دددر   هدددل اينا ع الم  تيدددم 
ث  اينا ع الموحددددددددددددنع  و نيجددددددددددددم 
ين ددددددددر   ددددددددثا الدددددددد هل واإددددددددنئ ر  
الروميدددددم الا  إددددديم  مررليدددددن الح دددددا 
  ددددا المدددد ا  الددددناخل  حددددو  مدددد  
يإدددي   حلدددي الإدددل م  دددي  المجنمدددت 
ال لجي ددددددددد   يددددددددد  المنجدددددددددر    دث  
اج يدددددد  العنيددددددن مدددددد  ايمدددددد حر  
الرر و يددددددددم والإيرإدددددددديم  محرولددددددددم 
 منمدددرص حددددنع نلدددد  الخ نددددر   اي 
ا ددده لدددا يخادددأ ثلددد  وي دددنو ا  نددده   

ي دددر  ر تمدددم ال  إدددمرليم العرلميدددم  لج
وييدددرا الحددد ا العرلميدددم ال ر يدددم جعددد  



                                  علوم القانونية والسياسيةمجلة جامعة األنبار لل

 العدد السادس

 

 522 

مددددددد   ددددددددعا وح ومدددددددم الممل ددددددددم 
ي  ددد     دددرمو  اخددد    عيدددنع حددد  
 دددثا المددد ا   ل دددد  مرل دددا ا  حددددرن 
ال اددددرا الإيرإدددد  ال لجي دددد  يواجدددده 
خ دد   ددثا المدد ا  مدد  جنيددن والددث  

دث "اخددددث  ددددثا المدددد ع م حددددي  خدددد   
 دددي  اهددد   م ددد لم الن دددو  الل دددو  

ال دددددددددددر ري   رلل دددددددددددم الا  إددددددددددديم 
والهول نيددددددم وناريمدددددد  حددددددنع  ددددددثا 
ايتمدددددددددم نددددددددد  إدددددددددني ر  الرددددددددد   
المر ددد   ولدددثل  ندددا امدددنا  نعدددني  

للحدددددن  4961نإدددددنو   نددددد  حدددددرا 
مددد   دددثا ايتمدددم ومحرولدددم د هر  دددر 
نمرمددر و موجددا  ددثا النعددني  ايدد  مددر 
يإدددددددددددددمي  ر يدددددددددددددرليا الل ويدددددددددددددم 

  دث ندددددددددا نرإددددددددديا (49")ا   عدددددددددم
 عددددم م ددددر ل ل ويددددم  لجي ددددر الددددي ا 

 ددددددددددد  الا م ددددددددددد  و والوالو يدددددددددددر 
وايلمر يدددددددم و  و إددددددد  العرمدددددددمم  
ل ددد   دددثا النعددددني  لدددا يل ددد    يعددددم 
المدددددد ا  الل ددددددو  ممددددددر ان  الددددددي 

 4973امددددددددددنا  نإددددددددددنو  حددددددددددرا 
 محرولدددددم جنيدددددنع مددددد  ي ددددد  مدددددر ت 
الرددددددد ا  ال لجي ددددددد  ي عدددددددرن  ددددددد ع 
اي رإدددددرا الردددددوم  والل دددددو  الدددددث  
 ددددددر  يهددددددنن نعليددددددر وحددددددنع الدددددد  ن 

اإدددددددنر ا  ر  ولعددددددد  ا ددددددد ت مددددددددر و
ن دددددددددم ه  دددددددددو ا نهرجددددددددده لم دددددددددن  
ال م  تيددددددددددددددم ث  اينا ع  دددددددددددددد ه 
الموحدددنع  ونددد  م نمدددأ الإددد عي ر  

  ددد   ح  دددم م رل دددم  دددع يم مددد  "
ي دددددد  إدددددد ر  ال ددددددمر  الا م دددددد  اث 
 ددددرل وا  رح ددددرئها حرددددول منإددددرويم 
اإدددددوع  إددددد ر  الج دددددوا الوالدددددو   
وا   يددددر مدددد  م ددددن  المإددددرواع  ددددي  

ول المددددددددددددددددددددددددوا  ي  وحردددددددددددددددددددددددد
  وحلدددددي ا ددددد  ثلددددد  (23")اب إدددددر 

ا  لردددددد  إلإددددددلم مدددددد  النعددددددني   
الرر و يددددددم والإيرإدددددديم حلددددددي  ددددددثا 
النإددددنو  وا  ت ددددر  ددددر  ندددد  حهددددن 

 4977ح ومددددددم ليون ددددددن مر  حددددددرا 
دث ندددددددا حردددددددن انارييدددددددم اي وم ددددددد  "

و موج هدددر يإدددم   لجي دددر الدددي  ددد ا 
م دددددددر ل ج  انيدددددددم ل ويدددددددم و ددددددد  
م  ردددم ال دددمر  للا م ددد  ال دددر ريي  

 نيدددددددددم وم  ردددددددددم الج دددددددددوا  رلهول
للوالدددددددددوا  ال دددددددددر ري   رلا  إددددددددديم 
وم  ردددددددددددددم   و إددددددددددددد    رئيدددددددددددددم 

   مدددددر ندددددا مددددد ع  ددددد  (24")الل دددددم
الم  رندددددددي  ال دددددددمرليم والج و يدددددددم 
مددد حير  يم  تيدددم انا يدددم و  ددد   
واإدددت ولهدددثا يعدددن  عدددل المخنمدددي  

 4973الإيرإددددي  ا  نإددددنو  حدددددرا 
يم دددددد  الم حلددددددم اي نررليددددددم مددددددر ي  

نا   الم  ددددت  ال اددددرا الإيرإدددد  اي
وال ادددددرا الإيرإددددد  الايدددددن ال  نددددد  
 لجي دددددددر  ويدددددددن اإدددددددنم   حمليدددددددم 
النعدددددني   وايمددددد حر  الرر و يدددددم 
والإيرإدديم حلددي  ددثا النإددنو  حنددي 
م نمدددأ  مر ي دددر  الرددد   المر ددد   
اي ا  جميعهدددددر  ر دددددد  مجدددددد ن حدددددد  
م يدددد  للم دددد لم الروميددددم والل ويددددم 
  ددددا ا ددددرحم ال م  تيددددم اينا يددددم 

نون ل دددددد  مدددددد    دددددد    يدددددد  محدددددد
م  رنددددد  ال ددددددمر  والج دددددوا نردددددد  
نو  حددددددددددد  م ددددددددددد لم العرمدددددددددددمم 

اتنان  "  و إددددد   و نيجددددددم لددددددثل  
حدددددنع الخ ندددددر  الإيرإددددديم اث ندددددر   
الدددددد ا  العددددددرا  هددددددر   دددددد     يدددددد  

 4989وومددددددددل  ث ونهددددددددر حددددددددرا 
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ح دددنمر حدددن   احمدددر  ح دددأ و ددد ا 
ندددددد   لجي ددددددر  ددددددرن  نهددددددنن وحددددددنع 

  مدددد    ددددر (22")واإددددنر ا  الدددد  ن
 ددددن  الم دددد   ال لجي دددد  يا دددد  جددددنير 
ندددددد  ايجددددددرن حلددددددو  جث يددددددم ل دددددد  
الم دددددر   النددددد  حمدددددا   رلممل دددددم 
 ددددوا  ا حددددواا الإددددر رم مدددد  اجدددد  
احددددرنع ايإددددنر ا  والوحددددنع ل لجي ددددر 
 دددع ر وح ومدددم  و  ددددثا ين دددع ل ددددر 
ا    يعددددم الن ددددوي  ايجنمددددرح  ندددد  
 لجي ددددددددر والددددددددث  نميددددددددت  ر عددددددددناا 
 النجدددددددددددر   الردددددددددددوم  والل دددددددددددو 
وال ردددرن  يدددن ا ددد    يددد ا حلدددي   يعدددم 
الن ددددوي  الإيرإدددد  نيهددددر   ددددا  دددد  
ايمدددد حر  الندددد  احنمددددننهر  ددددم  
ا ددددددددددر  النيمر ا يددددددددددم النوانريددددددددددم 
وا دددرحم ال م  تيدددم اينا يدددم ل  هدددر 
لدددددا نالدددددع نددددد  نحريدددددل ايإدددددنر ا  
والوحدددددددددنع الو  يدددددددددم الم  دددددددددونع  
ولدددددثل  إدددددعي مددددد ر  الرددددد ا  نددددد  
نع  لجي ددر الدددي احنمددرن اجددد ا ا  جنيددد

ومخنلاددددددم ا   يددددددر مدددددد  نجددددددر  ها 
الإددددر رم لنحويدددد  المإددددر  الإيرإدددد  
نيهدددر   دددد   يإدددنوحا ثلدددد  الن ددددو  
والنعددددددنن الددددددث  امنددددددرت  دددددده  ددددددعا 
الممل دددددم  نمدددددر    دددددثا ايجددددد ا ا  
و يدددددأ ندددددا ن  يرهدددددر لنحريدددددل نلددددد  
اي ددددددناأ  ددددددثا النإددددددر ي  إددددددينا 

 . ايجر م ح هر ن  الم حا النرل 
نحددددددددو  المإددددددددر  : الم حددددددددا ال رلددددددددا

 الإيرإ  ن   لجي ر  حو الان اليم 
  4991النإنو  الاين ال  حرا  -:اوي

ث   دددددر نيمدددددر إددددد ل ا   لجي دددددر يدددددن 
ح ندد     ددم نإددرني  م ددث اإدددنر لهر 
وحنددددي احدددد   نإددددنو  ر الايددددن ال  

و ددددو المعمددددو   دددده حرليددددر   يدددد  ا  
امددددددنا   ددددددثا النإددددددنو  لددددددا يددددددنا 
ن دددددد يعه  رلإددددددهولم الندددددد  يا هددددددر 

ن إددددديخ  عدددددل  ددددد  مدددددن   نيجدددددم ل
نج  دددددم ال م  تيدددددم اينا يدددددم  دددددي  
ايدددرليا الممل دددم  ويدددن اإدددنم    دددثا 
النج  ددددددم الندددددد  و ددددددعهر و  رهددددددر 
مددد ر  الرددد ا  ال لجي ددد  مدددنع    دددم 
ح ددد  إددد م وندددل ا دددر  النيمر ا يدددم 
النوانريددددم  نه نهددددر  ايخيدددد ع يم دددد  
الحدددد  اين دددد  حإددددا  ادددد  مددددر ت 
الردددد ا  ال لجي دددد  نعلددددي الدددد  ا مدددد  

المددددد احر   ا هدددددر لدددددا نل ددددد  حدددددنع
الناخليددم اي ا هددر اإددن رح  الددي حددن 
مدددددر مددددد  نخاياهدددددر و رلندددددرل  حرلددددد  
نو  نرإدددددددددديا الدددددددددد  ن ووحددددددددددننهر 
الو  يدددم  و  دددثا  دددر  نإدددنو  حدددرا 

 دددو  مددد ع نلددد  النج  دددم ويدددن  4991
ين ددرن  الددي الددث   نإددر   مهددا و ددو 
لمددددرثا لددددا يخنددددر  ال ددددعا ال لجي دددد  
يددددد ا ا  ري امدددددر  ونرإددددديا الددددد  ن 

  يددد  مددد  الدددنو  م ددد  حلدددي  ددد ا  ال
ن ي إدددددددددلونر ير  و هدددددددددثا ال ددددددددده  
يم   دددددر الردددددو  ا   لجي دددددر ح ومدددددم 
و ددددع ر يددددن ان  ددددوا مددددن  خ ددددو ع 
ن  دد  خيددر  اي امددر  ونرإدديا الدد  ن 
نهددددددو ي  ددددددو  حلددددددي ال  يدددددد  مدددددد  
الإدددددل ير  والنددددد  نادددددول الدددددي حدددددن 
  يدددددد  ايجر يرنهددددددر   مددددددر ا    ددددددر  
العنيدددددددن مددددددد  العوامددددددد  الناخليدددددددم 

جع  حلدددددي والخر جيدددددم والنددددد   ددددد
حددددددنا ن  دددددد  ثلدددددد  الخيددددددر   نعلددددددي 
المدددددددعين الدددددددناخل  مددددددد    جدددددددن ا  
مإددددهلم نرإدددديا الدددد  ن إددددن ن  الددددي 
اي ددددد ا   عمليدددددم ن اددددديا ونوتيدددددت 
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ال دددددددد وع ايينمددددددددرنيم والنجر يددددددددم 
ندددرلمويت الج  انددد  ل لجي دددر يعدددن مددد  
ا دددا الموايدددت المددد   ع والمهمدددم نددد  

  نهدددد  مدددد  (21)النجددددر ع العرلميددددم
رلا المإددددي  ع ا  ددد  وا جدددع نو  العددد

حلددددي ح  ندددد  ايإددددني ان والنمددددني  
نددد  العدددرلا اث ا   ل ددد  نجر نهدددر ندددنا 
مددددددددددت نو  الإددددددددددول ايو و يددددددددددم 
الم دددددن  م  و  دددددثا نددددده  ا  يددددد ا  
 ري امددددر  او نرإدددديا للدددد  ن إددددوأ 
يدددددددد ن  الددددددددي تحتحددددددددم مويعهددددددددر 
وم ر نهددددددر ايينمددددددرنيم والنجر يددددددم 
نددد  او و دددر والعدددرلا حلدددي الإدددوا   

 ر نهددددددر واي ددددددر إدددددديح مهر مدددددد  م
الإيرإددديم وايينمدددرنيم نددد  اينحدددرن 
ايو  دددد  ي دددد  حدددد  ن ددددر   حجددددا 
المإدددددرحنا  النددددد  نحمددددد  حليهدددددر 
 لجي دددددر م ددددده  امدددددر حلدددددي المدددددعين 
الخدددددددددر ج   جدددددددددن ا  المن يددددددددد ا  
الحرمدددددلم حلدددددي مدددددعين الإيرإددددديم 
النوليددددم واييليميددددم  ددددر  لهددددر اي دددد  
ال ددددرل  ندددد    ددددث  لجي ددددر لم دددد  ثلدددد  

 هيددددر  الخيددددر   ولعدددد  ا  ت ددددر  ددددو ا
جدددددددنا   ددددددد لي  ونوحيدددددددن  ددددددد    
المر يددددددددر  ددددددددم  ا ددددددددر  انحددددددددرن  
نيدددددن ال  واي دددددر ا هيدددددر  اي امدددددم 
ال ددددددددديوحيم  عدددددددددن توا  اينحدددددددددرن 
الإدددددونين  إدددددر رر ون  ددددد  وا ن دددددر  
النيمر ا يدددددددددم نددددددددد  جمهو يدددددددددر  
اينحددددرن الإددددونين  إددددر رر واو و ددددر 

الدددخ  و نيجدددم لدددثل  ن ددد  ...ال ددد ييم
ال لجيددد  ا نهدددر    يدددل ايمددد حر  

اخليددددددم والنيمر ا يددددددم النوانريددددددم الن
 ددددددني  حدددددد  نرإدددددديا الدددددد  ن و ددددددثا 
ال  يددل  ددو الددث   ردد  نولددنها نيمددر 

 عددددددن مدددددد   اددددددرا اينا ع الم  تيددددددم 
والنولددددددددم ال إددددددددي م الددددددددي  اددددددددرا 
ال م  تيدددددم والنولدددددم الم   دددددم نددددد  
ادددد  انحددددرن نددددن ال   و عددددن ا  وجددددن 
الم دددد   ال لجي دددد  ا هددددر يننعددددر ل 

م   مددر ا ددنا مددت م ددن  الوحددنع الو  يدد
ا هددددددددر الوحيددددددددنع الرددددددددرن ع حلددددددددي 
اإدددددددنيعرا ثلددددددد  الن دددددددو  والنعدددددددنن 
الردددوم  والل دددو  لدددنيهر  وإن دددم  
ندددددرمي  ان ددددد   ددددد   مددددد  ا ددددد ر  
ممر إدددددددم النيمر ا يدددددددم والح يدددددددم 
الإيرإددديم وايجنمرحيدددم و دددثا ايمددد  
ندددددا النه يدددددن حليددددده  موجدددددا مدددددوان 

نردددددن  مددددد  " النإدددددنو  الايدددددن ال 
المددددددرنع ايولددددددي مدددددد  النإددددددنو  ا  

ي ددددر نولددددم نين اليددددم م و ددددم مدددد   لج
جمرحددددر  ا  يددددم وم ددددر ل ج  انيددددم  
امددر المددرنع ال ر يددم ن مدد  حلددي ا هددر 
ن دددددا  ددددد ا جمرحدددددر  ا  يدددددم  ددددد  
الهول نيددددم والا  إدددديم والج مر يددددم  
نددد  حدددي   مددد  المدددرنع ال رل دددم حلدددي 
ا هددر ن ددا  دد ا م ددر ل  دد  م  رددم 
الا م ددد  والوالدددو  و  و إددد   امدددر 

ا ددددددر   ا  المددددددرنع  ال ا عددددددم نرددددددن 
 لجي ددددر ن ددددا ا  ددددت م ددددر ل ل ويددددم 
 ددددددددددد  الهول نيدددددددددددم والا  إددددددددددديم 
وايلمر يدددم وم  ردددم   و إددد    رئيدددم 

   مددددددر احنمددددددن م ددددددن  (21")الل ددددددم
النمدددوي  ايج دددر   نددد  اي نخر دددر  
وندددد ل   امددددم مرليددددم حلددددي  يدددد  
الم ددددددددر  ي  ن موجددددددددا النإددددددددنو  

حدددن اي نخدددرا جدددت  مددد  "الايدددن ال  
ي  الواج دددددر  الو  يدددددم ايإرإددددديم 

مدددددوا    لجي ددددد    مدددددر ندددددا نعدددددني  
ال ادددرا اي نخدددر    مدددر يخدددنا ممدددرلع 
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ايحدددددددددددتاا المددددددددددد ي ع والمددددددددددد  ع 
  وم دددددددث مدددددددنو  (25")ال لجي يدددددددم

( 2335)  دددثا النإدددنو  وحندددي حدددرا
ندددا اجددد ا  ا  ددد  مددد  خمإدددم ح ددد  
نعدددني   موجدددا اليدددم نعدددني  خرمدددم 
 رلنإددددنو  الايددددن ال   نددددا نحنيددددن ر 

  (496-495) موجددددددددا المددددددددرنني  
ا النعددددني   ددددو مدددد  اخنمددددرص و ددددث

ال  لمدددر  الايدددن ال  نرددد   وال ددد ل 
م هددددددددر  ددددددددو موا  ددددددددم الن ددددددددو ا  
الناخليددددددم الندددددد  ن ددددددهن ر الممل ددددددم 
حلددددددددددددددي المددددددددددددددعين الإيرإدددددددددددددد  
وايجنمددددرح  وايينمددددرن  وال رددددرن  
و  دددد   يخددددنا امددددر  ون لعددددر   دددد  

 . م و ر   عا الممل م
  يعددددددددم الن ادددددددديا الإيرإدددددددد   -: ر يددددددددر

 اليم ال لجي   ن  ا  الاين 
 عدددددددن مدددددددنو  مدددددددنو  النإدددددددنو  
الايددددن ال  ال لجي دددد  والددددث  امدددد ع 

  ددددددد    4991 رندددددددثا م دددددددث حدددددددرا 
 إدددددددم  امددددددد ع   يعدددددددم الن اددددددديا 
الإيرإددد  نددد   لجي دددر مخنلدددأ نمرمدددر 
حمددددددر  ددددددر  حليدددددده ندددددد  النإددددددرني  
الإدددر رم  نهددد   ريددد  محرنادددم حلدددي 
ن  يهدددر لم دددن  نمددد  الإدددل ر  الددد  ا 
اي ا  اليدددددددددددم ن اددددددددددديا ونوتيدددددددددددت 

 ددددددثا الإددددددل ر  يددددددن اخنمرمددددددر  
ن يدددد   نمرمددددر ويم دددد  نحنيددددن  ددددثا 

- :الن ي ا   رين 
يم ددد  ال  لمدددر  : الإدددل م الن ددد يعيم -4

الايدددن ال  ال لجي ددد  العمدددون الارددد   
للإددددددل م الن دددددد يعيم ندددددد  اينحددددددرن 
الايددددددددددن ال  للممل ددددددددددم وين دددددددددددو  
ال  لمددددددددر  مدددددددد  مجلإددددددددي   مددددددددر 

دث  موجدددددددددا ( مجلددددددددد  ال دددددددددواا)

نددددا خاددددل حددددنن " النإددددنو  الجنيددددن
( 242)   ددددثا المجلدددد  مدددد  اح ددددر

ح ددددددددددوا ( 453)ح ددددددددددوا الددددددددددي 
دث ينإدددددرو  ( 61) موجدددددا المدددددرنع 

حددددددددنن المررحددددددددنن   دددددددد  م  رددددددددم 
ا نخر يددددم مددددت حددددنن ايح ددددر  مدددد  

  ون دددددددم  يرإدددددددمر (26")إددددددد ر هر
نيدددن الير منعدددنن يدددنا الحمدددو  حليددده 
حددددد    يدددددل يإدددددمم حدددددنن إددددد ر  

ون جدددت  ريدددم ( 453)الممل دددم حلدددي 
م المررحدددددن الدددددي الم دددددر ل اي نخر يددددد

النددد  ي دددو  نيهدددر التيدددرنع اي  ددد  نددد  
حددددنن الإدددد ر   يدددد  المم لددددي    امددددر 

نردددن يلمددد  حمددد  إددد  ( 61)المدددرنع 
الم  ددددددع مدددددد  خمإددددددم وح دددددد ي  

  (27)حرمدددددر الدددددي واحدددددن وح ددددد ي 
مدددنع ( 65)نددد  حدددي  حدددنن  المدددرنع 

ح دددددويم المجلددددد   ددددده  ت إددددد وا  
نرددن نددا ( مجلدد  ال دديو )نردد   امددر 

اي دددددددر نخاددددددديل حدددددددنن اح دددددددر ا 
( 484)مددددد  ( 67)نع  موجدددددا المدددددر
ويددددددنا  ح ددددددوا( 74)ح ددددددوا الددددددي 

ا نخدددددددر ها مددددددد  ي ددددددد  المجنمعدددددددر  
" اي نخر يدددددددددم و  رل ددددددددد   الندددددددددرل 

خمإددددم وح دددد و  مدددد ها ي نخ ددددو  
مدددددددد  ي دددددددد  المجنمددددددددت الهول ددددددددن  
وخمإددددم ح دددد  مدددد  ي دددد  المجنمددددت 
الا  إدد  وح دد ع مدد  ي دد  المجنمددت 
الا م  دددد  وح ددددو واحددددن للمجنمددددت 
ال ددددر ل  ريلمر يددددم وإددددنم ا ددددخرص 

 دددددددن   نددددددد  ا نخدددددددر ها  ددددددديو  ي
المجنمددددددددت الهول ددددددددن  والمجلدددددددد  
الا م  ددددددددد  واي  دددددددددت ا دددددددددخرص 
ي ددددن    ه نخددددر ها  دددد  مدددد   دددديو  
المجنمدددددددددت الا  إددددددددد  والمجلددددددددد  



                                  علوم القانونية والسياسيةمجلة جامعة األنبار لل

 العدد السادس

 

 522 

  وي دددددددددددددنو ا  (28" )الا  إددددددددددددد 
الم دددد   ال لجي دددد  يددددن و ددددت م دددد  
  دددددددثا نرإددددددديا ي نخدددددددرا مجلددددددد  
ال دددددديو   وإدددددديلم لم ددددددت نددددددن و  
  يعددددددم الع يددددددر   ددددددي  الم و ددددددر  

م المخنلاددم الندد  ين ددو  م هددر الروميدد
ال دددددددعا ال لجي ددددددد   و  دددددددثا يدددددددنا 
تجهددددا  حدددددو ممر إدددددم النعدددددنن نددددد  
ا ددر  الن ددو  ندد  إدد ي  الحاددرا حلددي 
وحددددددنع الدددددد  ن  و  حددددددا اي ددددددر ا  
الم دددددد   ال لجي دددددد  ح دددددد  ان رحدددددده 
اإددددلوا المحرممددددم ندددد  ا نخر ددددر  

يددددددددن مدددددددد ع " مجلدددددددد  ال دددددددديو  
الا م ددد   واحدددن وا  عدددي  مرعدددنا نددد  

 رحن دددددر  ا الروميدددددم  دددددثا المجلددددد  
ايولددددي واي   يددددم مدددد  حيددددا حددددنن 
الإدددد ر  امددددر الوالددددو  نددددنا مدددد حها 
نإدددددددعم وح ددددددد و  مرعدددددددنا ي هدددددددا 
ي ددد لو  الروميدددم ال ر يدددم نددد  الددد  ن 
نددد  حدددي  مددد ع ايلمدددر  مرعدددن واحدددن 
ي هددددا ي دددد لو  نردددد  واحددددن  رلمئددددم 

   مدددر ندددا اي دددر (29" )مددد  الإددد ر 
خادددل حمددد  الم  دددع لع دددويم  دددثا 

  عدددددي  حرمدددددر الدددددي المجلددددد  مددددد  ا
واحدددددن وح ددددد ي  حرمدددددر  و جدددددن ا  
الم دددد   ال لجي دددد  يددددن خلددددل  ددددو  
مدددد  الموات ددددم  ددددي   دددد  المجلإددددي  
نيمددددر ينعلددددل  رلمدددد حير  الم و ددددم 
 ددددده  ل  ددددده مددددد ع لمجلددددد  ال دددددواا 
م  ددددتا احلددددي مدددد  مجلدددد  ال دددديو  

مدددددد  حيددددددا   يعددددددم ايخنمددددددرص "
الددددددث  يمر إدددددده حلددددددي اإددددددر  ا  
مجلددد  ال دددواا  دددو مددد  يم ددد   دددد  

ع المجنمددددت ال لجي دددد  ولهددددثا  دددد ائ
الإدد ا  جددن ا  حددنن مجلدد  ال دددواا 

   (13" )يادددددددول مجلددددددد  ال ددددددديو 
امددددر  ليددددم ا عرددددرن ال  لمددددر   نو ندددده 
ايحنيرنيدددددم و  ددددد   حل ددددد  والنددددد  

والنددددد  ن دددددن  (  11)حدددددنننهر المدددددرنع
 يدددددوا ال   دددددر  ال دددددر   مددددد   ددددده  
ا ندددددو   مددددد   ددددد  إددددد م ويم ددددد  ا  
نعرددددن جلإددددر  ال  لمددددر  ي دددد  ثلدددد  

 إددددميم مدددد  الملدددد  إددددوا    ددددنحوع
)  ر ددددد  الدددددنحوع حرنيدددددم اا  ر ئدددددم 

( 16)  و يددددددن حددددددنن  المددددددرنع (14
مدددددددد حير  ال  لمددددددددر  الايددددددددن ال  
و موج هددددددر  جددددددن ا  مدددددد  يمددددددر   
الإدددددل م الن ددددد يعيم  دددددا  ددددد  مددددد  
مجلدددد  ال ددددواا وال دددديو  الملدددد    

ل ددددد    دددددر  اخنمرمدددددر  معي دددددم " 
ي دددددن    هدددددر الملددددد  مدددددت مجلددددد  

م دددد  ال ددددواا نو  مجلدددد  ال دددديو  
الردددددددددوا ي  المنعلردددددددددم  مإددددددددد لير  
وت ا  الملدددددد  الجتائيددددددم والمن يددددددم 
وميتا يدددم وحإدددر ر  النولدددم وو دددت 
حمددددص الجدددديط ويددددوا ي  النجدددد   

  (12(")71)وثلدددددد    رددددددر للمددددددرنع 
امددددددر المدددددد حير  الندددددد  يمر إددددددهر 
الجميددددددت و  دددددد   م ددددددن   ندددددديم   
نرإددددديمهر الدددددي  دددددوحي  ايو  حلدددددي 
مإددددنو  النولددددم الاين اليددددم ون ددددم  

لم اجعدددددم النإدددددنو يم واح  هدددددر ا" 
ونعدددني  النإدددنو  ون ددد يت الردددوا ي  
وحددددل  رددددل الاينددددو حليهددددر واي ددددر 
امددددنا  ون دددد يت الرددددوا ي  المنعلرددددم 
 مجلددددد  النولدددددم والممدددددرنيم حلدددددي 
اينارييددددددددددر  النوليددددددددددم وامددددددددددنا  
الرددددوا ي  الخرمددددم  ن ادددديا ون دددد ي  
المحددددر ا واجدددد ا  النحريددددل ونوجيدددده 

رنا ايإناإدددر ا  للدددوت ا  وندددل المددد
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  ال ددددددددر   (11")إددددددددنه وخمإددددددددي 
و دددددددو حلدددددددي مإدددددددنو  المجدددددددرل  
اي  يدددددددددم والمجنمعددددددددددر  الل ويددددددددددم 

نحنيدددددن اإدددددنخناا الل دددددم " ون دددددم  
المع يددددم ندددد  الم إإددددر  ال إددددميم 
والمحددددر ا ونحنيددددن اييددددرليا النر عددددم 
للجمرحددددر  الروميددددم واي ددددر نع يددددأ 
 دددددد   و  يعددددددم الر ددددددرير ال ررنيددددددم 
م  تيددر ونحنيدددن اإددد  النعدددرو   دددي  

مرحددددر  اي  يددددم الدددد  ا ويإددددمم الج
اح ددددر  مجلدددد  ال ددددواا وال دددديو  
الددددي مجمددددوحني  ل ددددويني  ونحنيددددن 
ون  يددد  مواحيدددن ا نخر دددر  المجدددرل  

  امدددر ا نخر دددر  (11")الدددخ...اي  يدددم
ال  لمدددددر  الايدددددن ال  نر هدددددر نجددددد   
 ددد  ا  دددت إددد وا  و دددر  اخ  دددر يدددن 

امدددر اي نخر ددددر   2337اجددد   حددددرا 
 .  2344المر لم نإن و  حرا 

ا  مددد  يمدددر    -:الإدددل م الن ايثيدددم -2
 ددددثا الإددددل م  ددددا الملدددد  والددددوتا ع 
وثلددد  حإدددا النإدددرني  اي  عدددم نددد  
 لجي دددر اي ا  الملددد  يإدددون وييح دددا 
ندددددرلوتا ع  ددددد  نعليددددددر مددددد  ن ددددددت 
الردددد ا ا  الح وميددددم  وحلددددي الدددد  ا 
مددد  ثلددد  نددده  الملددد  ينمندددت  ددد عل 
المدددددددددد حير  الندددددددددد  يم  دددددددددده ا  
 يمر إدددددهر حلدددددي مإدددددنو  الإدددددل م

نإدددميم م  دددع "الن ايثيدددم وا  ت دددر 
 ئرإددددم الدددددوتا ع اينحرنيدددددم وي دددددو  
اإددددددنررلنهر وحددددددل العاددددددو العددددددرا او 
نخاددددديل العرو دددددم النددددد  يمدددددن  ر 
الر ددددرع ومدددد ع ايلرددددرا ال  يلددددم نو  
مددددددد ع مددددددد حير  لهدددددددر و امدددددددنا  
ايوامدددد  العإدددد  يم ونعيددددي  ايندددد ان 
و  دددددر  المدددددواايي  نددددد  الم رمدددددا 

" اينا يدددددددم وال ددددددد و  الخر جيدددددددم
  امددددر الددددوتا ع والندددد  ن دددد   (15)

مجلددددد  الدددددوت ا  ال لجي ددددد  نن دددددا 
خمإددددم ح دددد  وتيدددد ا حددددنا  ئددددي  
مجلددددد  الدددددوت ا   و دددددا يجإدددددنو  
ن  يدددل النيمر ا يدددم النوانريدددم ح ددد  
نرإدددددديا الإددددددل م الن ايثيددددددم   دددددد   

 دددي  إددد ت "منإدددرو ندددرلوتا ع ن رإدددا 
وت ا  مدددددد  الوالددددددو  و مددددددر  مدددددد  
الا م دد   وي دددن   حلددي مددد  يندددولي 

ا الدددددوتي  ا  ي دددددو  موا  دددددر م مددددد
 لجي يدددر وحدددرم  لج إدددينهر وييحدددل 
ي  مدد  اندد ان العرئلدددم المرل ددم ندددول  

  ( 16") ايدددددددده م رمددددددددا وتا يددددددددم
و  رددددددر للنإددددددنو  الايددددددن ال  ندددددده  
الددددددوتا ع مإدددددد ولم امددددددرا مجلدددددد  
ال دددواا حمددد ا نيمدددر يخدددص احمرلهدددر 
وحدددددددنا مددددددد ع ال ردددددددم لهدددددددر  امدددددددر 
مددددد حير  الدددددوتا ع نه هدددددر نخدددددنص 

و  الإيرإددددديم العرمدددددم  نإددددديي   ددددد 
والخر جيدددم و ددد و  ايمددد  والدددننر  
وايينمددددددرن وال ددددددمر  ايجنمددددددرح  
وايخيدددددد  يعددددددن مدددددد  ا دددددد ت وا ددددددا 
ايحمددددر  الندددد  نرددددوا  هددددر الح ومددددم 
ن لجي دددددددر مددددددد  ا دددددددا نو  ال ندددددددرا 
ايجنمدددددرح  نددددد  او و دددددر  ويرمدددددن 

 ددددددو "  ددددددنو  ال نددددددرا ايجنمددددددرح  
  يعدددم الرددد ا ا  والممر إدددر  النددد  

  الح ومدددم لجميدددت مددد  خ لهدددر ندددون
موا  يهددددر الحددددن اين ددددي مدددد  اوجدددده 
ال دددددددمر  الندددددددد  نمدددددددد حها  رمدددددددد  
حردددويها اي إدددر يم  ندددوني  المإددد   
والنعلدددديا المجددددر   والع ريددددم ال  يددددم 
وال دددددمر م ايينمدددددرنيم نددددد  تمددددد  
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ال دددديخوخم والحمريددددم مدددد  ال  رلددددم 
 (. 17" )او نرنا  الوايام

نعدددددن الممل دددددم  -:الإدددددل م الر دددددرئيم -1
الددددنو  الندددد  ينرخددددث  ال لجي يددددم مدددد 

  ادددددددرا ال ير دددددددم حلدددددددي نإدددددددنو يم 
الرددددددوا ي  و موجددددددا  ددددددثا الم ددددددنا 
ييحدددل للإدددل م الر دددرئيم نيهدددر حدددل 
نردددددددني  نإدددددددنو يم الردددددددوا ي  مددددددد  

 مع دددي يحدددل لهدددر ناإدددي  "حدددنمهر  
الرددددددددوا ي  ايحنيرنيددددددددم ون  يرهددددددددر 
ولددددددي  لهددددددر الحددددددل ندددددد  ناإددددددي  
النإددددنو  ي  الر ددددر  يي دددديأ ا  

ي  ردددده يادددد   دددد   للرددددوا ي  وا مددددر 
ي  الر ددددر  ال لجي دددد  ييوجددددن نيدددده 
مح مددددددم نإددددددنو يم نرددددددوا  مهمددددددم 
ال ير ددددددم  مددددددر ندددددد   عددددددل الددددددنو  

   و جدددددن (18")ا و و يدددددم ا خددددد  
د  احنمدددددددرن  لجي دددددددر لم دددددددن  حدددددددنا 
ال ير ددددددم النإددددددنو يم  ددددددو  إدددددد ا 
نه   ددددر  رل اددددرا الر ددددرئ  الا  إدددد  
الددددث  احنمددددن  ددددثا الم ددددن  م ددددث حددددرا 

والددددددددددث  حددددددددددنا الم دددددددددد   4794
لا  إدددد  الن  يددددل الحريردددد  لم ددددن  ا

نمدددد  الإددددل ر  و ردددد   ددددثا ا مدددد  
من عددددر حنددددي اآل  و  رددددر لنإددددنو  ر 

  و نيجدددم لنددده   4958الحدددرل  لعدددرا 
الممل دددددم  دددددرل موث  الا  إددددد  نردددددن 
  رددد  حدددنا ا خدددث  هدددثا الم دددن  نددد  
نإدددرني  ر ا   عدددم و جدددن    الجهددددم 
الوحيددددنع والمخنمددددم  ددددهم  ال ير ددددم 

 ي   دددددد   النإددددددنو يم حلددددددي الرددددددوا
الإددددددل م الن دددددد يعيم والندددددد  مدددددد  

يددددنا اخنيددددر  لج ددددم نائمددددم "خ لهددددر 
نإدددددمي اللج دددددم النإدددددنو يم و دددددثا 
يرددددت حلددددي حرنرهددددر حمليددددم ن اإددددم 

وناإدددددي  الردددددوا ي  وم ر ردددددم مدددددن  
موانرنهدددددر للنإدددددنو  ي ددددد  دي ا  دددددر 
و ارث دددر وي لدددل حلدددي  دددثا العمليدددم 
"  رل ير ددددم الإددددر رم حلددددي الرددددوا ي 

ي نإددددنو يم   دث  ال ير ددددم حلدددد(19)
الردددددوا ي  نددددد   لجي دددددر  ددددد   ير دددددم 
إيرإدددددديم وليإدددددد  ير و يددددددم و ددددددثا 
ال ير دددم نعدددن مددد  مدددميا اخنمدددرص 
الإدددددل م الن ددددد يعيم حمددددد ا  ل ددددد  
 موجدددددا النإدددددنو  الايدددددن ال  نددددد  
الممل دددم ندددا دجددد ا   عدددل النعدددني   
نيمدددر يخدددص نو  الإدددل م الر دددرئيم 
 هددددددثا ال دددددده  دث  ح دددددد  للمح مددددددم 

مددددددددددددد حيم نردددددددددددددني  " العليدددددددددددددر 
مددد حير  النإدددنو يم حلدددي جميدددت ال

المإددددددنوير  ندددددد  الإددددددل م إددددددوا  
المحليدددددم  و ابيليميدددددم  و الاين اليدددددم 
 مددددددر يحدددددددل لهدددددددر دح دددددددر    يهدددددددر 
الردددددددر و    خمدددددددوص الن ددددددد يعر  
ال ئيإدددديم والندددد  ي رلددددا  ناإددددي  ر 
مجلددددد  النولدددددم والجهدددددم المخولدددددم 
 هدددثا المددد حيم  ددد   يئدددم النح ددديا 

  (13")الخرمددددددم  رلمح مددددددم العليددددددر
مددددددددريخص مإددددددددرلم نعيددددددددي  وندددددددد  

الر دددددرع والمإددددد لي  نددددد  الإدددددل م 
الر دددرئيم  جدددن د   دددثا ا مددد  ي دددو  
مددددددد  مدددددددميا اخنمدددددددرص الملددددددد  
 ري ددددددن ا  مددددددت مجلدددددد  ال ددددددواا 
وال دددددديو   ويددددددنا   دددددد يرني  ا و  

ي دددرع المدددلع " يحدددل للملددد  نعيدددي  
وايإدددنئ رأ و  إدددر  محدددر ا العدددن  
العليدددر و دددوا ها ح ددد  يدددرئمني  نردددنا 

نلدد  المحددر ا  مددر  ا ولددي حدد    يددل
ال ر يددم نن ددو  حدد    يددل المجددرل  
ابيليميددددددددددددم وديلدددددددددددديا العرمددددددددددددمم 
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   مدددر ال ر يدددم والنددد  (14")  و إددد 
ن دددم  نعيدددي  ي دددرع مح مدددم النمييدددت 

د   ددددددثا المح مددددددم نرددددددنا " ن جددددددن
يرئمددددم  هإددددمر  الم  ددددحي  و ي ددددر 
مجلدددددد  ال ددددددواا وال دددددديو  يرددددددنا 
يرئمدددددم  خددددد    هإدددددمر  الم  دددددحي  

ح  دددهر حلدددي  لهدددثا المح مدددم ويدددنا
الملددددد  ليخندددددر  مددددد  إدددددوأ يندددددولي 

  ون ددددددددو  مددددددددنع (12")الم مددددددددا
نعيدددددي  الر دددددرع مانوحدددددم د  مدددددن  
الحيدددددرع وجميدددددت جلإدددددر  المحدددددر ا 
ن ددددو  حل يددددم ونجدددد    رإددددا الملدددد  
و  رلددددد  حدددددري  اإدددددن  رئيم نجددددد   
نيهدددددددر   ددددددد   إددددددد   والمنعلردددددددم 
 رلر ددددددددرير الإيرإدددددددديم وا م يدددددددددم  
ون دددو  حمليدددم د ددد ل ا ح دددرا نددد  

لمحدددر ا حددد    يدددل النمدددوي   دددثا ا
 ربجمدددر  دمدددر نيمدددر يخدددص الر دددرير 
الج ريدددم نيدددنا احنمدددرن م دددن  المحلادددي  
 مدددددددددر نددددددددد  الوييدددددددددر  المنحدددددددددنع 
ا م ي يدددددم  والملددددد   دددددو ال دددددخص 
الوحيدددددن المخدددددو   عيرلدددددم  و دحادددددر  
الر ددددرع والمددددوااي  ابنا يددددي  ندددد  

  و موجددددا (11)الإددددل م الر ددددرئيم
النإدددددنو  الايدددددن ال  ال لجي ددددد  ندددددا 
نرإدددددددددددديا الإددددددددددددل م الر ددددددددددددرئيم 

 -:وم حيرنهر و رآلن 

مح مدددددم ايإدددددنئ رأ العليدددددر ونردددددوا   -4
 مهمددددم محرإدددد م ودمددددنا  ابح ددددرا 
حددددددددد  وت ا  النولدددددددددم الاين اليدددددددددم 
و ح ددددددر  الح ومددددددر  ايجنمرحيددددددم 
الدددددددددد  ا و ح ددددددددددر  الح ومددددددددددر  

 ابيليميم

مجلددد  الر دددر  ا حلدددي وي دددا  ددد    -2
المجنمعدددددددي  الالم  ددددددد  والا  إددددددد  

ا ح دددددددر  نيددددددده  وينإدددددددرو  حدددددددنن
و ي دددددددر  ح دددددددر  ال ير دددددددم العرمدددددددم 
النر عدددددم لددددده ويدددددنا ا نخدددددر ها حددددد  
  يدددل مجلددد  ال ددديو  ي  ا خيدددد  
يعنمدددن المحرممدددم والنواندددل مدددر ي  
 دددددد  المجنمعددددددي  ويددددددنا النمددددددوي  

 (.11) ه ل يم  ل   ا موا 

محددددر ا ايإددددنئ رأ والموتحددددم حلددددي  -1
ا يددددددرليا ال لجي يددددددم و دددددد  خمدددددد  

عرمدددددمم محدددددر ا  ئيإددددديم مح مدددددم ال
  و إددد  وال  ددد  و ليددديل وا ندددو ا 

  و دددد  واحددددنع م هددددر (15)ومددددو  
نح ددددددا م ددددددر ل محددددددننع ونخددددددنص 
 رل ددد  نددد  مخنلدددأ الر دددرير المن يدددم 

 .والجتائيم

المحددددددددددر ا الخرمددددددددددم  رلر ددددددددددرير   -1
العإددددددد  يم و النجر يدددددددم والمه يدددددددم 
ون ر دددد  مدددد حيرنهر حلددددي مإددددنو  
النولدددم الاين اليدددم والمحليدددم   ددد  دث 

ر و  ددددرل حملهددددر نددددا نحنيددددن  ليرنهدددد
مدددددددددد  ( 457) موجددددددددددا المددددددددددرنع 

 .النإنو 

دث  ح دددددددد  دن ددددددددر   لجي ددددددددر لدددددددد هل 
ال م  تيدددددددددددددددددم والنيمر ا يدددددددددددددددددم 
النوانريددددددددددم اإددددددددددن رح  نحويدددددددددد  
مإدددددر  ر  حدددددو الاين اليدددددم  والدددددث  
وجدددن  مددد  خ لددده ا ددده الحددد  ا م ددد  
يحنددددوا  ا تمددددم الروميددددم والل ويددددم 
لدددددنيهر والنددددد    ددددد   حلدددددي   يعدددددم 

جنمرحيددددم ندددد  الحيددددرع الإيرإدددديم واي
الممل دددم لإددد وا   ويلدددم  ن موجدددا 
النإددددنو  الايددددن ال  حددددن   حمليددددم 
ن ييدددد    يدددد ع حلددددي  دددد   و  يعددددم 
الن ادددديا الإيرإدددد  نيهددددر حمددددر  ددددر  
حليددددده نددددد  الإدددددر ل  والدددددث   دددددر  
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ين ددددددددو  مدددددددد  ح ومددددددددم م  تيددددددددم 
ومجلددددد    لمدددددر   نيدددددن ال  ي دددددا 
دلددددددي جر  دددددده مجموحنددددددر  ل وينددددددر  

 ددددم نمدددد    المجنمعددددر  ال ر رددددم  رلل
الهول نيددددددددم والا  إدددددددديم  و ي ددددددددر 
وجدددددددون  ددددددد ا مجدددددددرل  ديليميدددددددم 
للجمرحدددددر  الروميدددددم ون دددددا  ددددد ا 
ح ومدددر  محليدددم نر عدددم لهدددر وح ددد  
مجددددرل  للمحرناددددر  نن عهددددر ح دددد  
دنا ا  ح وميدددددددددم  و  دددددددددر  حلدددددددددي 
  يعددم و دد    ددثا ال اددرا نددا نرإدديا 
مدددددددددددد حير  الح ددددددددددددا ونوتيددددددددددددت 
اخنمرمددددددددرنهر مددددددددر ي  الح ومددددددددم 

م و رل دددددددد   الم  تيددددددددم وابيليميدددددددد
- :اآلن 

نخددددددددددنص الح ومددددددددددم الم  تيددددددددددم  -4
اينحرنيدددددم  دددددعنا ع  ددددد و  الدددددننر  
والع يدددددددددر  الخر جيدددددددددم وديددددددددد ا  
الموات ددددددددددم وو ددددددددددت الإيرإدددددددددديم 
ايينمدددددددددرنيم للنولدددددددددم وال دددددددددمر  
ايجنمدددددرح   ونددددد   دددددثا المإدددددرئ  
 جددددددن د  مدددددد حير  الم  ددددددت  دددددد  
 وإدددددددت و حلدددددددي مددددددد  مددددددد حير  

 (.16)ا يرليا

عنا ع نخددددنص الح ومددددم ابيليميددددم  دددد -2
 مدددددو  الن ميدددددم ايينمدددددرنيم  دددددم  
حدددددنون   ريهدددددر الج  انددددد  ون اددددديا 
 مددددددو  النعلدددددديا وال ررنددددددم والنوجدددددده 
الددددددددني   والمددددددددحم والموامدددددددد   
وال ددد و  الخنميدددم  و دددثا المإدددرئ  
جميعدددر ن دددو  مددد  مدددميا اخنمدددرص 
الح ومددددددددددر  ابيليميددددددددددم ون ددددددددددو  
مددددددد حيرنهر نددددددد  اخنيدددددددر   يايدددددددم 
ن ايمهدددر ودنا نهدددر   ددد    وإدددت مددد  

 .ح ومم الم  تيمال

 مددددددر مإددددددرلم ال دددددد ائا ون ايمهددددددر 
نن دددددددو  حمليدددددددم دنا نهدددددددر   ددددددد   
م ددددن    ددددي   دددد  ال دددد ني  وونددددل 
 ليددددددددر  نددددددددا نحنيددددددددن ر  موجددددددددا 
النإدددنو  الايدددن ال  وا خيددد   ح دددي 
مددددددددد حير  للح ومدددددددددم ابيليميدددددددددم 
نادددددول الم  دددددت نيمدددددر يخدددددص  دددددثا 

 (.17)المو و 
- :الخرنمم

د  ادددددر  ع اهدددددو  الاين اليدددددم نددددد  
ا يددددن ا ن  دددد   إرإددددر  م ددددرن  العددددرل

الددددددددننر  حدددددددد  حرددددددددول ا يليددددددددر  
واي  يدددددددددر  الني يدددددددددم والروميدددددددددم  
ويوجدددددن نددددد  العدددددرلا اليدددددوا حدددددوال  
خمإدددددم وح ددددد و  نولدددددم نين اليدددددم 
نخنلددددأ مدددد  حيددددا   ددددهنهر و  يعددددم 
 دد لهر ون ايمهددر  و  ددا  جددر   ددثا 
ال اددددددرا ندددددد  العنيددددددن مدددددد  الددددددنو  
المنرنمدددم دي د  دددر نومدددل ر دلدددي حدددنع 

ندددددددد   ددددددددو   ح  ددددددددر  اإددددددددن نرجر 
  -:و  
د  الاين اليددددم ليإدددد   رل دددد و ع -4

مدددددد     دددددد  ا  امددددددم النيمر ا يددددددم  
نه دددددددددر  العنيدددددددددن مددددددددد  ا  امدددددددددم 
الم  تيددددددم دي   هددددددر    دددددد  ن  يرددددددر 
للنيمر ا يددددددددم ندددددددد  العددددددددرلا م دددددددد  
الإدددددددوين  نددددددد  حدددددددي    دددددددر  نو  
نين اليددددددددم حددددددددنع ل  هددددددددر ليإدددددددد  
نيمر ا يدددم   دددنا  رينحدددرن الإدددونين  

مددددت ثلدددد  ن عم ددددر  إددددر رر واله ددددن  و
ال اددددرا الايددددن ال  ن إدددديخ ون  يددددل 
ا  ددددد  يدددددن  مددددد  النيمر ا يدددددم مددددد  
ال ادددرا الم  دددت   خرمدددم نددد  الدددنو  
النددددد  نعدددددر   ال  يددددد  مددددد  ا تمدددددر  
الناخليددددددم  نيجددددددم للن ددددددو  والنعددددددنن 



                                  علوم القانونية والسياسيةمجلة جامعة األنبار لل

 العدد السادس

 

 522 

الردددوم  والدددني   والل دددو  وال ردددرن  
وحنددددي الج  اندددد  الددددث  ننميددددت  دددده 

 .مجنمعرنهر

 يرهدددددر د  الاين اليدددددم يدددددن ندددددا ن -2
  دد   مخنلددأ مدد  نولددم دلددي  خدد   
و  دددددددا  دددددددثا ايخدددددددن أ دي   هدددددددر 
ن ددددن   ندددد  ال  يدددد  مدددد  الع رمدددد   
 عنالددددددم النم يدددددد  الإيرإدددددد  وحددددددل 
نر يددددددددددددد  الممدددددددددددددي  ون إددددددددددددديخ 
النيمر ا يدددددددم والنعدددددددريط الإدددددددلم  
 دددي  المجنمعدددر  المخنلادددم نددد  د دددر  
النولدددددم الواحدددددنع والنوتيدددددت العدددددرن  
للمددددددددوا ن وال دددددددد وا  ايينمددددددددرنيم 

 .لوارئأ الح وميموا

د  ن  دددددددد  الاين اليددددددددم   اددددددددرا  -1
إيرإددد  يجدددا د  يدددنا   ددد   يدددن  ا 
مددددددت   يعددددددم ووايددددددت  دددددد  مجنمددددددت 
ونولددددم  دث ا دددده مدددد   يدددد  المم دددد  
احنمددددرن نجددددر ا اآلخدددد ي  ون  يرهددددر 
  مددددوث  ندددد  نولددددم مددددر  مدددد  ندددد  
 جرحهددددددر ونحريددددددل  نددددددرئل م ر رددددددم 
لنلددد  النجدددر ا  والنج  دددم ال لجي يدددم 

مدددد  ثلدددد  نمرمددددر  يددددن    ندددد  الع دددد 
نعلدددي الددد  ا مددد  نه   دددر واين رإدددهر 
لنجددددددر ا نين اليددددددم إددددددر رم لددددددنو  
 خدددددد    ل  هددددددر اإددددددن رح  وح دددددد  
ن  يرهددددر مدددد  نحريددددل  نددددرئل  ن دددد  
   يددددد  مددددد  نجدددددر ا نلددددد  الدددددنو   
نرإدددددددنارننهر مددددددد  نلددددددد  النجدددددددر ا 
د ددددرنم دلددددي نج  نهددددر الخرمددددم ندددد  
الح دددا ال م  دددت  مهدددن لهدددر ال  يدددل 

رمددددم  عددددن لنحريددددل ثلدددد  ال جددددر   خ
د  وندددد   نج  نهددددر الاين اليددددم  ددددثا 

يددددن    يدددد  مدددد  العنالددددم ايجنمرحيددددم 
و حدددن   ندددوات  إيرإددد  ن يدددن مددد  
 وحدددده ل ددددمر  ونيمومددددم النعددددريط 
الإدددلم   دددي  جميدددت م و دددر   دددعا 

 .الممل م

د  احنمددددرن  لجي ددددر لدددد هل الح ددددا -1
ال م  دددددت  و إدددددلوا النيمر ا يدددددم 
النوانريددددم والددددث   إددددها نيمددددر  عددددن 

مإدددددر  ر الإيرإددددد  مددددد   دلدددددي  رددددد 
الم  تيدددم دلدددي الاين اليدددم  و موجدددا 
ا خيدددددددددد ع  جددددددددددن د  المجنمعددددددددددر  
الروميدددددددم والل ويدددددددم الددددددد  ا يدددددددن 
ن رتلدددددددد  حدددددددد   عددددددددل حرددددددددويها 
وإدددل رنها وإددديرننها دلدددي الح ومدددم 
الم  تيدددددددم  و رل نيجدددددددم إي دددددددن   
الجميدددت نددد  دنا ع وح دددا الددد  ن  ددد  
حإدددددددا مويعددددددده ووايانددددددده النددددددد  

العمليدددددم حدددددنن ر النإدددددنو   و دددددثا 
  دددددد ه مددددددر ن ددددددو   ا دددددد ع العرددددددن 
ايجنمددددرح  الندددد  نحددددنا ح هددددر  دددد  
مددد  لدددو  و وإدددو إدددر رر  ل ددد   دددثا 
المدددددددد ع نددددددددا مددددددددير نهر    يرددددددددم 
معرمددددددد ع لندددددددن  ا مدددددددت الوايددددددددت 
ايجنمدددددددرح  والإيرإددددددد  ل لجي دددددددر  
وحليدددده يم دددد  الرددددو  د  الاين اليددددم 
اإدددن رح  مددد  لعدددا نو    يددد  نددد  
نحريددددددددددل الوحددددددددددنع وايإددددددددددنر ا  

وايجنمددددرح  نيهددددر   عددددن الإيرإدددد  
د  نم  دددددد  دلددددددي حددددددن   يدددددد  مدددددد  
احنددددوا  ا تمددددم الروميددددم والل ويددددم 
والنددددد  ل رلمدددددر  دددددنن  اإدددددنر ا  ر 

 .ووحننهر الو  يم م ا  حنع
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- :الممرن  والهوامط
  اوليايددده نو رميددد  وايدددأ مي ددد   المعجدددا النإدددنو    ن جمدددم م مدددو  الرر ددد   الم إإدددم
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 الضريبة أمامالمساواة  مبدأ إطارالمعاملة الضريبية في 
 
 
 

                                          

Abstract 

      This research examines 

the most important points 

relating to tax treatment 

under the principle of 

equality before the tax, it 

shall identify the research 

nature of this treatment 

through the concept of legal 

centers in the original scope 

of the public or the 

exception to this principle 

It also examines 

research nature of the 

exception and determine 

what is justified under the 

principle of equality before 

the tax together with the 

credentials, and an 

exception is justified as a 

departure from this 

equality, through what we 

put the standards can be 

measured by the nature of 

the tax treatment under the 

principle of equality before 

the tax is . 
 
 

 المستخلص

يدرس هذاا 
البحذذأ مهذذن ال اذذتع المتالاذذم بتلماتملذذم 
الضريبيم في إعتر مبذدم المسذتةاأ ممذتن 
الضذذريبمإ إا يتذذةلب البحذذأ تحديذذد هذذا  
عبياذذم هذذا  الماتملذذم مذذه خذذ   م  ذذةن 
المراكذذذل الات ة يذذذم فذذذي  عذذذت  ا  ذذذ  

   0الاتن مة االستث تء ل اا المبدم
كمذذذذذذت يذذذذذذذدرس البحذذذذذذذأ عبياذذذذذذذم 

حديذذد مذذت ياذذد مبذذررا  فذذي االسذذتث تء ةت
إعتر مبذدم المسذتةاأ ممذتن الضذريبم مذ  
بيته مسةغتتهإ ةمذت ياذد اسذتث تء غيذر 
مسةغ ياد خرةجت علب ها  المستةاأإ 
مه خ   مت س ضاه مه ماتيير خت م 
يمكذذذه مه تاذذذتس ب ذذذت عبياذذذم الماتملذذذم 
الضذذريبيم ضذذمه مبذذدم المسذذتةاأ ممذذذتن 

  .الضريبم
 المادمم

  الضريبيم اه المستةاأ في  عت
المستةاأ المتليم ا ة  هة  ةعتهإ 

ةالاي ال يتحا  مه خ   معتلبم 
جمي  ا شختص بمبلغ ضريبي ةاحدإ 

كلف بمت ب  مه خ   معتلبم ك  م
إ ةيتحا  الك يت تسب ةمادرته المتليم

مه خ   فرض ضريبم عتمم علب 

إ ( )الدخ  مة فرض ضريبم ت تعديم
ةالك مه شت ه تحاي  الادالم 

  0لضريبيما
ةال ةع الثت ي هة المستةاأ ممتن 
الضريبم قت ة ت  فإ  ت حتمت  تختلف عه 
المستةاأ المتليم ستباتإ فتلما ةد 

 دريد عيسى ابراهيم
كلية القانون والعلوم / جامعة االنبار 

 السياسية
 طالب ماجستير
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بتلمستةاأ ممتن الضريبم مه الةج م 
هة عدن جةال ال ص في  الات ة يم

الات ةه الضريبي علب مي تمييل بيه 
إ ةاه ا شختص في مجت  الضريبم

دم المستةاأ علب المشرع مراعتأ مب
في مضمةه الات ةه الضريبي ع د 
س ه  كمت تراعي اإلدارأ الضريبيم 

ةالاضتء هاا المبدم عه تعبياه
( )0 

 
ةإاا كت ت المستةاأ ممتن  

الضريبم تاتضي إاا  عدن جةال ال ص 
في الات ةه الضريبي علب مي تمييل 

بيه ا شختص في مجت  الضريبم
( )

إ 
اعتبتر  إال مه هاا ال يا ي بتلضرةرأ

ةحدأ الماتملم للمراكل المتمتثلم دلي  
لتحاي  المستةاأ ممتن الضريبمإ اله 
المستةاأ ممتن الضريبم ال ت  ي إمكت يم 

التمييل بيه فئتت المكل يه
( )

0 
ةمه ه ت فته المستةاأ ممتن  

الضريبم ال ت ترض ةحدأ ال ظتنإ مي 
خضةع جمي  المكل يه ل ظتن ضريبي 

ةاحد
( )

ض  ل ظتن ضريبي إ ةإ مت يخ
ةاحد مه تمتثلت مراكلهن الات ة يم
( )

إ 
 ه ها  المستةاأ ال تتضتد م  تادد 
ا  ظمم الضريبيم بمت يحا  الادالم 
مه خ   تاسين المكل يه إلب فئتت 

  0بشته فرض الضريبم علي ن
ةض  تاريٍف للمستةاأ  مرد ت ةإاا

ممتن الضريبم قت ة ت إ ف اة  إه تاتم  
ةه الضريبي في الخضةع قةاعد الات 

للضريبم مة اإلع تء م  ت جمي  
المكل يه اةي المراكل الات ة يم 
المتمتثلم بماتملم ةاحدأ مة الاكس 
بتلاكسإ دة مت تمييل مة تحكن سةى 
مت يتال  بغتيتت ال دف مه الات ةه 
ةالم لحم الاتمم ة ةال إلب تحاي  
الادالم الضريبيم بتعتبتر إه ها  

ع الشرةع لبلةغ ها  المستةاأ هي خ
  0الادالم

ةل اا ستكةه ها  الماتملم 
الضريبيم التي يارهت الات ةه الضريبي 
هي محةر البحأ ةعلب الت  ي  

 : اآلتي
 ا ة المبحأ 

م  ةن المراكل الات ة يم 
 ةتحديدهت 

 مه حيأ التمتث  ة االخت ف
تاد المراكل الات ة يم ال كذرأ التذي 

اأ ممذذذتن ي ب ذذذي علي ذذذت م  ذذذةن المسذذذتة
الضذذذريبمإ فاذذذه عريذذذ  هذذذاا المراكذذذل 
يمكه ل ذت إه  حذدد الحذتالت التذي تاتبذر 
م   مة اسذتث تء  ضذمه المسذتةاأ ممذتن 

 إلذذبالضذذريبمإ كمذذت م  ذذت ميضذذت تاةد ذذت 
تحديد عبيام الماتملم الةاجذب إقرارهذت 
فذذذي إعذذذتر هذذذاا المبذذذدمإ ةل ذذذاا سذذذةف 
 بحذذذأ فذذذي م  ذذذةن هذذذا  المراكذذذل فذذذي 

يه يذدةر المعلذب المعلب ا ة إ فذي حذ
الثذذذذذت ي فذذذذذي تحديذذذذذد مايذذذذذتر التمتثذذذذذ  
ةاالخذذت ف بذذيه هذذا  المراكذذلإ ةعلذذب 

 :الت  ي  اآلتي
 المعلب ا ة 

 م  ةن المراكل الات ة يم 
إ المركل في اللغم هة المةض 

ةمركل الرج  مةضاه
( )

إ ممت 
به  يرادا ع حت فته المركل الات ة ي 

الحتلم التي يةجد في ت الشخص ممتن 
 ةهالات

( )
إ مي مجمةعم الحاة  
ةااللتلامتت التي يمكه إه يتمت  ب ت 

شخص مايه است تدا للات ةه
( )

إ 
 : ةتبدة ها  المراكل في قسميه اث يه

مراكل قت ة يم عتمم مة  -مةال
مةضةعيم
( 0)

0 
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ةيا د ب ت ك  مركل يكةه 
محتةا  ةاحدا بتل سبم لعتئ م ماي م 
مه ا شختصإ ةمثت  الك مركل 

لعبياي في قت ةه ضريبم المكلف ا
الدخ إ حيأ إه لك  مكلف عبياي في 
هاا الات ةه حاة  ةالتلامتت ال 
تختلف عه بايم المكل يه العبياييهإ 
ةك  مركل ت ظيمي مه الممكه تغيير  
تبات  لماتضيتت الم لحم الاتممإ كحت  

المكل يه في الات ةه الضريبي
(  )

0   
مراكل قت ة يم شخ يم مة  -ثت يت

  0فرديم
ةيراد ب ت تلك المراكل التي يتحدد 
محتةاهت بتل سبم لك  شخص بمال  
عه غير إ ةل اا ف ي تختلف مه 
شخص آلخرإ ةمثتل ت المركل الات ة ي 
لمكلف مت باد تحديد مادار الضريبم 

المستحام عليه
(  )

إ ةمرد الك 
االخت ف إه الات ةه ال يمكه إه يحدد 

لف ها  المراكل مادمت بتل سبم لك  مك
مه حيأ مادار مت يلتلن به مه مبلغ 

الضريبم
(  )0

  
ةالحايام إه م  ةن المراكل 
الات ة يم ليس بم  ةن ستئب مة عتئن 
إ ةإ مت هة علب  لم ةثيام بم  ةن 

ا عمت  الات ة يم
(  )

إ حيأ تارف ها  
بأ  ت التابير عه إرادأ )ا عمت  

م در الام  في إحداأ اثر قت ة ي 
تغيير في الت ظين يترتب عليه إحداأ 

إ إا يترتب علب ها  (الات ة ي الاتئن
ا عمت  إحداأ آثتر قت ة يم ت اكس 
علب المراكل الات ة يمإ ةتتحدد ها  
اآلثتر بتل سبم للمراكل الات ة يم بحسب 
ا  ةاع اآلتيم التي تتحل  م  ت ها  

 :ا عمت  الات ة يم
(م ظمم)عمت  مشرعمم-مةال

(  )
0 

ت ة ي ي شئ ةهي تا ي ك  عم  ق
مة ياد  مة يلغي مركلا قت ة يت عتمت إ 
مي هي ك  عم  يتضمه قتعدأ 
ت ظيميم عتمم ةغير شخ يم إ 
ةمثتل ت الاةا يه ةا  ظمم 

 0ةالتاليمتت
  0شرعيم معمت -ثت يت

ةهي ا عمت  التي تس د إلب 
شخص مة مشختص ماي يه مراكل 
عتمم مة مةضةعيمإ حيأ تاد مكملم 

اله ها  ا خيرأ  لألعمت  المشرعمإ
ت شأ مة تاد  مة تلغي المراكل 
الات ة يم الاتممإ ممت ا عمت  الشرعيم 
فإ  ت تم ح المراكل الات ة يم إلب 

ا شختص
(  )

إ ةمثتل ت الارار ال تدر 
ب رض الضريبم علب المكلفإ حيأ 
ياتبر هاا الارار عم  شرعيت محت ظت 

بعبياته ها  علب الدةان
(  )

 0 
  0خ يم مة ااتيممعمت  ش-ثتلثت

ةهي تتال  بإ شتء مراكل قت ة يم 
شخ يمإ ةمثتل ت حتلم المتاتقديه في 
 عت  الات ةه الختصإ إا هن يضم ةه 
عاةدهن مت يشتءةه في حدةد الات ةه 
ف  يمكه اإللغتء ةالتادي  ه ت إال برضت 

المتاتقديه مات
(  )

 0  
ة خلص مه ك  الكإ بته ا عمت  

مة تلغي  المشرعم ت شت مة تاد 
المراكل الات ة يمإ ممت ا عمت  
الشرعيم ف ي التي تم ح ا شختص 
تلك المراكل بما ب إه المراكل 
الات ة يم الاتمم تظ  شتغرأ حتب 
تتدخ  ا عمت  الشرعيم فتس د مركلا 

قت ة يت لشخص مت
(  )

إ فتلمكلف ال 
يلتلن بماتضب الات ةه الضريبي ةحد  

ةر قرار بديه الضريبمإ ةإ مت يللن  د
ب رض الضريبم
( 0)

إ فيكةه هاا الارار 
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عم  شرعيت  رفت ل  تا قت ةه 
الضريبمإ فيلح  مكلف مايه بااته 

بمركل قت ة ي
(  )

0  
 المعلب الثت ي

مايتر تحديد المراكل الات ة يم مه 
 حيأ 

 التمتث  ة االخت ف
ا ت ي ت فيمت سب  مه تةضيح 
فكرأ المراكل الات ة يم ةكيف ت شت 

راكل ةتس د إلب ا شختصإ ها  الم
غير إه ثمم سؤا  يتبتدر إلب الاهه 
في هاا اإلعتر علب قدر مه ا هميم 
في مجت  المستةاأ ممتن الضريبم بيه 
المكل يه ةهة علب متاا  ست د في 
تحديد المراكل الات ة يم مه حيأ 
تمتثل ت مة اخت ف تإ ةب ةرأ مد  
كيف يمكه ل ت إه   تدي إلب إه 

ات ة ي لمكلف مت يتمتث  مة المركل ال
يختلف عه المركل الات ة ي لمكلف 
آخر؟ فكمت هة َبيُهإ إه مبدم المستةاأ 
مه المبتدئ ا ستسيم التي تتال  
بتإل سته ةهة اة عبيام ملدةجم 
مةضةعيم ةااتيمإ بحيأ ت بث  مه 
ث تيت ها  االلدةاجيم مسلمتت 

االخت ف في المراكل الات ة يم
(  )

0 
  شرةعت ةالمشرع يض

مةضةعيم تتحدد ب ت المراكل الات ة يم 
التي يتستةى ب ت ا شختص ممتن 
الات ةهإ فإاا مت تةافرت ها  الشرةع 
ةجب إعمت  المستةاأ بيه مه تةفرت 
في نإ ةمه ثن ف  بد للمشرع إه هة 
مراد التمييل بيه ا شختص المتستةيه 

يامد إلب مسس مةضةعيم  مه ه ت
تتبرر هاا التمييل ميض

(  )
0  

ةيبدة المايتر الماتمد في تحديد 
المراكل الات ة يم مه حيأ التمتث  

ةاالخت ف محددا ةف  شرةع 
مةضةعيم تتةقف علب عبيام الحاة  
ةااللتلامتت  عراف الا قم 

الات ة يم
(  )

إ ةفي هاا السيت  تاهب 
المحكمم الدستةريم الاليت في م ر 

إه ك  تمييل ال يت   )إلب الاة  
ةع ةا سس المةضةعيم ياتبر بتلشر

(م  يت ع ه دستةريت
(  )

0  
ةعلب هاا فته مهميم البحأ في 
هاا ال عت  تاتضي التةقف علب عبيام 
الا قم الات ة يم التي تتحدد في 
ضةئ ت المراكل الات ة يمإ ةالةاضح 
في هاا الشأه إه ها  الا قم تست د 
في عبيات ت ممت إلب ال ظتن الات ة ي 

له ا شختص مة إلب الاي يخض  
ةاقام يرتب علي ت الات ةه مثترا 

ماي م
(  )

إ ةهة مت سيكةه مدار البحأ 
 : في ال رعييه اآلتييه

 ال رع ا ة 
 ال ظتن الات ة ي

يارف ال ظتن الات ة ي بمجمةعم 
الاةاعد الدستةريم ةالتشرياتت 
الاتديم ةال ئحيم اات ال لم بتلا قم 
 الات ة يمإ ةالتي تحدد الشرةع
المةضةعيم التي تتمتث  مة تختلف 

إه  –في ت المراكل الات ة يمإ فيللن 
مراد المشرع مه يبتيه بيه المراكل 

مه يست د في الك  –الات ة يم المتكتفئم 
إلب ال ظتن الات ة ي الاي قتمت في 
ظله الا قم الات ة يم التي تخض  
المكلف للضريبمإ فيكةه لالك التبتيه 

مت يكةه مت ات  مت يبرر  خ ة ت حي 
م  الغتيم المرتجتأ مه التشري 
 (  ) 

ةمه ممثلم التمتيل في المراكل 
الات ة يم ةفات الخت ف ال ظن الات ة يم 
التي تحكن ك  م  تإ اخت ف الشخص 
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العبياي عه الشخص الما ةي في 
الماتملم الضريبيمإ ةالك الخت ف ك  
م  مت ةتمتيل  عه اآلخر سةاء مه 

ة لتمتيل ا  شعم التي ج م المةاق  م
ياةن ب ت ك  م  مت
(  )

إ فعبيام ةجةد 
الشخص الما ةي المختل م عه 
الشخص العبياي ةخضةعه ل ظتن 
قت ة ي مختلف مه حيأ ت ظين  شتعه 
ة ةعيم ها  ا  شعمإ ك  الك يجا  
الشخص الما ةي في مركل قت ة ي 
مختلف عه الشخص العبيايإ ةهة مت 

لم الضريبيم يبرر االخت ف في الماتم
بي  مت
 
. 

 ال رع الثت ي
الةاقام التي يرتب علي ت الات ةه 

 مثرا  
ف ا د بالك االخت ف في  

الةقتئ  اات ا ثر الات ة يإ ةمثل ت 
االخت ف في كميم البضتعم مة 

 ةع ت
(  )

كسبب يبرر االخت ف في  
الماتملم الضريبيم في  عت  قت ةه 
 الكمتركإ مة اخت ف المةق  الجغرافي
الاي يبرر التمتيل بحيأ تكةه ح يلم 
الضريبم مةفر في مكته مت مه 

غير 
إ(0 )

كمت هة الحت  في حتلم تادير  
الااتر الختض  لضريبم الااتر إا يؤخا 
بايه االعتبتر مةق  الااتر ةمستحته 

ع د التادير
(  )

إ ةلالك قد يكةه ه تلك 
عاتراه ب  س المةا  تت ةالحتلم 

إال إه  الامرا يم ةحتب المستحم
ةقةع مت في مكت يه مختل يهإ فيكةه 
احدهمت في حدةد الات مم ةاآلخر 
خترج ها  الحدةد ةهاا حتمت يرتب 
مثرا في الماتملمإ حيأ إه تادير الااتر 
ا ة  ةح يلم الضريبم التي ستجبب 

 0م هإ هي مكثر مه الااتر الثت ي

ةقد قضت المحكمم الدستةريم 
إه ) الاليت في م ر في هاا اإلعتر

المراكل الات ة يم التي يتال  ب ت 
تعبي  المستةاأ ممتن الات ةه هي تلك 
التي تتحدد في الا ت ر التي ُتَكةه ك  
م  ت ال بتعتبترهت ع ت ر ةاقايم 

ب  بة   ت ع ت ر ادخل ت  -فحسب
المشرع في اعتبتر  مرتبت علي ت مثرا 
قت ة يتإ ف  يكةه ترابع ت إال م شئت 

ات ة ي الاي لالك المركل ال
(يضم ت

(  )
0 

ةممت ال شك فيه إه ها  الةاقام 
يجب في ت إه تكةه مةجةدأ 
ة حيحمإ  فإاا كته مه الم ترض في 
التبتيه بيه المراكل الات ة يم تغتيرهت 
ةلة في باض جةا ب تإ إال مه التغتير 
المجرد ال ياتد به إال إاا است د إلب 
ةاقام  حيحم ال تت تدن م  الدستةر 

رياتت ا خرىةالتش
(  )

0  
ةتاهب المحكمم الدستةريم الاليت 

ةحيأ إه )باةل ت  ميضتفي م ر 
ال ص التشرياي المعاةه فيه قد اخ  
كالك بمبدم المستةاأ ةالحمتيم 
المتكتفئم الم  ةص علي ت في المتدأ 

مه الدستةرإ الك ا ه خص ( 0 )
ال ئم التي تال  ب ت مجت  تعبياه 

ت د إلب مسس بماتملم استث تئيم ال تس
مةضةعيم جتةل ب ت مت تاتضيه 
الحمتيم المتكتفئم بيه المراكل 
المتمتثلمإ ةهي ماتملم رتب ت علب 
ةاقام ال ياةن ب ت التبتيه بيه مركليه 

(قت ة ييه
(  )

0 
يترشح ل ت مه الك إه تحديد 
المراكل الات ة يم للمكل يه مه حيأ 
تمتثل ت مة اخت ف ت ياةن علب ها  

ةعيمإ اله تحديد ا سس المةض
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التمتث  ةاالخت ف بحد ااته إ مت هة 
مستس لحمتيم متكتفئم للحاة  
ةااللتلامتت التي يحددهت ال ظتن 
الات ة ي الاي يخض  له ك  مكلفإ ف  
يكةه ل ت إه  حدد تمتث  مة اخت ف 
المراكل الات ة يم للمكل يه بمت يت تفر 
م  عبيام ال ظتن الات ة ي ةالةقتئ  

تب علي ت الات ةه مثرا متإ ةمه التي ير
ثن فته المشرع الضريبي ع د س ه 
للاةا يه الضريبيم يجب عليه إه يض  
ك  الك بتلحسبته ا ه هة مراد فا  إه 
ياين تلك الاةا يه علب المستةاأ بيه 

  0المكل يه
 المبحأ الثت ي

تحديد الماتملم الضريبيم في إعتر 
 ا    الاتن لمبدم

 لضريبمالمستةاأ ممتن ا 
باذذذد إه فرغ ذذذت مذذذه الحذذذديأ فذذذي 
م  ةن المراكل الات ة يمإ ةتة ل ت إلب 
المايتر الاي  حدد مذه خ لذه تمتثذ  مة 
اخت ف ها  المراكلإ البد ل ذت إه  حذدد 
عبياذذذذم الماتملذذذذم الضذذذذريبيم الةاجذذذذب 
تحايا ذذت بذذذيه هذذذا  المراكذذل فذذذي إعذذذتر 
ا  ذذذذ  الاذذذذتن لمبذذذذدم المسذذذذتةاأ ممذذذذتن 

ملم المتمتثلذم بذيه الضريبمإ ةهي المات
المراكل الات ة يذم المتمتثلذمإ ةالماتملذم 
المختل ذذم بذذيه المراكذذل المختل ذذمإ ةهذذة 
مذذت سذذيدةر هذذاا المبحذذأ حةلذذه ةعلذذب 

 :الت  ي  اآلتي
 المعلب ا ة 

الماتملم المتمتثلم بيه المراكل 
 الات ة يم المتمتثلم

تاد الماتملم الضريبيم المتمتثلم 
لمتمتثلم م   بيه المراكل الات ة يم ا

في المستةاأ ممتن الضريبم ةيجب علب 
المشرع مراعتأ الكإ ةسةف  بحأ 

في هاا المعلب م  ةن ها  الماتملم 
ةالتعبياتت الخت م بإخ   المشرع 
بتلمستةاأ ه ت بيه المكل يه في 
التشرياتت الماتر م ةالتشري  
الضريبي الاراقي ةعلب التاسين 

 :اآلتي
 ال رع ا ة 

اتملم المتمتثلم بيه م  ةن الم
 المراكل المتمتثلم

يسذذذذذذذمي ت الذذذذذذذباض بتلمسذذذذذذذتةاأ 
 -بغيذر تمييذل -الشكليمإ ةفي ت تتستةى 

الماتملذذذذذذم بذذذذذذيه م ذذذذذذحتب المراكذذذذذذل 
المتمتثلم
(  )

إ فلة إه الات ةه الضريبي 
مذذذذذتيل بذذذذذيه عذذذذذتئ تيه مذذذذذه المكل ذذذذذيه 
ا تظمت ن مسس مةحذدأ تجال ذن يا ذةه 
ن علب قدن المسذتةاأإ فذته الت رقذم بيذ  

باد الك تؤدي إلب إهدار مبدم المستةاأ 
ممتن الضريبم ع دمت تكةه ها  الت رقذم 
قتئمذذذم علذذذب مسذذذس غيذذذر مةضذذذةعيم 
ةالتذذي سذذب  ل ذذت ت تةل ذذتإ حيذذأ يكذذةه 
ال ظتن الات ة ي ةتكةه الةقذتئ  مةحذدأ  

  0بتل سبم ل ن
ةفذذذذذي هذذذذذاا السذذذذذيت  ثمذذذذذم حكذذذذذن 
لمحكمذذذذم الاضذذذذتء اإلداري فذذذذي م ذذذذر 

مايبذذم ةتخذذ   قضذذب بذذأه الت رقذذم تكذذةه
تباذذذت لذذذالك بمبذذذدم المسذذذتةاأ حذذذيه يذذذتن 
التمييذذل بذذيه مفذذراد ي تمذذةه إلذذب   ذذس 
العتئ مإ ممت التمييل بيه عتئ م ةمخذرى 
فت ذذذذه ال ياذذذذد خرةجذذذذت علذذذذب ماتضذذذذب 

المستةاأ
(  )

0  
بيد إه الباض مذه ال اذه
(  )

يذرى  
إه مذذاهب محكمذذم الاضذذتء اإلداري فذذي 
م ذذذر غيذذذر دقيذذذ  علذذذب مسذذذتس ةا ذذذه 

اء إلذذب مايذذتر مةضذذةعي ي ذذةت االهتذذد
يمكه االستات م بذه فذي مسذتلم الت ريذ  
بذذذذيه التمييذذذذل التشذذذذرياي ةالت ذذذذ يف 
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إه ياذذةن  بذذت ة  التشذذريايإ حيذذأ يذذراد
المشذذذرع بذذذتلتمييل بذذذيه المكل ذذذيه فذذذي 
مستلم الخضذةع للاذت ةه كلذه مة باذض 
محكتمذذذهإ بحيذذذأ يخذذذتلف المشذذذرع ه ذذذت 
المستةاأ ممتن الضريبمإ اله ا    في 

هذذذذذة الخذذذذذرةج علذذذذذب هذذذذذا   التمييذذذذذل
إه ياسذن  بي مت يا د بتلثت يالمستةاأإ 

المشذذذرع المكل ذذذيه إلذذذذب فئذذذتت بشذذذذته 
فذذذرض الضذذذريبم علذذذي ن بمذذذت يضذذذمه 
حسذذه تعبيذذ  الاذذت ةه ةتحايذذ  الادالذذم 
الضذذذريبمإ حتذذذب ةاه كذذذته ه تلذذذك ثمذذذم 

ضذذمه  يذأتياخذت ف فذذي الماتملذم فت ذذه 
إعذذتر مبذذرر علذذب مبذذدمإ فتكذذةه مسذذتلم 

اي غيذذذذذذر مخلذذذذذذم الت ذذذذذذ يف التشذذذذذذري
بتلمسذذتةاأ ممذذتن الضذذريبم
(  )

إ كمذذت هذذة 
الحت  فذي تاسذين المكل ذيه إلذب شذرائح 
فذذذي قذذذت ةه ضذذذريبم الذذذدخ إ مة تاسذذذين 
البضذذتئ  ةالمذذةاد فذذي قذذت ةه التاري ذذم 
الكمركيذذذم بمذذذت يتةافذذذ  مذذذ  السيتسذذذم 
الضريبيم للبلذد مذه اجذ  تعبيذ  قذت ةه 
الكمتركإ ةكالك تحديد مسذاتر ضذريبيم 

ترات المؤجرأ للسذكه مذه اق  علب الاا
تلذذذك التذذذي تسذذذتخدن  غذذذراض تجتريذذذم 

 0ب دف ماتلجم ملمم السكه
ةتأكيذذذذدا لذذذذالك اهبذذذذت المحكمذذذذم 
الدسذذذذذتةريم الاليذذذذذت فذذذذذي م ذذذذذر إلذذذذذب 

لذذذيس ب ذذذحيح الاذذذة  بذذذته كذذذ  )الاذذذة 
ت ذذ يف ياتبذذر م تفيذذت لمبذذدم المسذذتةاأإ 
ب  يتايه دةمت إه   ظر إلذب ال  ذةص 
هت الات ة يذذذذم بتعتبترهذذذذت ةسذذذذتئ  حذذذذدد

المشذرع لتحايذ  مغذراض يبتغي ذتإ فذذ  
يسذذذتاين إعمذذذذت  مبذذذدم المسذذذذتةاأ ممذذذذتن 
الاذذذت ةه إال علذذذب ضذذذةء مشذذذرةعيت ت 
ةات ت  هذا  الةسذتئ  م عايذت ب ذتإ ةال 
يت ذذذذةر بتلتذذذذتلي إه يكذذذذةه الت ذذذذ يف 
التشرياي م     عذه ا غذراض التذي 

يتغيتهت بذ  يذرتبع جذةال هذاا الت ذ يف 
علذذذب  بذذتلايةد التذذي ي رضذذ ت الدسذذتةر

هذذا  ا غذذراض ةبةجذذةد حذذد مد ذذب مذذه 
التةافذذ  بي  ذذت ةبذذيه عرائذذ  تحايا ذذتإ 
ةيسذذذذتحي  بتلتذذذذتلي إه يكذذذذةه التاذذذذدير 
المةضذذذذذذذةعي لمااةليذذذذذذذم الت ذذذذذذذ يف 
التشرياي م     كليذم عذه ا غذراض 

(ال  تئيم للات ةه
(  )

0 
ة خلذذذص مذذذه هذذذاا إلذذذب ضذذذرةرأ 
ال ظذذذذر فذذذذي تاذذذذدير المشذذذذرع  سذذذذتس 

تاسذذين الت ذذ يفإ فذذ ماه فذذي  ذذةر ال
ة رى فيمت إاا كته ه تك مستس مااة  
ل ذذتإ ةتترتذذب علذذب اإلجتبذذم ه ذذت  تيجذذم 
م تدهذذت مةافاذذم هذذاا التاسذذين مذذ  مبذذدم 

  0المستةاأ مه عدم ت
ةي ب ي علذب مذت تاذدن إه الماتملذم 
الضريبيم الةاحدأ البد ةاه تعت  جمي  
المكل ذذذذذذيه اةي المراكذذذذذذل المتمتثلذذذذذذمإ 

  ستبات بتل ظر إلب المايتر الاي ةضا ت
لتحديذذذد حتلذذذم التمتثذذذ  هذذذا إ فذذذته كذذذته 
تمتثذذذ  هذذذا  المراكذذذل قتئمذذذت علذذذب هذذذاا 
المايذذذذذتر كت ذذذذذت الماتملذذذذذم الضذذذذذريبيم 
المتمتثلذذم ممذذرا ةاجذذب التحاذذ  ةإال ك ذذت 
ممذذذتن اسذذذتث تء مخذذذ  بتلمسذذذتةاأ ممذذذتن 
الضذذريبمإ ةهذذة مذذت سيتةضذذح ل ذذت فيمذذت 
يأتي ع د البحأ في التعبياتت الخت ذم 

 0ب اا الجت ب
 ع الثت يال ر

تعبياتت اإلخ   في إعتر 
 الماتملم المتمتثلم

سةف  حتة  ه ت إيراد باض 
التعبياتت التي ا عةت علب إخ   
بمبدم المستةاأ ممتن الضريبم في 
التشرياتت الضريبيم الماتر م م  ت 

 :  ةالاراقيم ةعلب ال حة اآلتي
 التشري  ال ر سي - 
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يلحذذذذظ علذذذذب التشذذذذري  ال ر سذذذذي 
التذذذذذذذي جذذذذذذذتءت باذذذذذذذض ال  ذذذذذذذةص 

بتسذذذذتث تءات مخلذذذذذم بتلمسذذذذذتةاأ ممذذذذذتن 
الضذذذذريبمإ ةمذذذذه قبيذذذذ  الذذذذك مذذذذت ةرد 

إ     باذذت ةه المةال ذذم الاتمذذم لاذذتن 
حيذذأ تضذذمه هذذاا الاذذت ةه   ذذت يتالذذ  
بت ُسذذر مُحتديذذم اآلبذذتءإ فاذذد ةضذذ  حذذدا 
مق ذذب لل  اذذتت التذذي تخ ذذن للع ذذ إ إال 
إه هذذاا الحذذد ا ق ذذب يكذذةه اكبذذر قلذذي  

عذذه المعلاذذيهإ ةباذذد بتل سذذبم لألرامذذ  
مةافاذذم البرلمذذته ال ر سذذي عليذذه فاذذذد 
محذذت  باذذض ال ذذةاب هذذاا الاذذت ةه علذذب 
المجلذذذس الدسذذذتةري لل ظذذذر فذذذي مذذذدى 
مةافاتذذه للدسذذتةر مذذه ج ذذم المسذذتةاأ 
بذذيه المكل ذذيه ممذذتن الضذذريبمإ إا قذذرر 
هاا المجلس عدن دسذتةريم هذاا الذ ص 
 ظرا   ه ياتم  المكلف ا رم  ماتملذم 

المكلذف المعلذ  مة ا عذلب مميلأ عه 
بتلرغن مه إه ا عبتء الاتئليم المتالام 

بةجذذةد الع ذذ  متسذذتةيم ه ذذت
( 0)

إ حيذذأ 
ة ذذذرى ه ذذذت اه التمييذذذل بذذذيه المكلذذذف 
ا رمذذ  ةبذذيه المكلذذف المعلذذ  لذذن يكذذه 
مبي ذذذذت علذذذذب مسذذذذس مةضذذذذةعيمإ اله 
ا    في   اتت الع ذ  ال تتغيذر بتغيذر 

  0الحتلم اللةجيم ه ت
الدسذذذتةري قذذذد  المجلذذذس مهكمذذذت 

باذذذذدن      قضذذذذب ميضذذذذت  فذذذذي عذذذذتن 
دسذذتةريم الذذ ص الذذاي كذذته يميذذل بذذيه 
المكل يه فيمت يتال  بمذدأ معذتدأ ال ظذر 
فذذذي فحذذذص اإلقذذذرارإ حيذذذأ كذذذته هذذذاا 
الذذ ص يشذذير إلذذب إه مذذدأ إعذذتدأ ال ظذذر 

إ بيد مه ها  المذدأ ماذررأ (س تته)هي 
  ذذذذحتب الذذذذدخة  التذذذذي تتذذذذأتب مذذذذه 

تد هاا الحكذن المرتبتت ةا جةرإ ةال يم
إلذذب  ذذةر الذذدخة  ا خذذرى م مذذت كذذته 
ماذذذذذذدارهت ضذذذذذذئي إ إا رمى المجلذذذذذذس 

الدسذذذتةري إه هذذذاا الذذذ ص يذذذؤدي إلذذذب 
تاريذذر ماتملذذم مختل ذذم للمكل ذذيه الذذايه 
يمكه مه يةجدةا في ظرةف تكتد تكةه 
متمتثلذذم فيمذذت يتالذذ  بممترسذذم م ذذلحم 
الضذذرائب حا ذذت فذذي إعذذتدأ ال ظذذر فذذي 

يتضذذذذذمه فحذذذذذص اإلقذذذذذرارإ ةاه هذذذذذاا 
اعتداء علب مبدم المستةاأ
(  )0  

 التشري  الم ري - 
لاذذذذد تضذذذذمه التشذذذذري  الم ذذذذري 
باذذذض ال  ذذذةص الات ة يذذذم التذذذي تاذذذد 
إخذذ ال بمبذذدم المسذذتةاأ ممذذتن الضذذريبمإ 
ةم  ذذت قذذت ةه الضذذريبم علذذب مرتبذذتت 
المذذذذةظ يه الم ذذذذرييه الاذذذذتمليه فذذذذي 

     لسذذذذذ م (    )الخذذذذذترج رقذذذذذن 
(  )

0 
علذذب محكذذتن  يبذذدة ل ذذت مذذه االعذذ ع

هاا الات ةه ا ذه خذتص ب ذرض ضذريبم 
علذذب مرتبذذتت الم ذذرييه الاذذتمليه فذذي 
الخذذترجإ إا   ذذت المذذتدأ ا ةلذذب م ذذه 
علذذب مه ت ذذرض ضذذريبم علذذب ا جذذةر 
ةالمرتبذذتت التذذي يتاتضذذتهت عذذه عمل ذذن 
الم ذذريةه الاذذتملةه بتلدةلذذم ةالاعذذتع 
الاذذذذتن ةالاذذذذتملةه بت ظذذذذين مة كذذذذتدرات 

يه علب إعذترأ خت مإ الحت ل( كةادر)
مة إجتلأ خت م بدةه مرتب للام  فذي 

  .الخترج
ةلاد حددت المتدأ الثت يم مذه هذاا 
الات ةه قيمم الضريبم بحسب الدرجتت 
الةظي يمإ دةه ال ظر في حايام الذدخ  

 ه مذذذه عمل ذذذن خذذذترج الذذذاي يتاتضذذذة
 .م ر

ةقضذذذذذت المحكمذذذذذم الدسذذذذذتةريم 
الاليذذذذذت ه ذذذذذتك باذذذذذدن دسذذذذذتةريم هذذذذذاا 

ء فذي فحذةى الاذرار الات ةهإ حيأ جذت
بذذته الاذذت ةه ةفذذي تحديذذد  للمخذذتعبيه 
يد  علب ا ه اقت ر علب الاتمليه فذي 
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ةمه  تحيذم  000الدةلم ةالاعتع الاتن
مخرى فت ه لمذت كذته هذاا الاذت ةه حذدد 
لكذذ  درجذذم ةظي يذذم ثتبتذذم  ذذص علي ذذت 
فذذذذي  ذذذذلبه ةكذذذذته الشذذذذتغلةه ل ذذذذا  
الدرجذذذم يت ذذذتةتةه فيمذذذت بيذذذ  ن فيمذذذت 

دخذ  لاذتء عمل ذن  يح ذلةه عليذه مذه
فذذذي الخذذذترج ةكذذذته هذذذاا التبذذذتيه فذذذي 
ماذدار المذت  المحمذ  بتلضذريبم اللمذه 

مراكذذذلهن الات ة يذذذم غيذذذر متمتثلذذذم  مه
بتل سذذذذذبم إلذذذذذب هذذذذذاا الاذذذذذت ةهإ فذذذذذته 
إخضتع ن جميات لضريبم ةاحدأ ثتبذت 
مبلغ ذذذت ياتبذذذر كذذذالك م تهضذذذت لمبذذذدم 

المستةاأ ممتن الضريبم
(  )

0 
باذدن ةباد فترأ ةجيلأ مه الحكن 

لسذذ م (    )دسذذتةريم الاذذت ةه رقذذن 
 ذذدر قذذت ةه آخذذر للضذذريبم        

علذذب مرتبذذتت الم ذذرييه الاذذتمليه فذذي 
     لسذذذذ م (  0 )الخذذذذترج رقذذذذن 

ةالذذذاي يتضذذذح ل ذذذت فيذذذه إه المشذذذرع 
الم ذري كذته م ذذرا فذي شذته فذذرض 
ضذذريبم علذذب رةاتذذب ةمجذذةر الاذذتمليه 
فذذذذي الخذذذذترج إ ةال يبذذذذدة مذذذذه خذذذذ   

ه الجديذذذد إه هذذذاا االعذذذ ع علذذذب قذذذت ة
المشذذذرع قذذذد ت فذذذب عيذذذةب الاذذذت ةه 
السذذتب إ بذذ  إه الاذذت ةه الجديذذد ةرأ 
عيذذةب الاذذت ةه الاذذدين ةلاد عليذذه فذذي 

باض المستئ 
(  )

0  
فتلات ةه الجديد  ص علب فذرض 
الضذذريبم علذذب الاذذتمليه فذذي الخذذترج 
ممه يلاةلةه عم  لذدى الغيذر يتذةافر 
فيذذه ع  ذذر التبايذذمإ بما ذذب مه الابذذرأ 

رض الضذذذذذذريبم هذذذذذذي إه يكذذذذذذةه ب ذذذذذذ
الم ري عتم  تتبات لدى الغيذرإ ف ذاا 
الاذذذذذذت ةه إه كذذذذذذته يخضذذذذذذ  جميذذذذذذ  
الم رييه باكس الاذت ةه السذتب  بيذد 
ا ذذه قذذد اسذذتث ب مذذه محكتمذذه مذذه يامذذ  

علذذذذذذب ةجذذذذذذه االسذذذذذذتا   كذذذذذذتلخبراء 
ةالمستشذذذتريه الذذذايه ياملذذذةه ب ذذذ م 

مسذذتالم غيذذر تتباذذم
(  )

إ بذذ  قذذد ي ذذة  
 تهن الاذذت ةه دخذذة  هذذؤالء الذذاي اسذذتث
  0دخة  مه يخضاةه لحكمه

فض  عه إه هاا الات ةه استباد 
ميضذذذت  مذذذه  عذذذت  الخضذذذةع  حكتمذذذه 
الاذذذذتمليه فذذذذي الخذذذذترج ةالم ذذذذتجريه 

فذذذذذرض  مههجذذذذذرأ دائميذذذذذمإ فحيذذذذذأ 
الضريبم ياةن ه ت علب مايتر الربتعذم 

( فكذذرأ التبايذذم السيتسذذيم) السيتسذذيم 
فذذته هذذؤالء الم ذذتجريه هجذذرأ دائمذذم 

ا يحملذذذةه الج سذذذيم الم ذذذريم مذذذتلالة
ةيتمتاةه بحمتيذم دةلذت ن ا مذر الذاي 
يجال ذذذن فذذذي هذذذاا الشذذذأه علذذذب قذذذدن 
المستةاأ في تحم    يب ن مه تمةي  
الخلا ذم الاتمذم لذذةع  ن ا نإ ةمذه ثذذن 
فذذته اسذذتث تئ ن مذذه حكذذن الاذذت ةه ياذذد 

تمييلا تحكميت
(  )

0 
  0التشري  الساةدي - 

م  جد إه  ظتن ضريبم الدخ  للملك
الاربيم الساةديم ال تدر بتلمرسةن 

هـ ةفي      لس م (    )رقن
م ه حدد الشركتت التي ( 0 )المتدأ 

تسري علي ت ضريبم مربتح الشركتت 
ةهي الشركتت غير الساةديم فاعإ 
ةكالك ح ص الشركتء غير 
الساةدييه في الشركتت الساةديمإ 
ةهاا يا ي خضةع الشركتت ا ج بيم 

إ ةاه كته ه تك ل ا  الضريبم فاع
شريك ساةدي في شركم مج بيم فته 
الضريبم ال ت رض علب ح ته في 
ها  الشركمإ ممت يةلد تمتيلا  في 
الماتملم الضريبيم بيه ا شختص 
الةع يم ةا ج بيم ةاضعرابت في 
تعبي  الات ةه ةفرض الضريبمإ كمت 
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إه هاا ا مر يجد ماترضم قةيم في 
ستئ  المجتم  الدةلي ةخت م في الم

الضريبيم
(  )

0 
ثن إه الك يختلف ا سس ة 
الاةاعد ال  يم للماتملم الضريبيم 
لشركتت ا مةا إ ةهي شركتت تاةن 
علب االعتبتر المتليإ ةال تتأثر 
بشخ يم الشركتءإ كمت إه امت ت 
المتليم مستالم عه امم ا شختص 
المكة يه ل تإ ةل اا فته ها  الشركتت 

خض  ب ا  اات كيته قت ة ي مستا إ ي
ال  م للضريبم مة مي تكليف متلي 

آخر
(  )

0 
 التشري  الكةيتي - 

ةمه قبي  هاا اإلخ   ميضتإ مت 
تضم ه قت ةه ضريبم الدخ  الكةيتي 

ال تفا مه تمييل      لس م (  )رقن
ب  مبرر بيه ا شختص العبياييه 
ةبيه ا شختص الما ةييهإ ةيظ ر 

 هإ الك ا مر جليت في المتدأ ا ةلب م
ت رض ضريبم دخ  عه )إا ت ص علب 

علب ك  000ك  فترأ ختضام للضريبم
مؤسسم مي مت كته تأسيس ت تلاة  

إ (000الام  مة التجترأ في الكةيت
فضريبم الدخ  في الات ةه الكةيتي 
ت رض فاع علب ا شختص الما ةيم 
كاتعدأ عتمم دةه ا شختص العبيايم 

 0التي تكةه غير ختضام
ت ةه باذد الذك ياذين ثن إه هذاا الاذ

تمييلا بيه ا شختص العبياييه اات ن 
فالذذذب الذذذرغن مذذذه عذذذدن خضذذذةع هذذذا  

المةاع ذذذذذذذم  -ا شذذذذذذذختص العبيايذذذذذذذم 
للضريبم ابتداء  آال إه هاا  -ةا ج بيم 

الات ةه عتد ةفرض ضريبم علب دخ  
ا شذذذختص العبيايذذذيه المتحاذذذ  مذذذه 
مربذذتح الح ذذص ةا سذذ ن ةالسذذ دات 

ركتت التجتريذم التي يملكة  ذت فذي الشذ
 -كتسذذذذذتث تء مذذذذذه الاتعذذذذذدأ الاتمذذذذذم -

ةب سذذذب عتليذذذم ت ذذذ  محيت ذذذت إلذذذب مذذذت 
مذذه  ذذتفي ا ربذذتحإ %( 0 )ياذذترب 

بخذذ ف م ذذتدر الذذدخ  ا خذذرى ل ذذا  
ا شذذذختص ةالتذذذي تكذذذةه بم ذذذأى عذذذه 
الخضذذذذذذذةع للضذذذذذذذريبم م مذذذذذذذت بلذذذذذذذغ 

مادارهت
(  )

0  
ةل اا  جد إه مشرةعت لات ةه 

قد  0   ضريبم الدخ  ه تك عتن 
ر علب اات ال  ج حي مت  ص علب ست

فرض الضرائب علب الشركتت دةه 
ا فرادإ علب الرغن مت في الك مه 
محتاير دستةريم ةخت م مت يتال  
بمبدم المستةاأ ممتن الضريبم بيه 

جمي  ا شختص
( 0)

0 
 0التشري  الاراقي - 

لن يكه مةقف المشرع الضريبي 
الاراقي مختل ت عه تلك التشرياتت 

التي ا عةت علب استث تءات الماتر م 
مخلت بتلمستةاأ ممتن الضريبمإ ةاه 
كته   يب قت ةه ضريبم الدخ  هة 

الك ال يم   مه ةجةد  مها ةفر إال 
مث  ها  االستث تءات في غير  مه 
الاةا يه الضريبيمإ ة ارض ه ت باض 
الحتالت التي تاتبر إخ ال  بمبدم 
المستةاأ ممتن الضريبم في  عت  

  0ريبم الدخ  الاراقي ال تفاقت ةه ض
ت ضي  الاتملةه في الدةلم   - م

ةالاعتع الاتن علب  ظتئرهن في الاعتع                                  
الختص
(  )

0  
مه خ   ال ظر في التعةر 
التتريخي لضريبم الدخ  في الدةلم 
الاراقيم الحديثم  جد اه مة  قت ةه 

قد      لس م (   )سه بتلرقن 
الرةاتب ةا جةر التي  اخض 



                                                                            مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 العدد السادس

 

 213 

يتاتضتهت الاتملةه في الدةلم اة 
هيئتت ت الاتمم اة البلديتت 

للضريبم
(  )

إ ةاستمر الحت  علب اات 
الم ةا  بمةجب قت ةه ضريبم الدخ  

    لس م (   )رقن 
(  )

إ ةلن  
يتغير الحت  في قت ةه ضريبم الدخ  

    لس م (   )رقن 
(  )

حتب جتء  
رأ الم ح  رقن قرار مجلس قيتدأ الثة

0   لس م (   )
(  )

الاي  ص  
علب إع تء الرةاتب ةا جةر التي 
يتاتضتهت م تسبة الدةلم ةالاعتع الاتن 
ةم تسبة الدةلم في الاعتع المختلع 

مه ضريبم الدخ 
(  )

إ ةتأكد هاا 
اإلع تء في قت ةه ضريبم الدخ  

الحتلي
(  )

0  
غير مه هاا الحت  تبد  باد عتن 

ا  تحت االحت   ةةقةع الار  00 
ا مريكيإ فاد م درت سلعم االئت ف 

لس م (   )المؤقتم الم حلم ا مر رقن 
ةالاي مخضات فيه دخة    00 
الدةلم ةالاعتع الاتن ةالاعتع  م تسبي

المختلع مجددا للضريبم
(  )

0 
المشرع كته ةلن يل  في  مهغير 

حةمم المحتبتأ التي يك  ت للمةظفإ 
المةظف فبتلرغن مه خضةع هاا 

المشرع  مه إالللضريبم علب الدخ إ 
عتد لتمييل المةظف عه غير  في 

  00 قت ةه المةال م الاتمم لاتن 
حي مت ضتعف مبلغ السمتحتت 
للمةظف فاعإ ةهاا اإلجراء بحد ااته 
مختلف للمستةاأ ممتن الضريبمإ اله 
ا عبتء االجتمتعيم ةاالقت تديم التي 
ي يمر ب ت المةظف هي اات ت الت

يايش ت الاتم  في الاعتع الختصإ ال 
ب  إه هاا ا خير قد تكةه الظرةف 

اشد عليه
(  )

0 

ت ضي  الاربي علب الاراقي  - ب
في مسألم اإلقتمم داخ  الارا 
( 0)

0  
في  عت  الخضةع للضريبم فته 
قت ةه ضريبم الدخ  اخا المشرع 

مبدم التبايم )الاراقي بمايتر اإلقتمم 
ير الماتمدأ كأحد الماتي( االجتمتعيم

في الخضةع للضريبمإ ةيا د 
بتإلقتمم ةجةد الشخص ب ةرأ فاليم 
داخ  حدةد الدةلم علب مستس 

االعتيتد
(  )

0  
ةحي مت ت تة  المشرع الاراقي 
محكتن الماين فت ه متيل بيه الماين 
الاراقي ةالماين الاربيإ حيأ ا ه 
استث ب رعتيت ا قعتر الاربيم مه 

ب ت متب ياتبر ا حكتن التي حدد بمةج
الاراقي مايمت داخ  الارا إ إا إه 
الاربي ياد مايمت في الارا  م مت 

كت ت مدأ سك ه في الارا 
(  )

0  
ةالحايام إه هاا التمييل ال يخ  
بتلمستةاأ ممتن الضريبم لة لن ي ن 
ع ه اخت ف في الماتملمإ اله الماين 
يخض  لماتملم تختلف عه غير 

ن سمتحتت الماينإ فحيأ يم ح الماي
شخ يم لااتهإ فته غير الماين ال 
يتمت  ب اا السمتح إال إاا كت ت عتئلته 

مايمه في الارا 
(  )

إ كمت مه غير 
الماين كته يخض  لسار ضريبي 
يختلف عه الماينإ قب  مه يستةي 

بي  مت   00 لس م (   )ا مر رقن 
في السار الضريبي
(  )

0  
 المعلب الثت ي

يه االخت ف في الماتملم ب
 المراكل المختل م

ا    اآلخر في  عت  مبدم 
المستةاأ ممتن الضريبم يتمث  بماتملم 
المكل يه اةي المراكل المختل م ماتملم 
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مختل مإ ةس ت تة  ه ت ةفي المعلب 
ا ة  بحأ م  ةن ها  الماتملمإ علب 
مه  خ ص المعلب الثت ي لتعبياتت 

 0ها  الماتملم
يم فمثلمت تاتضي الادالم الضريب

بم  ةم ت الامةدي مة الراسي إه 
ياتم  اةي الظرةف االقت تديم 
المختل م ماتملم مختل مإ فته هاا 
الحكن ي سحب ميضت في مستلم 
المستةاأ ممتن الضريبيم علب ماتملم 

اةي المراكل الات ة يم المختل م
(  )

إ 
الك إه تةحيد الماتملم بيه ها  
المراكل يا ي إ  ت قد ابتاد ت عه 

اأ ممتن الضريبمإ اله ا    في المستة
ها  المستةاأ إه ال ت  رف فاع إلب 
تتميه ماتملم متستةيم لمه هن في 
مراكل متستةيمإ ب  يمتد حكم ت حتب 
    إلب الماتملم غير المتستةيم لمه 

ال تتستةى مراكلهن
(  )

0  
ةالمشذذذذذذذرع الضذذذذذذذريبي ع ذذذذذذذدمت 
ي  ذذرف إلذذب الماتملذذم المختل ذذم ه ذذت ال 

ه  شد علب يديذهإ فحي مذت يمكه ل ت إال إ
يتالذذذ  ا مذذذر بعتئ ذذذم مذذذه المكل ذذذيهإ 
يمكذذه تاريذذر ماتملذذم مختل ذذم ل ذذن عذذه 
غيذذذذرهنإ ةمذذذذه ثذذذذن ال تةجذذذذد مختل ذذذذم 
للمستةاأ ممتن الضريبم عتلمذت إه   ذس 
ال ظذذتن عبذذ  علذذب مذذه يةجذذد فذذي اات 

المركل
(  )

0 
ثذذن إه المراكذذل الات ة يذذم كمذذت بي ذذت 
 هي مجمةعم الحاة  ةالةاجبذتت التذي
ياررهذذت الاذذت ةهإ ةاه  ةعيذذم كذذ  مذذه 
هذذذا  الحاذذذة  ةالةاجبذذذتت تختلذذذف فذذذي 
باض المراكل عه الذباض اآلخذرإ ةاه 
تةحيد الماتملم سةف يت تقض م  هذا  

الحاة  ةالةاجبتت
(  )

0  

ةيلحذذذظ الذذذباض
(  )

ا ذذذه ةبسذذذبب  
التخ ذذذذذص ةالت ذذذذذةع المتلايذذذذذد فذذذذذذي 

الاةاعذذذذد الات ة يذذذذم
( 0)

ةالراجذذذذ  إلذذذذب  
دت لماتلجت ذت تعةر المشك ت التي ةج

هذذذا  الاةاعذذذدإ مذذذه مشذذذك ت سيتسذذذيم 
ةاقت ذذذتديم ةاجتمتعيذذذم دفاذذذت الدةلذذذم 
إلب التدخ  المستمر لترتيب مةضتع تإ 
ةمخذذذاهت مذذذه الاذذذت ةه ةسذذذيلم لتسذذذيير 
جمي  ا  شعم المسذتحدثمإ ةبمةاج ذم 

ا  شذذعم هذذاا التاذذدد ةالت ذذةع فذذي تلذذك 
الدائمذذذم التعذذذةر بمذذذت يضذذذمه مةاج ذذذم 

المختل ذم بمذت ي تسذب  المراكل الات ة يذم
كذذ   م  ذذت مذذه قةاعذذد ةم ظمذذم قت ة يذذم 
ةاالبتاذذذذتد عذذذذه سيتسذذذذم التامذذذذين فذذذذي 
ال ذذيتغم الات ة يذذم التذذي قذذد تذذؤدي فذذي 
باض ا حيته إلب مجتفتأ المسذتةاأ بذ  
اإلجحذذتف بحذذ  باذذض فئذذتت المجتمذذ إ 
علب الرغن مذه اه الامةميذم مذه ابذرل 

  0خ تئص الاتعدأ الات ة يم
كمت يجد الباض
(  )

اه المي   حذة  
الحد مه  عت  الامةميم ال يا ذي إ كذتر 
الامةميذذم فذذي الاتعذذدأ الات ة يذذم ف ذذي 
لمت تل  تختعب ا شذختص ب ذ تت ن ال 
بذذذاةات ن ةكذذذ  مذذذت جذذذرى هذذذة ا عبذذذت  
الاتعذذدأ الات ة يذذم علذذب عذذدد اقذذ  مذذه 
الاتعذذذذدأ ا كثذذذذر تاميمذذذذت إ ةعلذذذذب هذذذذاا 
ا سذذتس  جذذد إه التشذذرياتت الضذذريبيم 

التشذذذرياتت ا خذذذرى ت ذذذرد  مثل ذذذت مثذذذ 
باذذض محكتم ذذت ل  عبذذت  علذذب فئذذم مة 
عتئ ذذم مذذه ا شذذختص ممذذه يت ذذ ةه 
ب ذذذذ تت ماي ذذذذمإةعلي سذذذذبي  المثذذذذت   
إفذذذراد قةاعذذذد جبتيذذذم ةتاذذذدير ةمسذذذاتر 
خت ذذذم بذذذباض ال ئذذذتت مذذذه المكل ذذذيه 
كتلمشتركتت ةالشذركتت ةةسذتئع ال اذ  
في قت ةه ضريبم الذدخ  الاراقذي ةهذة 

ي الماتملذذذذذذم مذذذذذذه بذذذذذذتب الت ريذذذذذذد فذذذذذذ
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الضذذريبيمإ بذذتلرغن مذذه مه هذذاا االتجذذت  
يذذرى ضذذرةرات الميذذ   حذذة الحذذد مذذه 
 عذذت  الامةميذذم للاةاعذذد الات ة يذذم بيذذد 
ا ذذه يأخذذا علذذب دعذذةات الحذذد هذذا  إ  ذذت 
ت ذذذذرغ  ذذذذ م الامةميذذذذم فذذذذي الاةاعذذذذد 
الات ة يذذذمإ ا مذذذر يمكذذذه لكذذذ  فئذذذم مه 
تعتلب السلعم التشريايم بذإفراد قتعذدأ 

لضذذذذذريبيم تخ ذذذذذ ت فذذذذي التشذذذذذرياتت ا
بماتملم ضريبيم علب قدر مه التسذته  
يت ذذ  مذذ  آمتل ذذت المسذذتالم فذذي الرقذذي 
ةال  ذذذذةض بذذذذتلمجتم إ فمذذذذ  إه الذذذذك 
ياتذذرب مذذه تحايذذ  شخ ذذيم الضذذريبم 
ةيشذذذذك  خعذذذذةأ م مذذذذم  حذذذذة الت ريذذذذد 
الضذذذريبي إال ا ذذذه قذذذد يخذذذ  بتلمسذذذتةاأ 

ةبتلتتلي الادالم الضريبيم
(  )

0 
ي ةمه تعبياتت هاا االخت ف ف

الماتملم بيه مه تختلف مراكلهن 
في الماتملم الات ة يم مت  جد  

بيه ا شختص ( المختل م)المتبتي م 
العبياييه ةالما ةييه التي يلجت إلي ت 
المشرع الضريبي ةالك لعبيام ك  مه 
ها  ا شختصإ دةه إه  حسب الك 
التبتيه إخ ال بمبدم المستةاأ ممتن 

كل الضريبمإ ةالك الخت ف المرا
الات ة يم بي  ت ةمستيرأ ل تجت  الاي 
ياهب  حة مفراد ماتملم خت م 
لألشختص الما ةيم تختلف عه ماتملم 
ا شختص العبياييه ةاه كته الك يتن 
في إعتر قت ةه ضريبي ةاحدإ فض  
عه إه استا   الشخص الما ةي 
ااتيت يال  ميضت تلك االستا ليم في 

ةف الماتملم الضريبيمإ كمت إه ظر
الح ة  علب الدخ  في احد ال شتعتت 
االقت تديم مه قب  الشخص الما ةي 
يرتبع بأةضتع ةظرةف متميلأ 
تختلف عه تلك التي تحيع بممترسم 

الشخص العبياي ل اا ال شتعإ ممت 
يستدعي المشرع إلب إه يميل في 
الماتملم الضريبيم بيه الشخص 
الما ةي ةالعبياي ةلة مترست  شتعت 

حظ ه ت تأثر المشرع ةاحداإ ة ل
الاراقي ب اا االتجت إ فترا  مث  في 
قت ةه ضريبم الدخ  يختلف في تادير 
دخ  الشخص العبياي عه الما ةي 
مه حيأ االعتمتد علب الميلا يم 
الخت م بتلشركمإ مة مه خ   
االخت ف في السار الضريبي الةاق  
علب دخ  ك  م  متإ إا يحدد الات ةه 

ضريبم علب الشركتت مايتست ثتبتت لل
إ بي مت حدد لألشختص %  ب سبم

%  العبياييه  سبت مختل م تبدم مه 
%  ةت ت ي ع د 

(  )
0 

 
 المبحأ الثتلأ

الماتملم الضريبيم في إعتر 
 االستث تء

 المستةاأ ممتن الضريبم مبدمعلب 
إه اخذذذذذت ف مة ةحذذذذذدأ الماتملذذذذذم 
الضريبي ةإه كته ياذد اسذتث تء  حايايذت 

يرد علب ها  المسذتةاأ
(  )

إ فت ذه لذيس 
بتلضرةرأ إه مثذ  هذا  الماتملذم تا ذي 
حتمت اإلخ   بتلمستةاأ ممذتن الضذريبمإ 

حيأ يرى الباض
(  )

اه هاا االستث تء  
يابر عه مبذدم المسذتةاأ ممذتن الضذريبم 

 0 عايم لالكإاا مت ةجدت مسبتب م
ةاالستث تء في التشذري  الضذريبي 
يمثذذ  ةسذذيلم ف يذذم يلجذذت إلي ذذت المشذذرع 
لتعبي  مات د  مه خ   إخراج باض 
المستئ  المةضةعيم مذه حكذن الاتعذدأ 
الضذذذذذريبيم الاتمذذذذذم تحاياذذذذذت  لم ذذذذذتلح 

عتمم
(  )

إ ةل اا سةف  ت ذتة  بتلبحذأ  
الضذذةابع  المتالاذذم بتحديذذد عبياذذم هذذاا 
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 ف هذذذذا  الماتملذذذذم االسذذذذتث تءإ ةاخذذذذت
 :ةةحدت ت ةعلب الةجه اآلتي
 المعلب ا ة 

 ضةابع تحديد عبيام االستث تء
ال بذذذد ل ذذذت مذذذه التسذذذلين بذذذته مبذذذدم 
المستةاأ كغير  مه المبتدئ الدستةريم 
يجذذب إه يةاكذذب التحذذةالت التذذي تعذذرم 
عليذذذذذه ب اذذذذذ  التعذذذذذةرات االجتمتعيذذذذذم 
ةاالقت تديمإ ف ذاا المبذدم لذيس ع ةا ذت 

مي مضذمةهإ ةهذة فذي ااتذه  فترغت مه
ميضذذت لذذيس بمعلذذ إ   ذذه مذذه المت ذذ  
عليذذه فا ذذت  ا ذذه ال يمكذذه إضذذ تء  ذذ م 
اإلعذذ   علذذب مي مبذذدم دسذذتةريإ اله 

الةاقذذذذذ  الاملذذذذذي يحذذذذذتن الذذذذذك
(  )

إ اله 
المستةاأ التي ع تهت الدستةر هذي ضذد 
الذذتحكنإ ةمذذه ثذذن فذذته التمييذذل الم  ذذي 
ع ذذه ةالذذاي يت ذذتفر مذذ  مبذذدم المسذذتةاأ 

 0لتمييل التحكميهة ا
( فيذد )ةالتحكن كمت ة  ه ال ايذه 

بأ ذذه شذذيء ال يمكذذه قبةلذذه بذذتلم ع  مة 
الاا 
(  )

إ حيأ يبدة هاا التحكن ع ذدمت 
ياتمذذذ  المشذذذرع بشذذذك  مختلذذذف م ذذذةاع 
المكل يه ةم ةاع ا مةا  المةجةدأ فذي 
حتالت متمتثلم دة مت ضتبع مةضذةعي 
يسذذتل مه مذذه الةاقذذ إ مة مذذه فرضذذيتت 

  مذذذذه االخذذذذت ف  تيجذذذذم ماي ذذذذم تجاذذذذ
م عايذذذذذم ةمعتباذذذذذم فذذذذذي اات الةقذذذذذت 
لاةاعذذذذذد قت ة يذذذذذمإ ةليسذذذذذت ب تيجذذذذذم 

محتملم
(  )

0 
ةيظذذ  السذذؤا  قتئمذذت حذذة  تاذذدير  

االخذذت ف فذذي الماتملذذم الذذاي يمكذذه إه 
يذذتن بذذتلرغن مذذه المسذذتةاأ فذذي المراكذذل 
الات ة يذذم؟ ةب ذذيغم مخذذرىإ علذذب مذذتاا 
 اة  في تبرير االخذت ف فذي الماتملذم 

ي ال ياذذذذذد خرةجذذذذذت علذذذذذب مبذذذذذدم الذذذذذا
 المستةاأ؟ 

علي ذذذت ابتذذذداء  التحاذذذ  مذذذه قيذذذتن 
عتمذذ  الت تسذذب بذذيه الماتملذذم الات ة يذذم 
ةال ذذدف مذذه الاذذت ةهإ ةكذذالك الت تسذذب 
بذذذذيه الماتملذذذذم الات ة يذذذذم ةالم ذذذذلحم 
الاتمذذم كذذي   ذذ  مذذه خذذ   الذذك إلذذب 
ةحذذذذدأ الماتملذذذذم مة اخت ف ذذذذت ةعلذذذذب 

 :الةجه المبسةع االتي
 ة ال رع اال

الت تسب بيه الماتملم الات ة يم 
 ةال دف مه الات ةه

يجذذذب فذذذي الماتملذذذم الات ة يذذذم إه 
تذذذرتبع بتل ذذذدف مذذذه الاذذذت ةهإ الذذذك إه 
الاذذذت ةه لذذذيس ما ذذذةدا لااتذذذه ةإ مذذذت 
لتحايذذذذذ  مغذذذذذراض باي  ذذذذذتإ ةتاكذذذذذس 
مشذذذذذرةعيم هذذذذذا  ا غذذذذذراض إعذذذذذترا  
للم ذذلحم الاتمذذم التذذي يسذذاب المشذذرع 

لات ة يذذم لبلةغ ذذت متخذذاا مذذه الاةاعذذد ا
التذذي ياذذةن علي ذذت هذذاا الاذذت ةه سذذبي  

ل ت
( 0)

0  
فذذذإاا  ذذذتدن الذذذ ص الاذذذت ة ي بمذذذت 
اشتم  عليه مه التمييل ها  ا غذراض 
كذذذذته التمييذذذذل تحكميذذذذتإ فتل ذذذذدف مذذذذه 
الاذذذت ةه الذذذاي يبذذذرر التمييذذذل يجذذذب إه 
ياكس حمتيم لم ذلحم مشذرةعمإ ةإه 
كته تمييلا ي عذةي علذب اإلخذ   بمبذدم 

المسذذذذذذتةاأ
(  )

لذذذذذذة جذذذذذذتء الاذذذذذذت ةه إ ف
الضريبي ةهة يساب إلذب تحايذ  هذدفت 
يتمثذذذذ  فذذذذي رعتيذذذذم م ذذذذحتب الذذذذدخة  
ال ذذذغيرأ مة المحذذذدةدأإ فأقذذذتن تمييذذذلا 
بذذذذيه هذذذذؤالء ةبذذذذيه م ذذذذحتب الذذذذدخة  
الكبيرأ في مستلم ضريبيم متإ فته هاا 
التمييذذل يجذذب إه يكذذةه مرتبعذذت ب ذذدف 
الات ةهإ اله اخت ف مضذمةه الاذت ةه 

لتمييذذل تحكميذذت عذذه هذذدف يجاذذ  هذذاا ا
ةلذة حاذذ  م ذلحم الخلا ذذم الاتمذم فذذي 
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تةريذذد ا مذذةا إ اله مضذذمةه الاذذت ةه 
 0يجب إه ال ي     عه اهدافه

فتلمشرع الضذريبي بإمكت ذهإ دةه 
خر  لمبدم المستةاأ ممتن الضريبمإ إه 
يتب ذذذب محكتمذذذت  ت عذذذةي علذذذب التمييذذذل 
ةالت رقذذم بذذيه المكل ذذيه ب ذذدف تحايذذ  

إ حيأ يأتي هاا التعةر االقت تدي مث 
ضذذذذذمه الم عذذذذذ  الخذذذذذتص بتلمسذذذذذتئ  
الضذذذذريبيم المشذذذذتملم علذذذذب التمييذذذذلإ 
بتعتبذذذذتر إه الماتملذذذذم المختل ذذذذم فذذذذي 
الضريبم هي مداأ لتحاي  ال ذدف الذاي 
ير ة إليه المشرعإ فإلب جت ب المردةد 

 مهدافالمتلي للضريبمإ البد مه ةجةد 
م  هاا المردةد المذتلي  مخرىمتةاليم 

لتبرر التميي
(  )

0  
ةفذذي هذذاا الشذذأه ياذذة  المجلذذس 

إه مبذذذذذذدم ) الدسذذذذذذتةري فذذذذذذي فر سذذذذذذت
المسذذذذذذذتةاأ ال يحذذذذذذذة  دةه مه ياذذذذذذذرر 
المشرع مذ ح ملايذت ضذريبيم بشذرع إه 
ياذذذين تاذذذدير  علذذذب مسذذذس مةضذذذةعيم 
ةمااةلذذذذذذذذم ةفاذذذذذذذذت لل ذذذذذذذذدف الذذذذذذذذاي 

(يحدد 
(  )

0 
ةفذذي اات ال ذذدد تذذاهب المحكمذذم 
الدسذذتةريم الاليذذت فذذي م ذذر إلذذب الاذذة  

ها  الت رقم التذي مةجذدهت  مت دامت إه)
المشذذذرع ال ترتكذذذل إلذذذب ةاقاذذذم تت ذذذ  
بتل ذدف الذذاي تغيذذت  المشذرعإ ةمذذه ثذذن 
فته حرمته عتئ م ماي م مه الح إ م  
تحاذذذ  م تعذذذه ياذذذد ت رقذذذم تذذذؤدي إلذذذب 
اإلخذذذذذ   بمراكذذذذذل قت ة يذذذذذم متمتثلذذذذذم 
ةي عذذةي علذذب إهذذدار لمبذذدم المسذذتةاأ 
بي  ن ةبذيه الذايه لذن يحرمذةا مذه هذاا 

(الح 
(  )

0  
ة  ةأ الاة  ه ت ةجةب التحاذ  
عمذذذت إاا كذذذته االخذذذت ف فذذذي الماتملذذذم 
الات ة يذذذم قذذذد جذذذتء مت اذذذت  مذذذ  مهذذذداف 

المشذذذرع من ال ؟ فذذذته كذذذته ه ذذذتك خعذذذأ  
ظذذتهرا  مذذه المشذذرع مة ت ذذتةت ةاضذذح 
فذذذذي تحايذذذذ  ا هذذذذداف المتةخذذذذتأ مذذذذه 
الاذذذت ةهإ ةلذذذن ياذذذد ه ذذذتك ت تسذذذب بذذذيه 
الاذذذت ةه كةسذذذيلم ةبذذذيه ال ذذذدف الذذذاي 

سذذذاب لذذذه هذذذا  الةسذذذيلم فاذذذد ا   ذذذن ت
الات ةه عه مهدافه ةلالت باد هاا تلذك 
الذدةاعي التذي تبذرر الماتملذم المختل ذذم 

 0في احكتمه
ة ةرد في هاا الشأه باض 
التعبياتت التي تب ت ت التشرياتت 

  :الضريبيم ةعلب ال حة اآلتي
   0التسةيم ال لحيم -مةال  

ال يمكه االخت ف في مستلم 
 لح احد عر  مة مسبتب اعتبتر ال

ا اضتء الدعةى الجلائيم في مجت  
الجرائن الضريبيمإ اا مه ماظن 
التشرياتت الضريبيم سةاء الماتر م 
م  ت مة الاراقيم مفردت   ة ت 
خت م تتال  بت ظين ها  التسةيم 

ةبيته شرةع ت
(  )

0  
ةيمكه ل ت تاريف التسةيم 

ات ت  بيه المكلف )ال لحيم علب م  ت 
رأ الضريبيم ي ااد بإيجتب مه ةاإلدا

المكلف ةقبة  مه اإلدارأ الضريبيم 
ت اضي بمةجبه الدعةى الجلائيم 
ال تشئم عه مختل م المكلف للاةا يه 
ةا  ظمم الضريبيم لاتء  تسديد  
مبلغت متليت تحدد  ها  الاةا يه في 

(المةعد المارر للتسديد
(  )

0  
ةدةه البحأ في تادير ها  

ةالتي ت دى ل ت  التسةيم ال لحيم
الباض
(  )

إ فته مهن مت يأخا  
الباض
(  )

علي ت هة إخ ل ت بمبدم  
المستةاأ ممتن المكل يه بةجه ختصإ 
ةممتن الااةبم بشك  عتنإ اا بمادةر 
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المكل يه ا غ يتء دف  ثمه ها  
التسةيم ةال جتأ مه الااةبتت 
الماررأإ بي مت يكةه  غتر المكل يه 

تئلم ال ئم التي سترلح تحت ع
  0الااتب

ةمذذ  الايذذةب التذذي قذذد تالذذ  مذذه 
شذذذذته التسذذذذةيم ال ذذذذلحيم فذذذذي  عذذذذت  
الاذذذذذذذذذذذةا يه الضذذذذذذذذذذذريبيمإ إال إه دمب 
المشرع الضريبي علب ا خا ب ذت ياذةن 
علذذذب مسذذذتس إه ال ذذذدف مذذذه الاذذذت ةه 
الضذذريبي هذذة تةريذذد ا مذذةا  ال لمذذم 
للخلا ذذذم الاتمذذذمإ ةاه إياذذذتع الااةبذذذم 

ياتفه عذه الجلائيم علب المكلف ما ت  إ
ملاةلذذم ال شذذتع الذذاي يخضذذ  للضذذريبم 
ممت يذؤثر ب ذةرأ مبتشذرأ علذب ماذدار 
الضذذريبمإ فضذذ  عذذه إه هذذا  التسذذةيم 
تتمثذذ  بااةبذذم متليذذم تذذدر علذذب خلا ذذم 

 0الدةلم ممةاال اضتفيم
ةل ذذاا يبذذدة مه الذذةالع لمثذذ  هذذا  

ص الدةلذذم علذذب المةال ذذم رالتسذذةيم حذذ
بذذذذيه الم ذذذذتلح االقت ذذذذتديم الخت ذذذذم 

 ذذذذتلح االقت ذذذذتديم الاتمذذذذمإ بمذذذذت ةالم
يضمه  جتعم ةحكمم ها  الماتدلم مه 
خذذذ   تكذذذريس آليذذذم ل ذذذض الم تلعذذذتت 
اات العبياذذذذم االقت ذذذذتديم بايذذذذدا عذذذذه 

الاضتء مت ممكه الك
(  )

0   
  0قةا يه االستثمتر -ثت يت  

ب ذذذذذذدف جلذذذذذذب رؤةس ا مذذذذذذةا  
ةإقتمذذذذم الت ميذذذذم االقت ذذذذتديم ةتعذذذذةر 

م درجذذت المجتماذذتتإ فذذته الذذدة  ال تميذذ
علذذذب تشذذذري  قذذذةا يه خت ذذذم تاذذذرف 
باذةا يه االسذتثمترإ حيذأ تتضذمه مثذذ  
هذذذذا  الاذذذذةا يه امتيذذذذتلات ةضذذذذمت تت 
لتحاي  مهداف هذا  الاذةا يهإ لاذ  مذه 
مبرلهذذت اسذذتث تء المسذذتثمر مذذه باذذض 

  0الضرائب

فالذذذب الذذذرغن مذذذه تمتثذذذ  المركذذذل 
الاذذذت ة ي للمسذذذتثمر مذذذ  الذذذباض مذذذه 
تر المكل ذذذذذذيهإ فذذذذذذته قذذذذذذت ةه االسذذذذذذتثم

ةلتحاي  ال دف الاي يساب إليه يا ذي 
المسذذذذذذتثمر مذذذذذذه الضذذذذذذرائبإ دةه إه 
يترتب علب الك إخذ   بمبذدم المسذتةاأ 
عتلمت كت ت   ةص هاا الاذت ةه تذدةر 
مذذ  هذذدف الاذذت ةه مذذه غيذذر مه تخذذرج 

 0ع ه
ةمذذه ممثلذذم هذذاا مذذه   ذذت عليذذه 

مذذذذه قذذذذت ةه االسذذذذتثمتر (   )المذذذذتدأ 
فذا ال ت  00 لس م (   )الاراقي رقن 

يتمت  المشرةع الحت   علذب ) باةل ت 
إجذذتلأ االسذذتثمتر مذذه ال يئذذم بتإلع ذذتء 
مذذذه الضذذذرائب ةالرسذذذةن لمذذذدأ عشذذذر 
سذذذذذ ةات تبذذذذذدم مذذذذذه تذذذذذتري  التشذذذذذغي  

إ ف دف هاا الات ةه هة (000التجتري
دعن عمليم تأسيس مشذتري  االسذتثمتر 

في الارا  ةتةسيا ت ةتعةيرهت
( 0) 

0
 

 ال رع الثت ي
تملم الات ة يم الت تسب بيه الما

 ةالم لحم الاتمم
الاتعدأ الاتمم تاضي دائمذت إقتمذم 
مةال ذذم بذذيه الحاذذة  مذذه ج ذذم ةبذذيه 
الم ذذذلحم الاتمذذذم مذذذه ج ذذذم مخذذذذرىإ 
فذذذتلمارةف ا ذذذه ال حاذذذة  معلاذذذم فذذذي 

  0مةاج م الم لحم الاتمم
ةتظ ذذذر فكذذذرأ الم ذذذلحم الاتمذذذم 
كاذذريه لمبذذدم المشذذرةعيمإ إا ارتبعذذت 

 ةه م ذذذذا هذذذذا  الم ذذذذلحم ب كذذذذرأ الاذذذذت
 شذذأت ت ةمذذه ثذذن  ذذتحبت قيذذتن الدةلذذم 

الات ة يم
(  )

0 
ةالم ذذذذلحم الاتمذذذذم بشذذذذك  عذذذذتن 
يمكه إيجتلهت بأ  ت تحكين بذيه م ذتلح 
مختل ذذم ةهذذي تمثذذ  م ذذلحم الجمتعذذمإ 
ةتمثذذ  غتيذذم الامذذ  الاذذت ة ي ةم تعذذهإ 
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ف ي تذرتبع بجذةهر الحيذتأ االجتمتعيذم 
ةبحيتأ ا فراد فذي المجتمذ إ ةهذي فذي 

در كمت ةإ مذت  ةعذتهاا ال تا
(  )

إ ثذن إه 
الم ذذلحم الاتمذذم يتغيذذر م  ةم ذذت عبذذر 

اللمه ميضتإ كمت يتغير في المدى
(  )

0 
ةيذذربع ال اذذه بذذيه تذذدخ  المشذذرع 
ةبذذيه حمتيذذم الحاذذة  مذذه خذذ   الامذذ  
علذذب المةال ذذم بذذيه تحايذذ  الم ذذلحم 
الاتمم التي تمث  مستس ةغتيذم التذدخ  
التشذذريايإ ةبذذيه حمتيذذم الحاذذة إ فذذ  

ضذذحب بم ذذلحم علذذب حسذذتب مخذذرىإ ي
كمذذذت يجذذذب إه يحذذذدد  عذذذت  الم ذذذلحم 
الاتمذم التذذي ي ذدف لتحايا ذذت مذذه ةراء 
تدخلذذه فيمذذت ياذذذرف باتعذذدأ تخ ذذذيص 

ا هداف
(  )

إ فتلمشذرع فذي ضذةء هذا  
الاتعدأ يجب مه يكةه متةج ت لتحايذ  
هذذذدف يسذذذاب لذذذه فذذذإاا مذذذت خذذذتلف هذذذاا 
ال ذذدف فذذته تدخلذذه يكذذةه مايبذذتإ ةلذذة 

د تحايذذذذ  م ذذذذلحم تذذذذارع بأ ذذذذه ق ذذذذ
عتمذذذم
(  )

إ ةفذذذي إعذذذتر الذذذك فاذذذد رمى 
الاتعدأ )المجلس الدستةري في فر ست 

ا ذذه إاا كذذته يجذذةل للمشذذرع إه يخذذرج 
علذذذب مبذذذدم المسذذذتةاأ  سذذذبتب تتالذذذ  
بتلم لحم الاتمم فت ه مايذد بذته يسذت د 
فذذذي تاذذذدير  علذذذب ماذذذتيير مةضذذذةعيم 
ةمااةلذذذذذذم بحسذذذذذذب ا هذذذذذذداف التذذذذذذي 

(يحددهت
(  )

0 
المحكمذذذذذذم  ةفذذذذذذي هذذذذذذاا قضذذذذذذت 

إه اختيذذتر )الدسذذتةريم الاليذذت فذذي م ذذر
المشذذرع للمذذت  محذذ  الضذذريبم يخضذذ  
لسذذذذذذذلعته التاديريذذذذذذذمإ إال إه قذذذذذذذت ةه 
الضذذريبم ةاه تذذةخب حمتيذذم الم ذذلحم 
الضذذريبيم للدةلذذم بتعتبذذتر إه الح ذذة  
إ  علب إيرادهت هدفت ما ذةد م ذه ابتذداء 
إال إه م ذذلحت ت هذذا  ي بغذذي مةال ت ذذت 

يذذم بة ذذ  ت م  ةمذذت بتلادالذذم االجتمتع

ةإعترا مايدا  ل  ةص هاا الات ةه فذ  
يكةه ديه الضريبم متمخضت عاتبذت بمذت 
يخرج ت عه بةاعث ت ا  ذليم ةي اذدهت 

(بتلتتلي ماةمتت ت فت ح  عدمت  
(  )

0 
فذذذ  بذذذد ه ذذذت مذذذه التركيذذذل علذذذب 
ضذذذرةرأ ةجذذذةد ع قذذذم ةتذذذرابع بذذذيه 
تحايذذ  الم ذذلحم الاتمذذم ةال ذذدف مذذه 

مييذل فذي الماتملذمإ إا الات ةه ةبذيه الت
لذذذن ياذذذد بةسذذذ  المشذذذرع إه يلجذذذت إلذذذب 
الم ذذذلحم الاتمذذذم ةياتبرهذذذت بشذذذك  مذذذت 
مرجايذذذم مة حجذذذم يتذذذارع ب ذذذت ع ذذذدمت 
ي شذذذذذ  فذذذذذي إثبذذذذذتت ةجذذذذذةد ا سذذذذذبتب 
المةجبذذذذم التذذذذي تسذذذذمح بذذذذتلتمييل فذذذذي 
الماتملم مه خ   الات ةه الاي يسذ هإ 
فمذذ  ت ذذرع الم ذذذلحم الاتمذذم لا ذذذتةيه 

ح االقت ذذذذذتديم عذذذذذدأ تتالذذذذذ  بتلم ذذذذذتل
ةاالجتمتعيم ةالسيتسذيم ةغيرهذتإ ممذت 
يؤكذذذذذد اتسذذذذذتع مجذذذذذت  التاذذذذذدير حيذذذذذت  
الم لحم الاتممإ إال إه الذك يكذةه مذ  
الذذتح ظ علذذب ضذذرةرأ احتذذران المشذذرع 
للاةاعذذذذذذذذذد ةالمبذذذذذذذذذتدئ اات الايمذذذذذذذذذم 
الدسذذذذتةريمإ ةم  ذذذذت المسذذذذتةاأ ممذذذذتن 

الضريبم
(  )

0  
 المعلب الثت ي

الماتملم الضريبيم في إعتر 
 ستث تء علب اال

 مبدم المستةاأ ممتن الضريبم
تظ ر ها  الماتملم مه خ   
ماتملم المراكل الات ة يم المتمتثلم 
ماتملم مختل مإ مة ماتملم المراكل 
الات ة يم المختل م ماتملم متمتثلمإ 

 :ةهة مه  بحثه في ال رعيه اآلتييه
 ال رع ا ة 

الماتملم المختل م بيه المراكل 
 متمتثلمالات ة يم ال
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يسمي ت الباض بتلمستةاأ المتديذم 
مة المستةاأ بتلما ب الةاسذ إ إا يا ذد 
ب ذذذت تلذذذك المسذذذتةاأ التذذذي تتحاذذذ  بذذذيه 
المراكل الات ة يم م  باذض التمييذل إاا 
اسذذذت د هذذذاا التمييذذذل إلذذذب ال ذذذدف مذذذه 

الات ةه ةالم لحم الاتمم
(  )

0  
فتلدسذذتةر يحظذذذر كذذ  تمييذذذل بذذذيه 

إ ةيبذدة هذاا المراكل الات ة يذم الةاحذدأ
(   )الحظذذر الاذذتن ةاضذذحت فذذي المذذتدأ 

حيذأ   00 مه دستةر الاذرا  لسذ م 
 ذذذرحت هذذذا  المذذذتدأ بذذذته الاذذذراقييه 
متسذذذتةةه ممذذذتن الاذذذت ةهإ فذذذإاا  ذذذص 
الاذذذت ةه الضذذذريبي علذذذب التذذذلان ماذذذيه 
ةمتيل بيه المكل يه رغن ةحدأ االلتلان 
بيذذ  ن كذذته الذذك غيذذر دسذذذتةريإ إا ال 

ميلأ خت م  حد يجةل للات ةه إه يار 
  0المختعبيه

فيجذذذذةل للمشذذذذرع ه ذذذذت إه ياذذذذرر 
قةاعذذد ضذذريبيم مختل ذذم ةفاذذت للعبياذذم 
الخت م لل شتعإ  فمه الحري ب ت إه ال 

عذذذدن )   ذذذن المسذذذتةاأ بما ذذذب ضذذذي  
إال إاا ( إمكت يذذم االخذذت ف فذذي الماتملذذم

كت ذذت غيذذر متاترضذذم مذذ  ال ذذدف مذذه 
الاذذت ةه مة الم ذذلحم الاتمذذمإ اله هذذا  

تةاأ ليسذذذذذت مسذذذذذتةاأ حسذذذذذتبيم المسذذذذذ
محضذذذمإ ةإ مذذذت تذذذتمخض عذذذه ع قذذذم 
ت تسذذب بذذيه حمتيذذم الاذذت ةهإ ةكذذ  مذذه 
ال دف مه الاذت ةه ةالم ذلحم الاتمذمإ 
فمبذذدم الت تسذذب هذذاا يك ذذ  التذذةاله بذذيه 
الحاذذذة  فيمذذذت بي  ذذذت ةبذذذيه الم ذذذلحم 
الاتمذذذذم بإعذذذذتر ال ذذذذدف مذذذذه الاذذذذت ةهإ 
ةعلذذذذب ضذذذذةء هذذذذاا الت تسذذذذب تتحذذذذدد 

 يذذذذم الةاحذذذذدأإ ةالتذذذذي الماتملذذذذم الات ة
يجذذدر في ذذت إه تراعذذي كذذ  مذذه ال ذذدف 

مه الات ةه ةالم لحم الاتمم
( 00)

0 
بما ب مه يكةه للمشرع في  

باض الحتالت مه يختلف مبدم المستةاأ 
فيغتير في الماتملم بيه المراكل 
الات ة يم المتستةيمإ ةالك إاا است د 
التمييل إلب ماتيير مةضةعيم تبرر  

لتحاي  م لحم مة كته التمييل 
مشرةعم يبتغي المشرع تحايا تإ كمت 
مه له مه يخرج علب مبدم المستةاأ إاا 
ةجدت م لحم عتمم تبرر الخرةج 

علب هاا المبدم
 
 

 ال رع الثت ي
الماتملم المتمتثلم بيه المراكل  

 المختل م
إه تحاي  المستةاأ ممتن الضذريبم 
ال يا ذذي بتلضذذرةرأ مه ياتمذذ  كذذ  مذذه 

ه غيذذذذر  بعرياذذذذم اختلذذذذف مركذذذذل  عذذذذ
مختل م علب الدةانإ اله ها  المسذتةاأ 
فذذذي حايات ذذذت ال تحذذذة  مذذذه مه يذذذ ص 
الاذذذت ةه علذذذب تعبيذذذ  قةاعذذذد قت ة يذذذم 
متمتثلذذذذذذذذم علذذذذذذذذب مراكذذذذذذذذل قت ة يذذذذذذذذم 

مختل ذذذم
( 0 )

إ ةتاذذذةد ضذذذرةرات هذذذا  
الماتملم مه عدمذه إلذب الضذةابع التذي 
بحث تهذذت فذذي إعذذتر الماتملذذم الضذذريبيم 

 يذذم المتمتثلذذمإ المختل ذذم للمراكذذل الات ة
ةلالك فإ  ت  حي  إلي ت
 

0 
ثذذن مه الحذذد مذذه  عذذت  الامةميذذم 
في الاةاعد الات ة يم مه شت ه اه يخذ  
بتلمسذذذذذتةاأ ممذذذذذتن الضذذذذذريبمإ فلذذذذذيس 
بتلضذذرةرأ مه تةضذذ  لكذذ  فئذذم قةاعذذد 
قت ة يذذذذذم خت ذذذذذم مذذذذذه حيذذذذذأ السذذذذذار 
ةالجبتيذم ةغيرهذت بحجذذم االخذت ف فذذي 
ته المراكذذذل الات ة يذذذمإ فبتل سذذذبم ل ذذذت فذذذ

تذذأثير هذذاا االخذذت ف ال ي  ذذرف حتمذذت 
إلذذب جميذذ  المسذذتئ  الداخلذذم فذذي  عذذت  
الضذريبم مذه الةج ذم الات ة يذمإ ةإ مذذت 
ا مذذذر يات ذذذر علذذذب الذذذباض مذذذه تلذذذك 
المسذذذتئ إ ف ذذذي الضذذذرائب الكمركيذذذم ال 
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يمكذذذه للمةظذذذف مه يعتلذذذب مذذذث  بذذذته 
تكةه له قةاعذد قت ة يذم خت ذم لمذت قذد 

اذذت ة ي يسذذتةرد  بذذدةاعي إه مركذذل  ال
يختلف عه التذتجر الذاي يمذت ه تةريذد 
البضذذذتئ  ةالسذذذل إ اله قةاعذذذد قذذذت ةه 
الكمذذذذترك تذذذذ ظن مسذذذذتلم ماي ذذذذم ةهذذذذي 
فذذذذذرض الضذذذذذريبم علذذذذذب مي بضذذذذذتئ  
تتجذذذتةل حذذذدةد الدةلذذذمإ ةهذذذي قةاعذذذد 
عتمم تسري علذب الكتفذمإ غيذر مه هذاا 
الاذذذذذذة  ال يم ذذذذذذ  مذذذذذذه مه تخ ذذذذذذص 
للمةظذذف باذذض الماتملذذم الخت ذذم فذذي 

ت ةه كباض التسذ ي ت مة إعتر هاا الا
اإلع ذذتءات المحذذددأ تكذذةه عتئذذدأ إلذذب 

  0مركل 
ةيؤكذذذد الاضذذذتء مذذذه ج تذذذه علذذذب 
عذذذدن ةجذذذةب تعبيذذذ  قةاعذذذد مختل ذذذم 
للمراكذذل المختل ذذمإ ةدليذذ  الذذك حي مذذت 
 ذذدر قذذت ةه المةال ذذم فذذي فر سذذت لاذذتن 

م ذذذه   ذذذت (   )فذذذته المذذذتدأ      
(   )علذذب تخ ذذيض مذذدأ اإلع ذذتء مذذه

م بتل سذبم للضذرائب سذ (   )س م إلذب
علذذذذب الااذذذذترات المب يذذذذم المخ  ذذذذم 

إ ةقذد      للسك ب اعتبذتر مذه عذتن 
(   )كت ذذذت مذذذدأ اإلع ذذذتء سذذذتبات هذذذي 
     س م لمذه قذتن بتلب ذتء قبذ  عذتن 

س م لمه قتن بتلب ذتء م ذا بدايذم (   )ة
إ حيأ رمى باذض ال ذةاب      عتن 

اه مثذ  هذذاا الذذ ص يتضذمه تمييذذلا فذذي 
غ لذذذذه سذذذذةاء فذذذذي الماتملذذذذم ال مسذذذذة

اخذذت ف مراكذذل المكل ذذيه اة فذذي غتيذذم 
الاذذذت ةهإ إا إه مذذذدأ اإلع ذذذتء يجذذذب مه 
تكةه مختل م ةفات لتتري  ب ذتء الااذترإ 
ةع ذذدمت عذذرض ممذذر هذذا  المذذتدأ علذذب 
المجلس الدستةري فاد قضب بته مبذدم 
المستةاأ ال يحة  مه مه ي ص الات ةه 
علب تعبي  اات الاةاعد علب مراكل ال 

اال في م  ت قد  ظمت بتشرياتت تختلف 
ستبام خ   مدأ عةيلم  سبيت
( 0 )

0 
كمت قضب هاا المجلس بخ ذةص 

مذذه قذذت ةه المةال ذذم لاذذتن ( 0 )المذذتدأ
في فر ست ةالتي ت ص علب إه      

 000)الذذذذدف   ي مبلذذذذغ يليذذذذد علذذذذذب 
فر ك مه جت ب احد ا فراد غير ( 0 ر

التجذذذتر ماتبذذذ  الح ذذذة  علذذذب مذذذت  مة 
يذذتن ب ذذكإ ةال يخضذذ   مهخدمذذم يجذذب 

ل ذذذذاا االلتذذذذلان مذذذذه لذذذذيس لذذذذه مذذذذةعه 
ضذذذريبي فذذذي فر سذذذتإ ةقذذذد رمى باذذذض 

هذذذذاا الذذذذ ص ياذذذذين تمييذذذذلا  إهال ذذذذةاب 
تحكميذذت بذذيه المكل ذذيه مذذه غيذذر التجذذتر 
تبات لمت إاا كته ل ن مةعه ضريبي فذي 
فر ست من الإ غير مه هاا المجلذس قذرر 
مه مةضذذذةع هذذذاا الذذذ ص هذذذة تحايذذذ  

لتحتيذذذذذ  م ذذذذذلحم عتمذذذذذم فذذذذذي عذذذذذدن ا
ةاإلفذذ ت مذذه الخضذذةع للضذذريبمإ ةاه 
هذذذذذاا يسذذذذذةغ التمييذذذذذل فذذذذذي الماتملذذذذذم 
الضذريبيم بتعتبذتر إه الم ذلحم الاتمذم 

هي م تع التمييل
( 0 )

  
ةمح ذذذلم الاذذذة  فيمذذذت سذذذذب  مه 
الماتملذذذذذذم الات ة يذذذذذذم بذذذذذذيه المراكذذذذذذل 
المختل ذذم فذذي إعذذتر الاذذت ةه الضذذريبي 
يجب مه تدةر فذي محذةر متذةالهإ فذ  

مستلم االخذت ف فذي هذا  ي بغي إع   
الماتملذذذم بتلشذذذك  الذذذاي تاذذذترض مذذذ  
عمةميذذذذذذذم الاتعذذذذذذذدأ الات ة يذذذذذذذذمإ ةال 
التضذذيي  مذذه هذذا  المسذذتلم إلذذب الحذذد 
الذذذاي  اذذذترب فيذذذه بذذذيه المكل ذذذيه اةي 
المراكذذذل المختل ذذذم ف لغذذذي ما ذذذت حتذذذب 

إ ممذذذذت مسذذذذس االخذذذذت ف المةضذذذذةعيم
  .ي در المستةاأ ممتن الضريب
 الختتمم

بذيه هذا  ا  ظمذم  إه ةجه التمييل
الدسذذذتةريم المختل ذذذم فذذذي مجذذذت  مبذذذدم 
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 فذذذيالمسذذذتةاأ ممذذذتن الضذذذريبم ي ح ذذذر 
مدى التادن علب مستةى تعبي  الذ ص 

 0الدستةري علب مرض الةاق 
كمذذذذت إه الابذذذذرأ ال تكمذذذذه باذذذذض 
ا حيذذته فذذي اعتبذذتر هذذا  الضذذريبم مة 
تلذذذذذك ضذذذذذرائب سذذذذذيئم ال تاذذذذذةن علذذذذذب 
ت المسذذذتةاأ بذذذيه المكل ذذذيهإ بذذذ  اإلدارا

الضريبيم غير الك ةءأ تام  كذالك مذه 
جت ب ت ميضت علب جا  الضريبم الجيدأ 

الضذذذذرائب ع ذذذذدمت تاذذذذةن  مسذذذذةءمذذذذه 
بتعبيذذ  الاذذت ةه الضذذريبي تعبياذذت غيذذر 
م عاي  تئيم  به عه مةضاه ال ذحيحإ 
ممت ي اكس في ال  تيم علب قدرت ت في 
التاتمذذذذذ  بذذذذذيه المكل ذذذذذيه علذذذذذب قذذذذذدن 

 0المستةاأ
هذذاا البحذذأ  ةل ذذاا  ذذرى فذذي ختذذتن

 :إه ي تر إلب

الضذذذريبي يتذذذدخ  المشذذذرع  مه -1
فذذذذذذي ت ذذذذذذحيح الاذذذذذذةا يه الاراقذذذذذذي 

بمذذذت  الضذذذريبيمةا  ظمذذذم ةالتاليمذذذتت 
الدسذذذتةر  ةمحكذذذتنيتةافذذذ  ة  ذذذةص 

إ ةابلذغ التي تؤكد علذب مبذدم المسذتةاأ
مذذه هذذاا سذذه قذذةا يه ضذذريبيم جديذذدأ 
تت تسب م  المرحلم الحتليذم التذي يمذر 

جذذذتد  ظذذذتن ب ذذذت الاذذذرا إ فضذذذرةرأ إي
ضريبي جديد قتدر علذب  اذ  البلذد مذه 
المةضذذ  الذذاي ا حشذذر في ذذت رغبذذم مة 
إللامت إ الك إ  ذت  ذرى بذته البلذد ال لا  
في مرحلم عدن االهتداء ل ظتن ضريبي 
ماذذيهإ فذذي ضذذةء مذذت فذذرض عليذذه مذذه 
سيتسذتت متليذم ةضذريبيم تت تسذب مذ  
رغبذذتت  ذذ دة  ال اذذد الذذدةلي با ذذد 

بذت علذب الاذرا  إلغتء الديةه التي ترت
عبذذذر الحابذذذم المتضذذذيمإ إا إه ال ظذذذتن 
الضريبي في الارا  م بح هجي ذت مذه 

السيتسذذتت التذذي قذذد ال تاةد ذذت إال إلذذب 
 0المج ة  إه لن  حدد ةج ت ت االه

اعتمذذتد مذذت اكر ذذت  مذذه ماذذتيير  -2
ةضةابع فذي تحديذد المراكذل الات ة يذم 
ةبيته تمتثل ت مة اخت ف ت ياد ضرةرأ 

لذذب المشذذرع مراعذذتأ الغ ذذب ع  ذذت ةع
الك عه س ه للاةا يه الضذريبيمإ كمذت 
ا ه يةفر للاضتء م  جت يمكذه اللجذةء 
إليذه فذي الم تلعذتت المتالاذم بذذتإلخ   

مللمذذم  اإلدارأ مهبمبذذدم المسذذتةاأإ ثذذن 
ب ذذت ع ذذد ت  يذذا الاذذت ةه  بت خذذا ميضذذت  

 0الضريبي

مذذذذه ةاجذذذذب اإلدارأ الضذذذذريبيم  -3
اله مذذه شذذته  ح ذذر جميذذ  المكل ذذيهإ

الذذذك مسذذذتعدت ت فذذذي مارفذذذم المركذذذل 
الاذذت ة ي لكذذ  مكلذذف ةمذذه ثذذن ماتملتذذه 
ةف  حايام هاا المركلإ فمذه الم حذظ 

 ظذذذتن ح ذذذر المكل ذذذيه فذذذي اإلدارأ  مه
ال يةجد ةال يام   في الارا  الضريبيم

لجته المسذح فذي سذبتت ت لذن تذل إ به ة
فذذذذي تحديذذذذد الماتملذذذذم   تذذذذأثير  ذذذذاا ةل

   إخذذذذ الضذذذذريبيم ةفذذذذي اات الةقذذذذت
لمذةارد  بتلمستةاأ بذيه المكل ذيه ةهذدر

م مذذم للدةلذذم يكذذةه جبتيت ذذت الةاجذذب 
علذذذذب ضذذذذةء   ا سذذذذتس الذذذذاي تةجذذذذد
إ ف ذذذذذذذذذذا  اإلدارأ اإلدارأ الضذذذذذذذذذذريبيم

بتجتهل ت لح ر المكل يه يا ي م  ت قذد 
تخلذذت عذذه ةاجب ذذت ةلذذيس فاذذع إخذذ ال 
 م  ذذذذذذت بتلمسذذذذذذتةاأ ممذذذذذذتن الضذذذذذذذريبم

تشاب ال شتع االقت تدي  خ ة ت م 
ت ذذذذذذر ةتلايذذذذذذد  سذذذذذذبم ال شذذذذذذتع الما

االقت ذذذذتدي الخ ذذذذي ماتر ذذذذم بتل شذذذذتع 
 0االقت تدي الماله

 تم ذذذذذذذذذذب إه تتاتمذذذذذذذذذذ  اإلدارأ  -4
 م  ذذذذنالضذذذذريبيم مذذذذ  المكل ذذذذيه علذذذذب 

مسذذذتهمةه حايايذذذةه فذذذي ب ذذذتء البلذذذد 
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ةليسذذذةا بمذذذةرديه ياتضذذذي حضذذذةرهن 
سذذ ةيت لكذذي يسذذددةا للدةلذذم جذذلم  مذذه 
ممةال نإ فكن  تم ب إه تكذةه الضذريبم 

ا عذذذذذه ثاتفذذذذذم ةحضذذذذذترأ قبذذذذذ  تابيذذذذذر

الخةض في المستئ  المتليمإ فمث  هاا 
التاتم  الةدي مه شت ه إه يتذرك مثذر  

 .العيب علب المكلف
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 ال ةامش

                                                 
إ     حسذذيه خذذ فإ ا حكذذتن الاتمذذم فذذي الضذذرائبإ دار ال  ضذذم الاربيذذمإ الاذذتهرأإ 0د ( )

 0   -  ص
ج تد سايد الخ تة م إ الضمت تت الدستةريم ل لتلان الضريبيإ معرةحذم دكتذةرا إ جتماذم  ( )

  0 0  إ ص 00 عمته الاربيم للدراستت الاليتإ 
 0    مميه عتعف  ليبتإ م در ستب إ ص 0ي ظر د ( )

 0   حسيه خ فإ م در ستب إ ص0د ( )

 0    محمد محمد عبد اللعيفإ م در ستب إ ص0د ( )
 0   حسيه خ فإ م در ستب إ ص0د ( )
إ     محمذد بذذه مبذي بكذذر عبذد الاذذتدر الذراليإ مختذذتر ال ذحتحإ دار الرسذذتلمإ الكةيذذتإ ( )

 0    ص
سذذذليمته العمذذذتةيإ ال ظريذذذم الاتمذذذم للاذذذرارات اإلداريذذذمإ دار ال كذذذر الاربذذذيإ الاذذذتهرأإ 0د ( )

 0    إص 00 
مةفذذذذذذ  سذذذذذذمةر المحتميدإالعبياذذذذذذم الات ة يذذذذذذم لاذذذذذذرارات تاذذذذذذدير ضذذذذذذريبم الذذذذذذدخ إ دار  ( )

 0    إ ص 00 الثاتفمإعمتهإ
 0    سليمته العمتةيإ م در ستب إ ص 0د (0 )
إ ترجمذذم م  ذذةر   إ ع دل ةل يذذه إ الاذذت ةه اإلداري إ ج ي ظذذر جذذةرج فةديذذ  ة بيذذتر (  )

 0    -   إ ص 00 الاتضي إ المؤسسم الجتمايمإ بيرةتإ
 0    سليمته العمتةيإ م در ستب  إ ص 0ي ظر د (  )
 0    سليمته العمتةيإ م در ستب  إ ص 0د(  )

 0    مةف  سمةر المحتميدإ م در ستب  إ ص (  )
 0    م در ستب  إ صمةف  سمةر المحتميدإ (   )
 0    سليمته العمتةيإ م در ستب إ ص 0د (  )
محمذذذد عذذذه بذذذدةيإ م ذذذة  الاذذذت ةه الضذذذريبي إ دار الماذذذترف إ  0دالةر علذذذيإ ةد 0د (  )

 0   إ ص    اإلسك دريم إ 
مذه الاذت ةه (  /   )ةي ظذر المذتدأ  0    مةف  سمةر المحتميدإ م در سذتب إ ص  (  )

 0المد ي الاراقي 
 0    سليمته العمتةيإ م در ستب  إ ص 0د (  )
بته   ح عبد الاتدرإ العاه بارار تادير ضريبم الدخ إ رستلم متجستير مادمم إلب كليم  (0 )

 0   إ ص    جتمام بغدادإ  -الات ةه 
 0   محمد عه بدةيإ م در ستب إ ص 0دالةر عليإ ةد 0د (  )
إرسذذتء دةلذذم الاذذت ةه إ المؤسسذذم  ممذذيه عذذتعف  ذذليبت إ دةر الاضذذتء الدسذذتةري فذذي 0د (  )

 0  0 إ ص 00 الحديثم للكتتب إ بيرةت إ 
عبير حسيه السيد حسيهإ دةر الاتضي الدستةري في الرقتبم علذب السذلعم التاديريذم  0د (  )

 0    إص 00 للمشرعإ دار ال  ضم الاربيمإ الاتهرأ إ
(  )Didier Ribes, Le principe  constitutionnel d'égalité fiscale, Revue 

juridique de           
l'économie publique n° 650,  Février 2008, étude 2, p3.                                                                                                                                                  
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 إم شةر علب المةق  االلكترة ي    ابري    قضتئيمإ في(   ) ملس( 0 )قضيم رقن (  )

http://www.atefsalem.com/article_detail.php?id=463&title=%D8%AD

%D9%83%D9     
إ  إ الاذتهرأحمتيم الدستةريم للحاة  ةالحريتتإ دار الشرة  احمد فتحي سرةرإ ال 0د (  )

 0 0  إ ص000 
تهإ الحذ  فذي المسذتةاأإ بحذأ م شذةر علذب مةقذ  االلكترة ذي عبد الاليل محمد ستلم 0د (  )

                                                                 www.hcourt.Gov.eg/e/mgia courtللمحكمم الدستةريم الاليت في م ر  

حيأ  رى إه قذت ةه ضذريبم الذدخ  فذي  0 00 مميه عتعف  ليبتإ م در ستب إ ص0د (  )
را  مث  ي رض الضريبم علب ا شذختص الما ةيذم بسذار يختلذف عذه الشذخص العبياذيإ مة الا

  0في عريام التادير
ة رى الك مه خ   عدن فرض ضريبم علذب مذةاد ماي ذم كإع ذتء المذةاد الغاائيذم الداخلذم  (  )

ت ذرض ضمه البعتقم التمةي يم مه الضرائب الكمركيمإ فإاا مت استةرد تتجر مذت هذا  المذةاد فذ  
 0عليه ضريبم ممت لة ا ه استةرد في اات الةقت مةاد مخرى فته الضريبم الكمركيم ت حاه ه ت

 0    احمد فتحي سرةرإ م در ستب إ ص 0د (0 )
     لسذذ م (    )مذذه قذذت ةه ضذذريبم الااذذتر الاراقذذي رقذذن(  /الستدسذذم)ي ظذذر المذذتدأ (  )

 0الماد 
إ م شذذةرأ علذذب المةقذذ       ترس مذذ  قضذذتئيمإ فذذي (   )لسذذ م (  )قضذذيم رقذذن  (  )

 االلكترة ي 
www.atefsalem.com/article_detail.php?id=874&title=%D98%Ae%D8

%85%             
 0عبد الاليل محمد ستلمتهإ م در ستب  0د (  )
إ م شذذذةرأ علذذذب المةقذذذ      مذذذتية   قضذذذتئيمإ فذذذي (   )لسذذذ م (   )قضذذذيم رقذذذن  (  )

 االلكترة ي 
www.atefsalem.com/article_detail.php?id=463&title=%D8%AD%D9

%83%      

 0    احمد فتحي سرةر إ م در ستب  إ ص 0د (  )

فذذترة  عبذذد البذذرإ دةر المحكمذذم الدسذذتةريم الم ذذريم فذذي حمتيذذم الحاذذة  0مشذذتر لذذه د (  )
 0   إ  ص  00 ةالحريتت إ دار ال سر الاهبي إ بدةه مكته إ 

محكمذذم ةاره ةالحريذذتت الاتمذذمإ مجلذذم الاذذت ةه ةاالقت ذذتدإ  احمذذد كمذذت  مبذذة المجذذدإ0د (  )
 0   ية يهإ ص -إ مترس( ة )ع
 0ةمت بادهت   احمد كمت  مبة المجد إ م در ستب إ ص0د (  )
عبيذر حسذيه السذيد حسذيهإ 0إ اكرتذه د    / /   فذي (   )لسذ م (   )قضيم رقن  (  )

  0  0 م در ستب إ ص
ضذذمت تت الدسذذتةريم فذذي مجذذت  الضذذرائبإ دار ال  ضذذم محمذذد محمذذد عبذذد اللعيذذفإ ال0د (0 )

 0    إ ص000  الاربيم إ الاتهرأإ
 0    -   محمد محمد عبد اللعيف إ م در ستب إ ص0د (  )
بيه الشريام اإلس ميم ( دراسم ماتر م)مبدم المستةاأ ممتن الضريبم حيدر ةهتب عبةدإ  0د (  )

الجتمام المست  ريم إ  -م الحاة  كليم الات ةهةال ظن الضريبيم الةضايمإ بحأ م شةر في مجل
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رمضذذذته  ذذذدي  محمذذذدإ إ  0كذذذالك يراجذذذ  د 0    إ ص( )الاذذذدد (  )السذذذ م (  )المجلذذذد 

إ      الضذذذرائب بذذذيه ال كذذذر المذذذتلي ةالاضذذذتء الدسذذذتةريإ دار ال  ضذذذم الاربيذذذمإ الاذذذتهرأإ 
ريمإ م ذدر سذتب إ محمد محمد عبد اللعيذفإ الضذمت تت الدسذتة 0ميضت د 0ةمت بادهت    ص
 0ةمت بادهت    ص
 إ م شةر علب المةق  االلكترة ي     /  /  إ في (   )لس م (   )قرار رقن  (  )
                                                 0   0 / /0 تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتري  الليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذترأ   

moc.awaabsara.rrr      
ات الجبتيذذم ةا سذذس الالميذذم محمذذد عمذذر مبذذة دةحإ اإل ذذ ح الضذذريبي بذذيه اعتبذذتر 0د (  )

 0  0 إ ص  00 للضرائب إ الدار الجتمايم إ اإلسك دريم إ 
محمد رمضته  دي إ الضرائب بذيه ال كذر المذتلي ةالاضذتء الدسذتةريإ دار ال  ضذم  0د (  )

 0    إ ص    الاربيمإ الاتهرأإ 
 0    محمد محمد عبد اللعيفإ الم در الستب  إ ص0د (  )
عبد الحميد الحتج  تلحإ الخ ذتئص ال  يذم للضذريبم علذب دخذ  شذركتت  0دللمليد ي ظر  (  )

إ  00 ا مذذةا  إ مجلذذم الشذذريام ةالاذذت ةه إ جتماذذم اإلمذذترات إالاذذدد الثتلذذأ ةالاشذذرةهإ مذذتية
 0ةمت بادهت     ص
 0 0  -   محمد محمد عبد اللعيفإ م در ستب إ ص0د (  )
لذذدخ  الكذذةيتي بذذيه الذذ اص التشذذرياي عامذذم  ذذا ك الشذذمريإ قذذت ةه الضذذريبم علذذب ا0د (  )

  0    إ ص      إ مترس (  )إع( 0 )ةسةء التعبي إ مجلم الحاة  الكةيتيمإ س 

  0    عامم  ا ك الشمري إ م در ستب إ ص0د (0 )
 0    حيدر ةهتب عبةد إ م در ستب إ ص 0د (  )

غي ةالتذي   ذت المل     لس م (   )مه قت ةه ضريبم الدخ  رقن (  / )ي ظر المتدأ  (  )
علذذب اسذذتي تء الضذذريبم مذذه الرةاتذذب ةا جذذةر المدفةعذذم مذذه خلي ذذم الحكةمذذم مة البلذذديتت مة 

 0ال يئتت الاتمم
 0الملغي      لس م (   )مه قت ةه ضريبم الدخ  رقن (   )ة (  )ي ظر المةاد  (  )
 0الملغي      لس م (   )مه قت ةه ضريبم الدخ  رقن (  / )ي ظر المتدأ  (  )
 0 0   / /  في       شر في جريدأ الةقتئ  الاراقيم بتلادد  (  )
  0 0   لس م (   )مه الارار رقن ( م/ )ي ظر المتدأ  (  )
 0     لس م (    )مه قت ةه ضريبم الدخ  رقن (  / )ةالمتدأ(  / )ي ظر المتدأ  (  )
فيمذت )ف جملذم ةالاي  ذص علذب حذا  00 لس م (   )مه ا مر رقن (   )ي ظر الاسن  (  )

مذه المذتدأ (  )الذةاردأ فذي ال اذرأ ( عدا الايه ياملةه في دةائر الدةلم ةالاعتع الاتن ةالمخذتلع
  0مه المتدأ الستبام مه قت ةه ضريبم الدخ (  )الثت يمإ ةإلغتء ال ارأ 

 0    حيدر ةهتب عبةدإ م در ستب إ ص 0د (  )
 0    حيدر ةهتب عبةدإ م در ستب إ ص 0د (0 )

 0  مدحت عبتس مميهإ م در ستب إ ص (  )
ةكذالك يراجذ  بخ ذةص مهميذم  0مه قت ةه ضريبم الذدخ ( د -ج -ب -م/0 )ي ظر المتدأ (  )

هشتن محمد   ةت الامذريإ الضذرائب علذب الذدخ إ معباذم  0الت رقم بيه الماين ةغير الماين د
   0   إ ص    الجتحظإ بغدادإ 
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م ةالتشري  المتليإ دار الكتب للعبتعم ةال شر إجتمام عتهر الج تبي إ المتليم الاتم 0د (  ) 

ةكالك خيري إبراهين مراد إ الماتملم الضريبيم للشخص غير الماين في  0    المة  إ ص
   إ ص 00 قت ةه ضريبم الدخ  الاراقي إ رستلم متجستير إ كليم الات ةه جتمام بغذداد إ 

0 
بذ  تاذديل ت بمةجذب الاسذن الثتلذأ مذه ا مذر مه قت ةه ضذريبم الذدخ  ق(   )ي ظر المتدأ  (  )

 0  00 لس م (   )رقن 
محمد سايد فرهةدإ الادالم الضريبيم اقت تديت إ مجلم الحاذة  إ الكةيذت إ الاذدد 0ي ظر د (  )

 0   إ ص0ن  00 ديسمبر /هـ     الراب  إ الس م الختمسم ةالاشرةه إ رمضته 
 0   إ ص0   إ دار ال كر اللب ت يإ بيرةتإ حسيه سلةنإ المتليم الاتممإ ع 0ي ظر د (  )
  0    محمد محمد عبد اللعيفإ م در ستب إ ص 0د (  )
جذذ   علذذي الاذذدةيإ المراكذذل الات ة يذذمإ مؤسسذذم الثاتفذذم الجتمايذذم إ م ذذرإ  0ي ظذذر د (  )

 0   إ ص    
 0    إ ص    حمدي عبد الرحمهإ فكرأ الات ةهإ دار ال كر الاربيإ الاتهرأإ 0د (  )
فتلات ةه الضريبي باد إه استا  بأحكتمه ت رعت م ه قةا يه مخرى  جد م  ذت مذث  قت ة ذت  (0 )

للضريبم الكمركيم ةقت ة ت مخر للضريبم علب الدخ  ةقت ة ت لضريبم الااتر ةقت ة ت للضريبم علب 
الايمذذم المضذذتفم ةغيرهذذت يراجذذ  احمذذد خلذذف الذذدخي إ تجلئذذم الاتعذذدأ الات ة يذذم فذذي التشذذري  

  0   إ ص0 0 جتمام المة  إ  -ريبي الاراقيإ معرةحم دكتةرا إ كليم الحاة  الض
 0   احمد خلف الدخي إ م در ستب إ ص (  )
 0   احمد خلف الدخي إ م در ستب إ ص (  )
م ذه ميضذت  سذةاء (   )مه قت ةه ضريبم الدخ  الاراقي ةكالك المذتدأ (   )ي ظر المتدأ  (  )

 0ال تدر عه سلعم االئت ف المؤقتم  00 لس م    بت مر رقن  قب  تاديل ت مة باد تاديل ت
 0    محمد محمد عبد اللعيفإ م در ستب إ ص 0د (  )
(  )   op, cit, p5.           Didier  Ribes , 

                        0    احمد فتحي سرةرإ م در ستب إ ص 0د         
تء في قت ةه ضريبم الدخ  في الارا إ مجلم بحةأ قبس حسه عةاد البدرا يإ االستث  0د (  )

  0    إ ص 00 إ ااار(  )مستابليمإ كليم الحدبتء الجتمامإ ع

إ     إ معباذذذم الرابعذذذمإ بغذذذدادإ  ي ظذذذر ععذذذت بكذذذريإ الدسذذذتةر ةحاذذذة  اإل سذذذتهإ ج (  )
 0    ص
 0    احمد فتحي سرةرإ م در ستب  إ ص 0 ا  عه د (  )
  p4. ,mct ibes, op,R Didierي ظر         (  )

 0    عبير حسيه السيدإ م در ستب إ ص 0د (0 )
 0    احمد فتحي سرةرإ م در ستب إ ص 0د (  )
(  )                                                                          p5 . ,mct ibes, op,R 

Didier 
 0    اكر  د محمد محمد عبد اللعيفإ م در ستب إ ص (  )
إ م شذذذةرأ علذذذب المةقذذذ      ابريذذذ     قضذذذتئيمإ  فذذذي(  )لسذذذ م(   )قضذذذيم رقذذذن (  )

االلكترة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 
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www.atefsalem.com/article_detail.php?id=463&title=%D8%AD%D9

                               0   0 / /0 تتري  الليترأ          %

مذه قذت ةه الكمذترك (    )الاراقذي ة مه قت ةه ضريبم الدخ ( مكررأ   )ي ظر المةاد  (  )
 0الاراقي

مذذه قذذت ةه ضذذريبم الذذدخ  ةالمذذتدأ ( مكذذررأ   )اشذذتاا ت هذذاا التاريذذف مذذه محكذذتن المذذةاد  (  )
ةللمليذد ي ظذر حيذدر ةهذتب عبذةد الا ذليإ التسذةيم ال ذلحيم فذي  0مه قذت ةه الكمذترك(    )

 0  إ ص000 جتمام ال  ريهإ -قت ةه ضريبم الدخ  الاراقيإ رستلم متجستير كليم الحاة  

 0ةمتباذدهت   حيدر ةهذتب عبذةدإ التسذةيم ال ذلحيمإ م ذدر سذتب إ ص: ي ظر ك  مه (  )
التةفي  شبشةبإ ال لح في مختل تت الجبتئيمإ بحأ مادن إلب ملتاب الاتضي الجبتئي في تة س  

إ تذذذذذذذتري  moc.lwoscamas.rrrإ م شذذذذذذذةر علذذذذذذذب المةقذذذذذذذ  االلكترة ذذذذذذذي000 لاذذذذذذذتن
عبذذد الذذرؤةف ال ذذتفيإ م حظذذتت حذذة  قذذت ةه 0د 0ةمذذت باذذدهت  إ ص0 0 /  /  الليذذترأ

إ مجلم الالةن الات ة يذم إ كليذم الاذت ةه جتماذم      لس م (    )ضريبم الدخ  الاراقي رقن 
 0   -  إ ص 00 بغداد إ المجلد الثتلأ ةالاشرةهإ الادد ا ة  إ

لتةفيذذ  شبشذذةبإ الم ذذدر ةكذذالك ا 0 0  حيذذدر ةهذذتب عبذذةدإ الم ذذدر السذذتب إ ص (  )
 0  الستب إ ص

   0التةفي  شبشةبإ الم در الستب إ ص (  )
 0  00 لس م (   )ي ظر ا سبتب المةجبم لات ةه االستثمتر الاراقي رقن  (0 )
 0 0 ع تن الدبسإ الاضذتء اإلداري ةرقتبتذه  عمذت  اإلدارأ إ دار الثاتفذمإ عمذتهإ  0د (  )
  0    إ ص 0
 0    إ م درستب إ صع تن الدبس 0د (  )
 0    جةرج فةدي  ة بيتر دل ةل يهإ م در ستب إ ص (  )
عبذذذد المجيذذذد إبذذذراهين سذذذلينإ السذذذلعم التاديريذذذم للمشذذذرع إ دار الجتماذذذم الجديذذذدأ إ 0د (  )

 0    إ ص 0 0 0 اإلسك دريم إ 
  0 0 ص إ 0 0  إ متله ليلة إ الاضتء اإلداريإ جتمام دهةكإ الارا 0ي ظر د (  )
 0    محمد محمد عبد اللعيفإإ م در ستب إ ص0كر  دا (  )
 0    عبد المجيد إبراهين سلينإ م در ستب إ ص0مشتر له د (  )
 0    مميه عتعف  ليبت إ م در ستب  إ ص 0د (  )

 0    احمد فتحي سرةرإ م در ستب إ ص 0د (  )
    -   احمد فتحي سرةرإ م در ستب إ ص 0د (00 )
 0    يفإ م در ستب إ صمحمد محمد عبد اللع0د ( 0 )
 0    محمد محمد عبد اللعيفإ م در ستب إ ص0د ( 0 )
 0   محمد محمد عبد اللعيفإ م در ستب  إ ص0د ( 0 )
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 الجرائم المتعلقة بالمعلومة في سوق األوراق المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  
 

Concerning the 

protection of criminal to the 

securities market of the legal 

texts that define images of 

the act, or refrain considered 

a crime therein, and the 

penalty for each of them, and 

will be described in this 

research-related crimes 

Palmaloma in the stock 

market, where touching it to 

define the concept of the 

information featured is 

declared by the market 

securities-related crimes and 

pictures of this information 

and the elements of these 

crimes and the penalty for 

such crimes, have made our 

findings and 

recommendations that we see 

in the folds of this research. 

 
 
 

 خصلالم

تتعلققق الامايققة الجةائيققة لسققوق  
األوراق بالنصقققققوص القانونيقققققة التقققققي 
تاقققققدد صقققققور الألعققققق     و األمتنقققققا  
المعتبقققققرم جريمقققققة فيوقققققا   والعقوبقققققة 
المقققررم ل قق  منوققا   و سققو  نتنققاو  
فققققي  اقققق ا الباققققم الجققققرائم المتعلقققققة 
بالمعلومققة فققي سققوق األوراق الماليققة   
ايققم نتقققرق  فيققت الققم تاديققد مألوققوم 
المعلومة المميةه غير المعلنة عنوا فقي 
سوق األوراق المالية  وصور الجقرائم 
المتعلقققة بوقق ه المعلومققة و ر ققا  اقق ه 
الجرائم والعقوبة المقررم لتلك الجقرائم 
  وقد جاءت النتائج التي توصقلنا لليوقا 
والتوصققيات التققي نرااققا فققي انايققا اقق ا 

 .البام 
 المقدمة

عناصر تعد المعلومات  اد ال      
التي يقوم عليوا سوق األوراق المالية 
  واألساس ال ي يعتمد عليت المستامر 
عند اتخا  قراره األستاماري في 

 .التعام  باألوراق المالية 
والمعلومة المميةم  اي تلك المعلومة 
التي تتعلق بمَصِدر الورقة المالية 
سواء  نصبت علم نشاقت  و 

المالي الصألقات التي يبرموا  م موقألت 
 و األقتصادي التي لم ت   معروفة 
للجموور   بايم يؤدي نشر تلك 
المعلومة المميةم للم التأاير علم 

 جـمـا  جـاسم مامد
 قالب ماجستير

  لية القانو  والعلوم السياسية/ جامعة األنبار
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 سعار األوراق المالية المتداولة في 
سوق األوراق المالية   
( )

  . 
ويعد  ستغال  تلك المعلومة  و  

لفشائوا  و تابيتوا في نشرات األ تتاب 
ت بصورم  و تقارير  و واائق الشر ا

غير صاياة م   برة الجرائم التي 
تتعلق بالمعلومة في سوق األوراق 
المالية    وليست  ية معلومة في سوق 
األوراق المالية ي و   ستغاللوا  و 
لفشائوا   و تابيتوا بصورم غير 
صاياة تقوم بوا جريمة م  الجرائم 
   نما يجب    تتوافر في تلك 

المعلومة بعض الشروق  
(3)

وا    من 
ت و  المعلومة غير معلنت ويتاقق 
 لك بأ  الجوة التي تتعلق المعلومة 
بوا  و بأوراقوا المالية  لم تقم بعد 
باإلجراءات التي م  شأنوا ليصا  
ا ه المعلومة للم جموور المستامري  
  ويترتب علم  لك    الجريمة تقوم 
خال  الألترم الواقعة بي  تاديد 

قيقة ولعالنوا المعلومة و صيرورتوا د
لجموور المستامري   و   ت و  
المعلومة ماددم وليست ماض 
 فتراض  و  شاعة وماا  المعلومة 
الماددم معلومة معانات الشر ة م  
خسائر  و    الشر ة اققت  رباااً  و 
 ندماج الشر ة مع شر ة  خرى  
وب لك ال تشم  المعلومات غير ماددم 
التي ت و  ماض  فترض  و  شاعت 
ما  القو  بأ  الشر ة في االة 
 ةداار  و تعتريوا بعض المصاعب   
و   ت و  المعلومة مؤارم علم 
 سعار األوراق المالية المتداولة في 
سوق األوراق المالية ما  المعلومات 

التي تتعلق باألندماج  و  برام 
الصألقات   و تصألية الشر ة وب لك 
تخرج ع  صألة المعلومة المميةم 

ت غير المؤارم ما  التي المعلوما
تتعلق بتعيي  عما  الشر ة  و تغيير 
م ا  الشر ة وم  ام تخرج ع  

 .نقاق التجريم 
وقد تقرقت التشريعات المنظمة  

لسوق األوراق المالية للم المعلومة 
 المميةم  

فألي فرنسا عرفت لجنة عمليات 
المعلومة ( C.O.B )البورصة 

ددم الداخلية  بأنوا معلومة سرية وما
وتتعلق بوااد  و   ار م  مصدري 
األوراق المالية  و بورقة مالية  و 
  ار   و صبات معروفت وعلنية 
يم      تؤار بقرقة واضاة علم 
سعر الورقة المالية المقرواة في 

سوق منظمة  و غير منظمة  
(3)

 . 
 ما تقرق لجنة األوراق المالي 

(S.E.C  ) األمري ية التي جرمت
ي و  مالت  وراق مالية   التدليس ال ي

وب لك جعلت  ي شراء  و بيع  وراق 
مالية م  قب  الاائة بناء علم معلومة 

غير معلنة يعد خرقا لو ه المادم  
( )

  
. 

 ما المشر  المصري فقد استعاض  
ع  لألظ المعلومة المميةم  (السر )بلألظ 

   م   فشم )  ..... عندما نص علم 
بيقا سراً  تص  بت با م عملت تق

(  ألا ام ا ا القانو  
( )

. 
بينما  ستخدم المشر  اإلماراتي 
المعلومة غير المعلنة وب لك جرم  ي 
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تعام  بناء علم معلومات غير معلنت 
( )

  . 
 ما المشر  العراقي فقد تقرق للم 
المعلومة المميةم بقانو  سوق العراق 

   300لسنة   4لألوراق المالية رقم 
لم الوسيق يجب ع)عندما نص علم 

 :   يلتةم بالقيام بما يلي 
اماية المعلومات السرية التي - 

تخص المستامري  لال   ا دعت 
(  الااجة ال ش  عنوا وفق القانو 

(4)
  

)  ما تقرق لليوا  عندما نص علم   
بالرغم م  اقيقة  ية معلومات غير 
علنية  ت و  في متناو   و معرفة 

ي  في المدراء  و الموظألي   و العامل
الويئة اي سرية وا   ي لفشاء غير 
مسموح لما  ا ه المعلومات قد 
يعرض صاابت للعقوبة م  قب  الويئة 
باستعما   و  ش  ع  المعلومات 

(  العامة  و اماية المستامري  
( )

 

وعليت سو  نقسم ا ا المبام للم 
 ربعة مقالب نخصص األو  لجريمة 
 ستغال  معلومة مميةم غير معلنت 

ا في سوق األوراق المالية وفي عنو
المقلب الااني نتعرض للم جريمة 
لفشاء معلومات مميةم غير معلنت 
عنوا في سوق األوراق المالية وفي 
المقلب الاالم نتقرق للم جريمة 
 ابات معلومات غير صاياة  و 
لغألا   ي معلومة جوارية في نشرات 
األ تتاب والتقارير و واائق الشر ة 

اق المالية بينما نبام في سوق األور
في المقلب الرابع جريمة تسريب 
معلومات خاقئة ومضللة ع   وراق 

مالية متداولة في سوق األوراق المالية 
. 

 المقلب األو 
جريمة  ستغال  معلومات مميةم غير 
 معلنت عنوا في سوق األوراق المالية

يعد التعام   بناء علم معلومات       
وا للم غير معلنة  ي قب  وصول

الجموور م  األفعا  غير القانونية 
التي تقع في سوق األوراق المالية 
والتي تما   نتوا ا لمبد  المساوام بي  
المتعاملي  في تلك األسواق   ولتاقيق 
المساوام بي  جميع المتعاملي  تعمد 
التشريعات المنظمة لسوق األوراق 
المالية للم تجريم قيام  ي شخص 

لم معلومات مميةم بالتعام  بناء ع
 .غير معلنة

وتعر  ا ه الجريمة بأنوا  ستغال    
ألاد المعلومات المميةم و التي تم 
الاصو  عليوا بواسقة بعض 
األشخاص الماددي  بسبب  و بمناسبة 
 داء وظائألوم و لك لتاقيق عمليات 

داخ  البورصة   
( )

   ما عرفت   
بأنوا واقعة  ستعما   وتوصي  

م  جانب المقلعي   معلومات مميةم
عليوا با م وظائألوم في فترم ةمنية 

يتعي  عليوم األظ ا ه المعلومات   
( 0)

  . 
وقد  ابت  غلب التشريعات    

المنظمة لسوق األوراق المالية للم 
تجريم  ستغال  المعلومة المميةم قب  
صيرورتوا عامة في متناو  

 .الجموور
فألي فرنسا تقرق المشر  للم ا ه  

لسنة  33 -4 القانو   رقم  الجريمة
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المتعلق بأصااب القيم  4   
المنقولة و اإلشوار بالنسبة لبعض 
عمليات البورصة و  لك تقرق لليوا 

 –   بقانو  التجارم الألرنسي رقم 
     -4-3الصادر في 4  

(  )
 . 

وفي  مري ا لم ينص المشر     
صرااة علم ا ه الجريمة في قانو  

  3  ر سنة األوراق المالية الصاد
مما ُعَد نقصا تشريعيا وقع فيت 
المشر  األمري ي اتم  صدر سنة 

قانو  السلقات الجةائية في      
قانو  األيستا  ) شأ   تجار المقلعي  

Insider Tarading  Sanction 

Act  ) ام  صدر قانو  الغش في

األوراق المالية و  تجار المقاعي  
 30) ال ي عد  المادتي        سنة 
م  قانو  األوراق المالية (   3  

لينص صرااة    3  الصادر سنة 
علم ا ه   الجريمة   
( 3)

 . 
وفي مصر تقرق المشر  للم ا ه 

   م  )....الجريمة عندما نص علم 
 فشم سراً  تص  بت با م عملت تقبيقا 
ألا ام ا ا القانو   و اقق نألعا منت 

( او  و ةوجتت  و  والده  
( 3)

 . 
شر  اإلماراتي فقد تقرق للم  ما الم

جريمة  ستغال  معلومات غير معلنت 
ال يجوة  ستغال  ) بنصت علم

المعلومات الغير معلنت التي توار علم 
 سعار األوراق المالية لتاقيق منافع 
شخصية  ويقع باقال    تصر  يقع 

(  بالمخالألة ل لك 
(  )

 . 
وفي العراق فقد تقرق المشر  للم 

لمعلومات المميةم جريمة  ستغال  ا
بالرغم ) غير المعلنة عندما نص علم 

م  اقيقة  ية معلومات غير علنية  
ت و  في متناو   و معرفة المدراء  و 
الموظألي   و العاملي  في الويئة اي 
سرية وا   ي لفشاء غير مسموح 
لما  ا ه المعلومات قد يعرض 
صاابت للعقوبة م  قب  الويئة 

معلومات باستعما   و  ش  ع  ال
(العامة  و اماية المستامري  

(  )
    

(  ستعما  )ايم  ورد المشر  لألظ 
قاصدا بت  ستغال  ا ه المعلومة غير 

 .المعلنة في سوق األوراق المالية
وتقوم ا ه الجريمة  بتوافر الشرق 
المألترض والر ني  المادي و المعنوي 
  ل لك سو  نبام ا ه الجريمة في 

و  للشرق  ربعة فرو  نخصص األ
المألترض في لجريمة  ستغال  
معلومات مميةم غير معلنة في سوق 
األوراق المالية  وفي الألر  الااني 
نتقرق للم الر   المادي للجريمة 
وفي الألر  الاالم نتعرض للم الر   
المعنوي لو ه الجريمة بينما في الألر  
الرابع نبام العقوبة المقررم 

 .للجريمة
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 الألر  األو 
صألة : المألترض في الجريمة الشرق 

 الجاني
لقد  تألقت  غلب التشريعات المنظمة  

لسوق األوراق المالية علم تقلب 
 توافر الصألة الخاصة في الجاني 

فألي فرنسا تقلب المشر  توافر    
صألة خاصة في الجاني  
(  )

   وقد   
 :ادد المشر  قائألتي  اما 

وام األشخاص ال ي  : القائألة األولم 
م قانو  الشر ات نص عليو

الألرنسي
( 4)

وام المدير العام      
والمديرو  اإلداريو  و عضاء مجلس 
الرقابة و ممالو األشخاص المعنوية 
ال ي  يمارسو  الوظائ  السابقة   
ولما  ا  اؤالء يرت بو  الجريمة 
بسبب الوظيألة التي يمارسونوا ل لك 
 تجت القضاء والألقت الألرنسي للم 

اقعة غير قابلة  عتباراا قرينة ق
إلابات الع س باق ا ه القائألة بايم 
ال يستقيعوا تات  ي ظر  الدفع 
بأنوم عندما عقدوا الصألقة لم ت   
تات  يديوم معلومة مميةم تتعلق 

باألدوات المالية موضو  الصألقة   
(  )

 . 
وتشم  جميع :القائألة الاانية 

األشخاص ال ي  يقومو  باياةم 
بة ممارسة المعلومة المميةم بمناس

مونتوم  و وظائألوم   وال يقع علم 
عاتق ا ه القائألة  ي  فتراض بالعلم  
 نما يجب علم القاضي     يتاقق م  
الاصو  علم المعلومة بسبب 
الوظيألة  و بمناسبتوا وتشم  ا ه 

 : القائألة نوعا  

األشخاص ال ي  يعملو  في :  وال 
الشر ة المتعلقة بالمعلومة المميةم  

ي  لك المدير العام والمدير ويدخ  ف
 .المالي و المدير القانوني

األشخاص غير العاملي  في : اانيا 
الشر ة ال ي  ياصلو  علم المعلومة 
بسبب وظائألوم ما  ماامي الشر ة  و 

 .مدير م تب  اد الوةراء 
 ما في مصر فقد  شترق المشر  في 
قانو  سوق ر س الما  المصري    

لم السر ي و  الجاني قد اص  ع
با م عملت وتقبيقا ألا ام ا ه 

القانو   
(  )

    ما  شار المشر   
اإلماراتي للم  لك  في القانو  ال ي 

ينظم سوق األوراق المالية  فيوا  
(30)

  
. 

 ما في العراق فقد  شترق المشر  
الصألة الخاصة بأرت اب الجريمة م  
قب  المدراء  و الموظألي   و العاملي  

مة للسوق عندما نص في الويئة العا
في متناو  المدراء  و )....علم 

الموظألي   و العاملي  في الويئة واي 
سرية و    ي  فشاء غير مسموح بت 
لما  ا ه المعلومات قد يعرض 
صاابت للعقوبة م  قب   باستعما   و 

مات العامة واماية ال ش  ع  المعلو
( المستامري 

(3 )
.  

 الألر  الااني
مة  ستغال  الر   المادي لجري

معلومات مميةم غير معلنت عنوا في 
 سوق األوراق المالية

يتما  الر   المادي لو ه الجريمة    
في  ستعما  معلومة غير معلنة تتعلق 
بالشر ة  و األوراق المالية في تنألي  
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عملية بيع  و شراء لو ه األوراق 
ويتاقق الألع  اإلجرامي    المالية 

راء  و بإعقاء األمر في السوق بش
 .بيع األوراق المالية

وي و  النشاق الجاني بأاد الااالت  
التالية   
(33)

 . 
قيام الجاني بأجراء الصألقة :  وال 

بنألست ولاسابت  ي  ستغ  المعلومة 
غير المعلنة بقيامت بشراء  و بيع 
 وراق مالية تتعلق بالمعلومة التي 

 .ااة عليوا
قيام الجاني بإعقاء المعلومة : اانيا 

لم الغير ليستغلوا لاساب صااب ل
المعلومة وب لك ي و  صااب 
المعلومة شري ا بالمساعدم بينما ي و  

 .م   جرى الصألقة  فاعال للجريمة 
   يدفع الجاني شخصا اس  : االاا 

النيت للم  ستغال  المعلومة المميةم 
غير المعلنة ولاساب صااب 
المعلومة وب لك ي و  فاعال معنويا 

للجريمة  
(33)

  . 
وقد  شار المشر  الألرنسي للم  

الااالت التي يتم بوا السلوك 
اإلجرامي لو ه الجريمة عندما نص 

قيام الجاني بأجراء صألقة  و ) علم 
  ار بقريقة مباشرم  و غير مباشرم 
قب  علم الجموور بالمعلومة التألضيلية 

(   و الممتاةم 
(3 )

  ب     المشر   
مة الألرنسي توسع في نقاق الجري

عندما جعلوا قائمة موما  ا  نو  
السوق الجارية فيت العملية المجرمة 
سواء  ا  السوق الرسمية  م السوق 

المواةية
(3 )

. 

وتعد الجريمة م  الجرائم الوقتية   
التي تتاقق بمجرد صدور  وامر بيع 
 و شراء لألوراق المالية بناء علم 

المعلومة المميةم غير المعلنة  
(3 )

   
م  جرائم السلوك التي  ال  ما تعد 

يتقلب المشر  فيوا تاقق النتيجة  نما 
تقع بمجرد لتيا  السلوك اإلجرامي 
المتما  في التعام  بالبيع والشراء 
لألوراق المالية بناء علم المعلومة 

المميةم الغير معلنة 
(34)

  واي   
جريمة تامة شرو  فيوا و  لك اي 
جريمة ليجابية تقوم بإتيا  نشاق 

ابي يتما  بأاد الااالت سابقة ليج
ال  ر وال تقوم بمجرد   ألمتنا    
(3 )

  
. 

 الألر  الاالم
الر   المعنوي  لجريمة  ستغال  

معلومات مميةم غير معلنت عنوا  في 
 سوق األوراق المالية

تعد ا ه الجريمة م  الجرائم     
العمدية التي ال تتقلب قصدا جرمياً 

لقصد خاصا    نما ت تألي بتوافر ا
الجرمي العام بعنصريت العلم 
واإلرادم  ايم يتما  العلم في معرفة 
الجاني  بقبيعة المعلومة بأنوا مميةم 
وغير معلنت عنوا  وقد اص  عليوا  
بسبب وظيألتت التي  تاات لت اق 
اإلقال  عليوا   و   تتجت لرادتت للم 
األستناد للم ا ه المعلومة المميةم 

 و بيع  وراق  غير المعلنة عنوا لشراء
مالية متعلقة بو ه المعلومة في سوق 

األوراق المالية  
(3 )

  . 
وعلم الرغم م  تشدد بعض 
التشريعات ما  المشر  الألرنسي 
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ال ي فرض قرينة قاقعة ال تقب  
 ابات الع س  تجاه القائألة األولم 

(   /   ) التي نص عليوا في المادم 
م  قانو  الشر ات الألرنسي الصادر 

 .    -4-  3في 
و نرى    ت و  تلك القرينة بسيقة  

يم    ابات ع سوا او   ار عدالة  
و لك بأ  يابت المتوم بأنت  ا  يجو  
وجود المعلومة المميةم غير المعلنة 
 . عنوا  اناء تعاملت في األوراق المالية

 الألر  الرابع
العقوبة المقررم لجريمة  ستغال  
في  معلومات مميةم غير معلنت عنوا

 سوق األوراق المالية
    غلب التشريعات المنظمة لسوق   

األوراق المالية قد نصت علم عقوبة 
 .مرت ب ا ه الجريمة

فألي فرنسا فرض المشر  عقوبة علم 
الشخص القبيعي تتما  في الابس 
لمدم عامي   وغرامة مالية مقداراا 
عشرم ماليي  فرنك  وفي االة تاقق 

   تتضاع   الربح فأ  الغرامة يم  
لتص  للم عشرم  ماا  الربح  وفي 
جميع الااالت ال تق  الغرامة ع  ما  

ا ه الألائدم   
(30)

   ما بالنسبة   
للشخص المعنوي فقد جع  العقوبة 
الغرامة بخمسة  ضعا  الغرامة 
نظيرتوا المقبقة علم الشخص 

القبيعي 
(3 )

 ما  جاة فرض  
العقوبات الت ميلية ما  ا  الشخص 

وي  و وضعت تات الرقابة لمدم المعن
ال تةيد علم خمس سنوات  و األبعاد 
ع  اإلشتراك في األسواق العامة 

بصورم نوائية  و لمدم ال تتجاوة 
خمس سنوات  
(33)

 . 
بينما عاقب المشر  األمري ي علم 
مرت ب ا ه الجريمة بالغرامة التي ال 
تتجاوة خمسة ماليي  دوالر  و 

عشري  سنة السج  ال ي ال يةيد علم 
 و العقوبتي      معا 
(33)

. 
و في مصر عاقب المشر  علم ا ه 
الجريمة بالابس مدم ال تق  ع  
سنتي  و بغرامة ال تق  ع  عشري  
 ل  جنيت و ال تةيد علم خمسي   ل  
جنيت  و بأاد ااتي  العقوبتي  و لك 
دو  اإلخال  بتقبيق  ية عقوبة  شد 

في  ي قانو   خر 
(3 )

مت    ما   ا ت 
الجريمة بأسم  ولاساب شخص 
معنوي فأ  العقوبة تقع علم المسئو  
ع  اإلدارم الألعلية بالشر ة وال يخ  
 لك بالمسئولية الجةائية للشخص 
ال ي  رت ب الألع  المادي الم و  

للجريمة 
(3 )

  ما يجوة للما مة  
الا م بعقوبة ت ميلية ما  الارما  م  
مةاولة المونة  و اضر مةاولة 

اق ال ي وقعت بمناسبتت الجريمة النش
لمدم ال تةيد علم االم سنوات  

وي و  الا م وجوبيا في االة       
العود 
(3 )

 . 
وفي اإلمارات عاقب المشر   

) مرت ب ا ه الجريمة بنصت علم 
يعاقب بالابس مدم ال تق  ع  االاة 
 شور وال تتجاوة االم سنوات 
وبالغرامة التي ال تق  ع  مائة  ل  

م وال تتجاوة مليو  درام  و درا
بإادى ااتي  العقوبتي     م  يخال  
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م  ا ا   3  ...... ا ام المواد 
(  القانو  

(34)
  . 

 ما في العراق فقد  غأل  المشر     
في قانو  سوق العراق لألوراق 

اإلشارم   300لسنة   4المالية رقم 
بنص صريح للم عقوبة ا ه الجريمة  

توقع علم    نما جع  عقوبة واادم
جميع الممارسات  الماسة بسوق 
) الوراق المالية عندما نص علم 

فرض غرامات مادية و عقوبات قد 
تتضم  السج   ما مادد قانونا عند 
اإلدانة م  قب  ما مة  ات سلقة 
قضائيا مختصة علم األشخاص ال ي  
يتعمدو  اإلخال  بشروق ا ا القانو  
 و األمر ال ي تصدره الويئة  و 

ألشخاص ال ي  ال يلتةمو   ا
بمتقلبات الويئة القانونية فيما يخص 
المعلومات  و الواائق بموجب ا ا 
القانو  و  لك األشخاص ال ي  
يساعدو  بمعرفة وبصورم   ساسية 

  واو نص ( علم ما  ا ا التصر  
شابتت بعض العيوب ما  الغموض و 
عدم الوضوح   ما  نت لم يضع نصا 

بة التي تتناسب صرياا يقرر العقو
وخقورم ا ه الجريمة   ل ا نرى 
ضرورم  تدخ  المشر  العراقي 
لتجريم التعام  بناء علم معلومات 
مميةم غير معلنت عنوا للجموور في 
سوق األوراق المالية و لك لتاقيق 
الاماية للمتعاملي  في ا ه األسواق 
م  قيام البعض بأستغال  ا ه 

ية في المعلومات في التعامالت الجار
سوق األوراق المالية ونقترح لضافة 

م  قانو  سوق (    )نص للم القسم 

لسنة   4العراق لألوراق المالية رقم 
 وال ) ي و  مضمونت  اآلتي    300

يعاقب بالابس لمدم ال تق  ع   سنة : 
وال تةيد علم االم سنوات وغرامة 
مقداراا عشري  مليو  دينار  و 

اققة م  خمسة  ضعا  الألائدم المت
الصألقة علم    ال تق  ع  الغرامة 
الماددم  و  اد ااتي  العقوبتي     

 :م  
م   ستغ  معلومة مميةم غير - 

معلنة عنوا بمقتضم  ا ام ا ا 
القانو  والتعليمات الصادرم بمقتضاه  
بنألست  و بواسقة غيره لتاقيق 
 .م اسب مادية  و معنوية لت  و لغيره

ص المعنوي يا م بوق  الشخ: اانيا 
مدم ال تق  ع  سنة و ال تةيد علم 
االم سنوات و غرامة مقداراا 
عشري  مليو   و خمسة  ضعا  
الألائدم المتاققة م  الصألقة علم    ال 
تق  ع  الغرامة الماددم   ا وقعت 
الجريمة بأسمت  و لاسابت مع الا م 
بالعقوبة المقررم في الألقرم  وال م  

ع  المادي ا ه المادم علم مرت ب الأل
لو ه الجريمة   ول ا ما  رت بت 
الجريمة أل ار م  مره فعلم الما مة 
   تا م با  الشخص المعنوي دو  
اإلخال  بعقوبة مرت ب الألع  المادي 

 (.لو ه الجريمة 
 المقلب الااني

جريمة لفشاء معلومات مميةم غير 
 معلنت عنوا في سوق األوراق المالية

في  تعد السرية ر يةم اامة   
التعامالت الجارية في سوق األوراق 
المالية   ل لك عمدت التشريعات 
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المنظمة لسوق األوراق المالية للم 
اماية ا ه السرية م  خال  تجريم 
فع   ي شخص سواء  ا  قبيعيا  و 
معنويا يقوم بإفشاء معلومات مميةم 
غير معلنت عنوا م  خال  النص علم 
جريمة لفشاء معلومات مميةم غير 

معلنت عنوا في ا ه األسواق 
(3 )

. 
فألي فرنسا نص المشر  علم ا ه   

   ) .....الجريمة عندما نص علم 
شخص ااة عند ممارستت لمونتت  و 
وظيألتت معلومة مميةم ع  االة  و 
موق   اد مصدري  وراق متداولة 
في سوق منظمة  و ع  تقورت  دام 
مالية مقبولة في سوق منظم فقام 

خص  خر م  خارج إلعالنوا للم ش
(   ال ادر العادي لمونتت  و وظيألتت 

(3 )
وفي مصر  تقرق المشر  للم .  

) ..... ا ه الجريمة عندما نص علم 
   م   فشم سراً  تص  بت با م 
(   عملت تقبيقا ألا ام ا ا القانو  

( 0)
. 

 ما المشر  اإلماراتي فقد عالج ا ه 
   وسيق )......الجريمة بنصت علم 

لت و ي موظ   و مدقق   و مما 
للاسابات في السوق و   م  لت شأ  
في تنألي  عمليات السوق لم يرا  سر 

(   المونة 
(  )

  . 
وفي العراق عالج المشر  ا ه 

يجب علم )الجريمة عندما نص علم 
 :الوسيق    يلتةم بالقيام بما يلي 

اماية المعلومات السرية التي - 
تخص المستامري  لال   ا دعت 

(  جة ال ش  عنوا وفق القانو الاا
( 3)

  و  لك عندما نص في القانو    

بالرغم م  اقيقة  ية ) نألست علم  
معلومات غير علنية  ت و  في 
متناو   و معرفة المدراء  و الموظألي  
 و العاملي  في الويئة اي سرية وا  
 ي لفشاء غير مسموح لما  ا ه 
المعلومات قد يعرض صاابت للعقوبة 

الويئة باستعما   و  ش  ع   م  قب 
المعلومات العامة  و اماية 

(  المستامري  
( 3)

ايم  ورد   
قاصداً ( لفشاء   ال ش  )المشر  لألظ 

ب لك توصي  المعلومة المميةم غير 
 .المعلنة للم الغير بغير وجت اق

وتقوم ا ه الجريمة بتوافر الشرق 
المألترض والر   المادي و الر   

سو  نخصص ل   وعلية   المعنوي 
منوم فرعا مستقال علم اده باإلضافة 
للم فر  رابع نتقرق فيت للم العقوبة 

 .المقررم لو ه الجريمة 
 الألر  األو 

صألة : الشرق المألترض في الجريمة 
 الجاني

لقد  شترقت التشريعات المنظمة    
لسوق األوراق المالية في الجاني 
مرت ب ا ه الجريمة نألس الشروق 

في الجاني مرت ب جريمة المتاققة 
 ستغال  معلومات مميةم غير معلنت 
  عنوا في سوق األوراق المالية 

ولعدم الت رار واإلقالة فأننا سن تألي 
بصدد ا ا الشرق المألترض باإلاالة 
للم ما سبق باات بالنسبة للشرق 
المألترض لجريمة  ستغال  معلومات 
مميةم غير معلنت عنوا في سوق 

   األوراق المالية
(  )

  . 
 الألر  الااني
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الر   المادي لجريمة لفشاء معلومات 
مميةم غير معلنت عنوا في سوق 

 األوراق المالية
يتما  الر   المادي لو ه الجريمة   

في مجرد نق  المعلومة المميةم للم 
الغير مم  ليسلوم اق اإلقال  عليوا 
االيا وال ي ي و  خارج النقاق 

و المونة القبيعي لممارسة الوظيألة  
وسواء  ستعملت ا ه المعلومة  م ال    
و ال يشترق وصو  المعلومة بقريقة 
معينة  فتقوم الجريمة سواء وصلت 
شألااة  و  تابة  و بإشارم  و التلألو  
 و الألا س  و  ي قريقة  خرى 
مستخدمة في توصي  المعلومة وسواء 
تم  لك مباشرم  و ع  قريق وسيق 

معلومة للم  ما يستوي    يتم نق  ال
شخص وااد  و   ار  
(  )

  . 
ولما  شترق المشر     ي و     

الغير خارج النقاق القبيعي لممارسة 
الوظيألة  و المونة فبمألووم المخالألة ال 
تقع الجريمة   ا  ا  نق  المعلومات 
المميةم غير المعلنة عنوا ضم  
النقاق القبيعي لممارسة الوظيألة  و 

لمعلومة بي  المونة  ماا   لك نق  ا
موظألي لدارم مختصة بويئة سوق 
األوراق المالية  و بي   فراد مجلس 

لدارم الشر ة  
(  )

  وا ه الجريمة   
جريمة ليجابية تتما  في نق  
المعلومات المميةم غير المعلنة عنوا 

 .للم الغير بالقريقة المبينة سلألا 
ويترتب علم  لك قيام الر   المادي 

الوسيق المالي لو ه الجريمة بقيام 
بال ش  ع  نية العمي  في األستامار 
في ققا  معي   أ  ي و  صناعي  و 

ةراعي  و مصرفي  و ال ش  ع  
 مية األسوم التي يريد بيعوا  و 
شرائوا  و مقدار السعر المألوض 
الوسيق بالبيع و الشراء   و ال ش  
م  قب  موظألي ايئة السوق ع  
البيانات  و اإلاصاءات الخاصة 

الشرك  المقيدم في سوق األوراق ب
المالية قب  اإلعال  عنوا   
( 4)

  . 
وتعد ا ه الجريمة م  الجرائم  

الش لية التي ال يشترق المشر  
لتماموا وجود نتيجة جرمية ماددم   
 نما تتم بمجرد لتيا  السلوك المجرم  
  واي جريمة تامة ال عقاب علم 

الشرو   فيوا   
(  )

  . 
 الألر  الاالم

لر   المعنوي لجريمة لفشاء ا
معلومات مميةم غير معلنت عنوا في 

 سوق األوراق المالية
تعد ا ه الجريمة م  الجرائم العمدية   

التي تتقلب توافر قصدا جرميا عاما 
قوامة العلم بأر ا  الجريمة 
وعناصراا   و تجاه لرادم الجاني للم 

 رت اب الألع  المجرم 
(  )

  وعلم   
م الجاني سواء  ا   لك يجب    يعل

 وسيقا ماليا  م موظألا بأنت 
قد ااة علم معلومة مميةم تعد سرا 
و لك بعدم اإلعال  عنوا  وبأنت قد 
اص  علم ا ه المعلومة با م 
وظيألتت  و مونتت و نت سيقوم بإقال  
الغير ال ي ليس لت الاق بعد في 
اإلقال  عليوا وم  ام يوجت لرادتت 

المميةم للم للم لفشاء ا ه المعلومة 
 .الغير 
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وعلم  لك  فإ ا ما  خقأ موظ   
ايئة السوق  و الوسيق المالي في 
لفشاء المعلومات المميةم غير المعلنة 
عنوا للم الغير دو  قصدا منت  أ  
يعتقد بأ  المعلومة ليست سرا بإعتقاده 
   المستامر قد صرح عنوا  و ليست 
 ات صلت بمونتت  و  عتقد بأ  

رح لت باإلفشاء فأ  المستامر  ص
القصد الجرمي ينتألي وب لك ال تقع 

الجريمة
( 0)

. 
 الألر  الرابع

العقوبة المقررم لجريمة لفشاء 
معلومات مميةم غير معلنت عنوا في 

 سوق األوراق المالية
تباينت التشريعات المنظمة لسوق     

األوراق المالية في فرض العقوبة 
المقررم لو ه الجريمة   فألي فرنسا 

اقب المشر  مرت ب ا ه الجريمة ع
يعاقب بالابس لمدم )عندما نص علم 

ستة  شور و بغرامة مقداراا مائة 
 ل  فرنك    شخص ااة عند 
ممارستت لمونتت  و وظيألتت معلومة 
مميةم ع  االة  و موق   اد 
مصدري  وراق متداولة في سوق 
منظمة  و ع  تقورت  دام مالية 

عالنوا مقبولة في سوق منظم فقام إل
للم شخص  خر م  خارج ال ادر 

(   العادي لمونتت  و وظيألتت 
(  )

    
 ما بالنسبة للشخص المعنوي فقد جع  
العقوبة الغرامة بخمسة  ضعا  
الغرامة نظيرتوا المقبقة علم 

الشخص القبيعي 
( 3)

 ما  جاة  
فرض العقوبات الت ميلية ما  ا  
الشخص المعنوي  و وضعت تات 

 تةيد علم خمس الرقابة لمدم ال
سنوات  و األبعاد ع  األشتراك في 
األسواق العامة بصورم نوائية  و لمدم 

ال تتجاوة خمس سنوات  
( 3)

 . 
 ما في مصر فقد عاقب المشر    

علم    م   فشم سرا  تص  بت 
با م وظيألتت بالابس مدم ال تق  ع  
سنتي  وبغرامة ال تق  ع  عشري  

   ل   ل  جنيت و ال تةيد علم خمسي
جنيت   و بأاد ااتي  العقوبتي  علم 
   ال يوجد نص عقابي  خر يقرر 

  ار م  ا ه العقوبة  
(  )

  ويعاقب   
المسئو  ع  اإلدارم الألعلية في 
الشر ة   ا ما وقعت الجريمة باسم 

الشر ة ولاسابوا  
(  )

ويجوة الا م  
علم الجاني بعقوبة تتما  في الارما  

ر مةاولة م  مةاولة المونة  و اظ
النشاق ال ي وقعت بمناسبتت الجريمة 
و لك لمدم االم سنوات وي و  الا م 
و جوبيا في االة العود للم الجريمة  

(  )
 . 

وفي األمارات العربية المتادم عاقب 
المشر  مرت ب ا ه الجريمة بالابس 
وبالغرامة التي ال تةيد علم مائة  ل  

درام  و بأاد ااتي  العقوبتي    
( 4)

 
م  قانو  (    )قبيقا للمادم وت

العقوبات األتاادي لدولة اإلمارات 
فأ  الابس ي و  مدم ال تق  ع  شور 

 .وال تةيد علم االم سنوات 
 ما في العراق فن تألي بما  شرنا  ليت 
في الجرائم السابقة م   نتقادات علم 

م  قانو  سوق العراق (    )القسم 
   300لسنة   4لألوراق المالية رقم 

  ونقترح فرض عقوبة علم مرت ب 
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ا ه الجريمة و لك م  خال  لضافة 
للم الألقرم رقم (  3)فقرم تام  الرقم 

م  العقوبة المقررم لجريمة (  وال ) 
 ستغال  معلومات مميةم غير معلنة 
عنوا في سوق األوراق المالية    

 فشم عمدا  -3) ونقترح ي و  نصوا 
لنة للم الغير معلومة مميةم غير مع

عنوا بمقتضم ا ا القانو  والتعليمات 
 (.الصادرم بمقتضاه  

 المقلب الاالم
جريمة تابيت معلومات غير صاياة 
في نشرات األ تتاب والتقارير  و 
واائق الشر ة في سوق األوراق 

 المالية
تود  التشريعات المنظمة لسوق      

األوراق المالية م  تجريم بعض 
قة األفعا  الم الاألاظ علم د

ومصداقية المعلومات الصادرم  ع  
مصدري األوراق المالية وعدم العبم 
في نشرات األ تتاب والتقارير 
والواائق الجوات المتعاملة في 
األوراق المالية ل و  ا ه المعلومات 
تعد عنصرا م  العناصر التي يقوم 
سوق األوراق المالية بأعتباراا 
األساس ال ي يعتمد عليت المستامرو  

األوراق المالية في تعامالتوم  في
 .الجارية في سوق األوراق المالية 

ل لك تدخلت التشريعات المنظمة 
لسوق األوراق المالية وجرمت بعض 
األفعا  التي تؤدي الم عدم مصداقية 
البيانات المتعلقة بالشر ات المصدرم 
لألوراق المالية  منوا  ابات بيانات 
و غير صاياة في نشرات األ تتاب  

في تقرير وواائق التي تعتمداا الويئة 

العامة للسوق بالنسبة للشر ات 
 .المدرجة في سوق األوراق المالية

فألي فرنسا عاقب المشر  الألرنسي  
علم ا ه الجريمة بنألس العقوبة التي 
عاقب علم جريمة لشاعة معلومات 
 ا بة   ايم جرم القانو  الألرنسي 
 بوجت عام    لشاعة  و بم لمعومات
متعلقة بأاد األسوم  و السندات 
المقراة في سوق األوراق المالية 

وبأي وسيلة  انت  
(  )

وقد عاقب   
المشر  علم ا ه الجريمة بالابس 
لمدم سنتي  وغرامة مالية مقداراا 
عشرم ماليي  فرنك  و بغرامة ال 
تتجاوة عشرم  ضعا  الربح  و دو  

 لك دو     تنخألض ع  قيمة       
األرباح  
(  )

 . 
وفي مصر تدخ  المشر  وجرم ا ه 

   م  ).....األفعا  عندما نص علم 
 ابت عمداً في نشرات األ تتاب  و 
 وراق التأسيس  و التراخيص  و غير 
 لك م  التقارير  و الواائق  و 
اإلعالنات المتعلقة بالشر ة بيانات 
غير صاياة  و مخالألة ألا ام 

يانات بعد القانو   و غًير ا ه الب
 عتماداا م  الويئة  و عرض عليوا  

( 0)
 . 

وفي اإلمارات نص المشر  علم  
تلتةم ) ا ه الجريمة عندما نص علم 

الشر ات التي تم  دراج  وراقوا 
المالية في السوق بنشر  ية معلومات 
ليضااية تتعلق بأوضاعوا و نشقتوا 

نا  وبما ي أل  سالمة التعام  و  قمئ
( لب منوا  لكالمستامري  متم ق

(  )
 

. 
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 ما في العراق فأ  المشر  فقد فاتت 
التقرق للم ا ه الجريمة في قانو  

  4سوق العراق لألوراق المالية رقم 
وا ه نقص تشريعي   300لسنة 

ندعو المشر  للم معالجتت م  خال  
النص علم ا ه الجريمة ا ا القانو  

وفرض عقوبة مناسبة علم مرت بوا   
( 3)

 . 
اظ    ا ه الجريمة نصت وم  المال

عليوا قواني  الشر ات   
( 3)

  فرغم   
وجوداا في ا ه القواني   ال    الود  
منوا او اماية نشرات لصدار األسوم 
والسندات وم  ام اماية المستامري  

 .في سوق األوراق المالية
وتقوم ا ه الجريمة بتوافر الر ني  
المادي والمعنوي   ل لك سو  

ما فرعا مستقال نخصص ل   منو
باإلضافة للم فر  االم نتقرق فيت 

 .للم العقوبة المقررم للجريمة
 الألر  األو 

الر   المادي لجريمة تابيت معلومات 
غير صاياة في نشرات األ تتاب 
والتقارير  و واائق الشر ة في سوق 

 األوراق المالية
يألوم م  النصوص المنظمة لسوق 

جع  األوراق المالية    المشر  قد 
ا ه الجريمة  تقوم بسلوك  يجابي 
دو     ي  ر قياموا بسلوك سلبي 
ويتما  ا ا السلوك األيجابي في  ابات 
بيانات مغايرم للاقيقة بإادى نشرات 
لصدار األسوم والسندات  و التقارير 

 . و الواائق المقدمة للم ايئة السوق 
ويشترق لقيام ا ه الجريمة    ت و  

تابة و ال  امية وسيلة النشر اي ال 

لنو  المادم التي  تب عليوا المارر   
ل لك يخرج ع  نقاق تقبيق ا ه 
الجريمة األقوا  الشألوية ولو  انت 
 ا بة و  لك  افة  ش ا  التعبير ع  
الأل ر اإلنساني والتي ال تتما  في 
ال تابة اتم لو  انت   ار تعبيرا  و 

داللة م  ال تابة   
(  )

   ما ال   
ت و  جميع المعلومات  يشترق   

غير صاياة   نما ي ألي لقيام 
الجريمة    ي و   اد ا ه المعلومات 
 و بعضوا غير صاياا ولو  ا  

البعض األخر صاياا  
(  )

  . 
و نرى      تما  اماية المعومات  

ومصداقيتوا في نشرات األ تتاب  و 
التقارير  و واائق الشر ة المدرجة في 

تقلب م  سوق األوراق المالية ت
المشر  تجريم االة لغألا  معلومات 
اامة  في نشرات األسوم والتقارير  و 
واائق الشر ة المدرجة في ا ه 
األسواق   و لك أل  لغألا   تلك 
المعلومات الوامة في تلك الماررات 
قد يؤار علم سالمة القرارات التي 
يتخ اا المتعاملي  في األوراق المالية 

لتالي خلق و يلاق الضرر بوم و با
االة م  عدم الاقة في سوق األوراق 
المالية   ل لك نقترح علم المشر  
العراقي تجريم االة لغألا  معلومات 
اامة في نشرات األ تتاب  و تقارير  
 و واائق الشر ة المدرجة في سوق 

 .األوراق المالية
 الألر  الااني

الر   المعنوي لجريمة  ابات 
 معلومات غير صاياة في نشرات
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األ تتاب والتقارير  و واائق الشر ة 
 في سوق األوراق المالية

   ا ه الجريمة اي م  الجرائم 
العمدية ايم نصت علم  لك 
التشريعات التي عالجت ا ه الجريمة  

(  )
  ويقتضي توافر القصد الجرمي   

العام بعنصريت العلم واإلرادم ايم 
ي و  الجاني عالما بأنت  ابت 

لاقيقة و   فعلت  معلومات مخالألة ل
ينصب علم نشرم األ تتاب  و 

 ما تتجت   التقارير  و واائق الشر ة 
لرادم الجاني للم لتيا  الألع  الم و  
للجريمة وال تقوم الجريمة بمجرد 

اإلاما    
( 4)

  وتنتألي الجريمة   ا   
 نتألم العلم لدى الجاني  أ  يعتقد  
باس  نية  و بنم  عتقاده علم  مور 

و  سباب معقولة  صاة صاياة  
المعلومات التي قام بتابيتوا   و قيامت 
بتابيت المعلومة غير الصاياة ع  

 .الخقأ غير متعمد 
 الألر  الاالم

العقوبة المقررم لجريمة تابيت 
معلومات غير صاياة في نشرات 
األ تتاب والتقارير  و واائق الشر ة 

 في سوق األوراق المالية
ظمة لسوق فرضت التشريعات المن   

األوراق المالية العقوبة علم مرت ب 
فألي مصر عاقب .ا ه الجريمة

المشر  علم ا ه الجريمة بالابس 
لمدم خمس سنوات وبغرامة ال تق  
ع  خمسي   ل  جنية وال تةيد علم 
مائة  ل  جنيت  و بإادى ااتي  
العقوبتي  مشترقا عدم اإلخال  بأية 

عقوبة  شد في  ي قانو   خر  
(  )

  . 

وفي األمارات عاقب المشر  علم 
لرت اب ا ه الجريمة بالابس لمدم ال 
تق  ع  االم  شور و ال تةيد علم 
االم سنوات والغرامة التي ال تق  

ع  مائة  ل  درام وال تتجاوة مليو     
درام  
(  )

    . 
 ما في العراق فأ  المشر  قد فلم 
يتقرق للم ا ه الجريمة في قانو  

  4راق المالية رقم سوق العراق لألو
  ل لك ندعو المشر  للم   300لسنة 

(    )وضع نص قانوني في القسم 
م  ا ا القانو  يعالج فيت ا ه الجريمة 

 3)م  خال  لضافة فقرم تام  الرقم 
م  العقوبة (  وال ) للم الألقرم رقم ( 

المقررم لجريمة  ستغال  معلومات 
مميةم غير معلنة عنوا في سوق 

لمالية    ونقترح ي و  األوراق ا
 ابت عمداً معلوالت غير  -3) نصوا 

صاياة  و  اجم ع  اإلدالء 
بمعلومات ضرورية في نشرات 
األ تتاب  و التقارير  و واائق الشر ة 
المدرجة في السوق  و مخالألة ألا ام 
ا ا القانو  والتعليمات الصادرم 

 ( .بمقتضاه 
 المقلب الرابع

ئة و جريمة تسريب معلومات خاق
مضللة ع   وراق مالية متداولة في 

 سوق األوراق المالية
تلعب المعلومة الخاقئة  و المضللة    

دورا خقيرا في سوق األوراق المالية 
لما تتضمنت م  غش  م  شأنت    
يضل  المتعاملي  في ا ه األسواق   
وال يم   اماية اس  سير المعامالت 
في ا ه األسواق  ال بتامي  صاة 
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لومات المتعلقة باألستامار المع
والايلولة دو  نشر تلك المعلومات 

 .بش   مخال  لما او في الواقع 
وتتما  ا ه الجريمة في نشر 
معلومات  ا بة م  شأنوا اإليقا  في 
غلق لدى المتعاملي   في سوق 
األوراق المالية ل لك يعمد الجاني للم 
المعلومات ال ا بة بود  ترغيب 

  في السوق في جموور المتعاملي
اللاظة التي تعد مناسبة لت  
(40)

    
ل لك عمدت التشريعات المنظمة 
لسوق األوراق المالية للم تجريم 
السلوك ال ي م  شأنت تضلي  

 .المتعاملي  في ا ه األسواق
فألي فرنسا جرم المشر  نشر  

المعلومات ال ا بة ع  األوراق المالية 
المتداولة في سوق األوراق المالية 

   شخص )......عندما نص علم 
عمد للم ترويج معلومات مضللة بي  
العموم بأية قريقة  انت م  شأنوا    
تؤار علم األسعار وت و  متعلقة 
بوضعية مصدر األوراق المالية  و 
بآفاق تقور ورقة  و  دام مالية 
 موظألة ع  قريق المساامة العامة 
 و ع  قريق بعض العمليات اآلجلة 

(  نقولة للقيم الم
(4 )

   . 
وفي الواليات المتادم األمري ية جرم 
المشر  اإلدالء بأي بيانات غير 
صاياة ع   ية واقعة جوارية  و 
لغألا   ظوار تلك الوقائع التي ت و  
ضرورية لجع  البيانات غير مضللة  

(43)
. 

وفي مصر عالج المشر  ا ه 
   ) ......الجريمة عندما نص علم 

ات غير صاياة م   صدر عمداً بيان
ع  األوراق المالية التي تتلقم 
األ تتاب فيوا جوة مرخصة لوا بتلقي 

(  األ تتاب 
(43)

   بينما عالج   
المشر  اإلماراتي ا ه الجريمة بنصت 

ال يجوة تقديم  ية بيانات  و ) علم 
تصرياات  و معلومات غير صاياة 
م  شأنوا التأاير علم القيمة السوقية 

وعلم قرار األستامار  لألوراق المالية
(  و عدمت 

(4 )
 . 

 ما المشر  العراقي فقد فاتت التقرق 
للم ا ه الجريمة في قانو  سوق 

لسنة   4العراق لألوراق المالية رقم 
وا ا نقص تشريعي ندعو    300

 .المشر  لمعالجتت
وتقوم ا ه الجريمة بتوافر ر نيوا  

المادي والمعنوي   وعليت سو  
فرعا مستق  علم نخصص ل   منوما 

ادم باإلضافة للم فر  االم نتعرض 
فيت للم العقوبة المقررم لو ه الجريمة 

 . 
 الألر  األو 

الر   المادي لجريمة تسريب 
معلومات خاقئة و مضللة ع   وراق 
 مالية متداولة في سوق األوراق المالية

يتما  النشاق اإلجرامي ال ي يقوم   
في  بت الر   المادي  لو ه الجريمة

تقديم بيانات  و تصرياات  و 
معلومات غير صاياة ع  قرح 
 وراق مالية لأل تتاب  و ع  تداو  
 وراق مالية  و مصدر ا ه األوراق 

 .المالية
ول ي يتوفر السلوك اإلجرامي يجب 
تاقق شرقي   واما     ت و  اناك 
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معلومة خاقئة ومضللة  ما يجب    
ي و  اناك نشاق  جرامي   
(4 )

  . 
جب    ت و  المعلومة خاقئة  و في

مضللة م  شأنوا ليقا  المستامر في 
الخقأ بش    نت لو عر  اقيقة 
الوضع المالي لمصدر األوراق المالية 

لما  شتراا 
(4 )

  و ال يشترق في   
المعلومة الخاقئة  و المضللة    
يترتب علم تسريبوا ادوم تأاير 
فعلي علم  سعار األوراق المالية في 

ألوراق المالية   و تعد سوق ا
المعلومة غير صاياة   ا  انت 
ماددم وغير دقيقة أل  م  شأنوا 
تضلي  المستامري  و ليقاعوم في غلق 
  ل لك فأ  اإلدالء بمعلومات صاياة 
تتخللوا  خرى خاقئة تعد معلومات 

 ا بة  
(44)

  ويستوي    تصدر ا ه  
المعلومات الخاقئة  و المضللة ع  

ي  و الشخص الشخص القبيع
المعنوي   ما يستوي    تسرب 
المعلومة للم شخص وااد  و لعدم 

 شخاص  
(4 )

  . 
وال ي ألي لقيام الر   المادي    ت و  
اناك معلومات خاقئة ومضللة  نما 
يجب    ي و  اناك  نشاق  جرامي 
مضمونت نشر معلومات  و بيانات  و 
 ا بة ومضللة للم الجموور بقريقة 

 تابة  ماا   لك ما سواء  انت 
المقاالت الصاألية  و منشورات  و 
دوريات  م شألااة  ماا   لك بيا  
ي ا  في التلألةيو   و اإل اعة  و في 
مؤتمر  و  جتما  مع ماللي  ماليي    
فالعبرم بوصو  المعلومات للم عدد 
غير مادد م  المستامري  وسواء 

تاقق ليقا  المستامر في الغلق  م لم      
يتاقق 
(4 )

 . 
والعبرم في  عتبار المعلومة خاقئة  

ومضللة  بتاريخ النشاق اإلجرامي 
المتما  بنشر  و اإلدالء   فإ ا ابت 
 نوا  انت  ا بة ومضللة وم  شأنوا 
التأاير علم سعر الورقة المالية في 
 لك التاريخ فأنت يقوم الر   المادي 
للجريمة اتم و    صبات فيما بعد 

قيام الجاني بعد   لك اقيقة واقعة  و
 لك بتصايح المعلومة ال ا بة بعد    
 ا  عالما بخقأ المعلومة قب  اإلدالء 

بوا 
( 0)

 . 
وتعد ا ه الجريمة م  جرائم الخقر  

التي تتم بمجرد لتيا  السلوك 
اإلجرامي دو   شتراق نتيجة معينة   
فمتم بد  الجاني بتسريب المعلومات 
ة ال ا بة و المضللة تاققت الجريم

تامة وم  ام ال يتصور الشرو  فيوا 
   ما تعد ا ه الجريمة م  الجرائم 
البسيقة التي يعاقب علم مرت بوا 
بمجرد قيامت بالسلوك اإلجرامي مرم 

واادم  
(  )

 . 
 الألر  الااني 

الر   المعنوي لجريمة تسريب  
معلومات خاقئة و مضللة ع   وراق 
 مالية متداولة في سوق األوراق المالية

بجانب توافر الر   المادي لو ه   
الجريمة  ال بد م  توافر الر   
المعنوي الم و  لوا لقيام الجريمة في 
اق الجاني   ويما  الر   المادي في 
ا ه الجريمة بتوافر القصد الجرمي 
العام والخاص   فالقصد الجرمي العام 
واو تعمد الجاني  القيام  بالجريمة  
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لمعلومة التي ال ي قوامت العلم ب و  ا
صرح بوا غير صاياة ومضللة   ما 
يعلم  بأنت يقوم بإقال  عدد غير مادد 
م  الجموور علم المعلومة و م  ام 
يوجت لرادتت للم  رت اب النشاق 

المجرم  
( 3)

 . 
وبجانب القصد الجرمي العام  البد  

م  توافر القصد الجرمي الخاص  
ال ي يتما  في  نصرا  نية الجاني 

قيامت بتسريب المعلومات  م  وراء
ال ا بة والمضللة للم تاقيق نتيجة 
معينت واي التأاير علم  سعار 

األوراق المالية  
( 3)

. 
ويترتب علم  لك متم ما علم الجاني 
بعدم صاة المعلومة التي نشراا فال 
يستقيع لن ار  ااراا الماتملة سواء 
ما تعلق منوا بسير الورقة المالية  و 

تامري  فالعلم ب  ب التغرير بالمس
المعلومة  و تجاه   رادتت للم نشراا 
يعد قرينت علم علمت بآااراا السلبية 

الماتملة   
(  )

  
 الألر  الاالم

العقوبة المقررم  لجريمة تسريب 
معلومات خاقئة و مضللة ع   وراق 
 مالية متداولة في سوق األوراق المالية

فرضت التشريعات المنظمة لسوق  
الية العقوبة علم مرت ب األوراق الم

ا ه الجريمة  وقد تباينت ا ه 
 .التشريعات في مدى العقوبة

فألي فرنسا عاقب المشر  علم ا ه 
يعاقب لمدم ) الجريمة بنصت علم 

سنتي  ابس وغرامة مالية مقدرااا 
عشرم ماليي  فرنك   و بغرامة ال 
تتجاوة عشرم  ضعا  األرباح 

المتاققة  و دو   لك م  غير    
نخألض ع  قيمة األرباح    شخص ت

عمد للم ترويج معلومات مضللة بي  
العموم بأية قريقة  انت م  شأنوا    
تؤار علم األسعار وت و  متعلقة 
بوضعية مصدر األوراق المالية  و 
بآفاق تقور ورقة  و  دام مالية 
 موظألة ع  قريق المساامة العامة 
 و ع  قريق بعض العمليات اآلجلة 

(  منقولة للقيم ال
(  )

   ما بالنسبة  
للشخص المعنوي فقد جع  العقوبة 
الغرامة بخمسة  ضعا  الغرامة 
نظيرتوا المقبقة علم الشخص 

القبيعي 
(  )

 ما  جاة فرض  
العقوبات الت ميلية ما  ا  الشخص 
المعنوي  و وضعت تات الرقابة لمدم 
ال تةيد علم خمس سنوات  و األبعاد 

ق العامة ع  األشتراك في األسوا
بصورم نوائية  و لمدم ال تتجاوة 

خمس سنوات  
( 4)

 . 
وفي مصر عاقب المشر  مرت ب 

مع عدم ) ا ه الجريمة بنصت علم 
اإلخال  بأية عقوبة  شد منصوص 
عليوا في  ي قانو   خر يعاقب 
بالابس لمدم  ال تةيد علم خمس 
سنوات وبغرامة ال تق  ع  خمسي  

 ل    ل  جنيت و ال تةيد علم مائة
جنيت  و بإادى ااتي  العقوبتي     

   م   صدر بيانات  - ......م  
غير صاياة ع  األوراق المالية 
التي تتلقم األ تتاب فيوا جوة 

(  مرخصة لوا بتلقي األ تتاب 
(  )

    
وفي األمارات عاقب المشر  علم 
 رت اب ا ه الجريمة بالابس لمدم ال 
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تق  ع  االم  شور و ال تةيد علم 
الم سنوات والغرامة التي ال تق  ا

ع  مائة  ل  درام وال تتجاوة مليو  
درام  
(  )

    . 
 ما في العراق فأ  المشر  قد فاتت 
التقرق للم ا ه الجريمة في قانو  

  4سوق العراق لألوراق المالية رقم 
  ل لك ندعو المشر  للم   300لسنة 

(    )وضع نص قانوني في القسم 
يعالج فيت ا ه الجريمة م  ا ا القانو  

  )م  خال  لضافة فقرم تام  الرقم 
م  العقوبة (  وال ) للم الألقرم رقم ( 

المقررم لجريمة  ستغال  معلومات 
مميةم غير معلنة عنوا في سوق 
األوراق المالية    ونقترح ي و  

 دلم عمداً بمعلومات غير - ) نصوا 
صاياة قد تؤار علم  ي ورقة مالية  

بمقتضم  ا ام ا ا القانو   و متداولة 
التعليمات الصادرم بمقتضاه  و تؤار 

 ( .علم سمعة  ي جوة مصدرم لوا 
 الخاتمة

في سبي  تقديم اماية جةائية         
مت املة  لسوق األوراق المالية  ول ي 
تقوم ا ه األسواق بالوظيألة التي 
وجدت م   جلوا   يقوم المشر  م  
ق خال  النصوص المنظمة لسو

األوراق المالية بتجريم بعض 
السلو يات التي قد توة الاقة في ا ه 
األسواق  والتي تؤدي للم  بتعاد 
المستامري  ع  األستامار في تلك 
األسواق وم  ام ادوم نتائج ي و  

لوا األار السلبي علم األقتصاد 
 .الوقني

وقالما    سوق األوراق المالية    
اق يت و  م  االم عناصر اي األور

المالية التي يتم تداولوا في تلك 
األسواق   والمتعاملو  في ا ه 
األوراق المالية   والمعلومات التي يتم 
التعام  بناء عليوا  ل لك فأ  الجرائم 
في سوق األوراق المالية  تتعلق بو ه 

ولما  ا  تاقيق المساوام .   العناصر
بي  المتعاملي  في تلك األسواق  م  

يقوم عليوا سوق األوراق المبادئ التي 
المالية  ولتاقيق تلك المبادئ فأنت 
يتوجب توفير اماية جةائية لتلك 
األسواق وا ا ما دفع المشر  الجةائي 
في  غلب  الدو  للم تجريم   افة 
صور السلوك التي تضر بسوق 

 األوراق المالية والمتعاملي  فيت 
والمسقققققاوام التقققققي يسقققققعم لليوقققققا 

وام فققي تلقققي المشققر  انققا اققي المسققا
المعلومققة الخاصققة بالشققر ة المصققدرم 
لققألوراق الماليققة فققي األسققواق   بايققم 
يتسققاوى المتعققاملو  فققي األسققتألادم مقق  
المعلومقققة بالققققدر  اتقققت لققق لك جرمقققت 
التشققققريعات المنظمققققة لسققققوق األوراق 
الماليقققققة  سقققققتغال  تلقققققك المعلومقققققة  و 
لفشائوا  و تابيتوا في نشقرات األ تتقاب 

واقائق الشقر ات بصقورم  و تقارير  و 
غيققر صققاياة مقق   بققرة الجققرائم التققي 

لمعلومقققة فقققي سقققوق األوراق تتعلقققق با
 .المالية
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 الووامش
                                                 

للشرراات المييردب وسروأل ااوراأل  عمر سالم ،الحماية الجنائية للمعلومات الغيرر معلنرة. د   ( )
 . 99،    ص 991 ، دار النهضة العروية ،مصر ، المالية، ط 

راه فهد ون محمرد النييعر، ، الحمايرة الجنائيرة للسروأل الماليرة السرعودح ،دطروحرة دا رو. د ( )
محمرد ورن ناصرر . ؛ د 90 ، ص     002 ،جامعة نايف للعلوم اامنية ، السعودية العرويرة ،

الوجرراد ، النطرراأل اليررانون، لمورردد حضررر اافصرراا عررن المعلومررات الداألليررة الم عليررة وررااوراأل 
جامعة اإلساندرية ،عدد ،المالية الم داولة ف، سوأل ااوراأل المالية السعودح ، مجلة الحيوأل 

 . 92 ، ص  001 ،   ، ك   
 . 990 لسنة  2من الئحة لجنة عمليات الوورصة اليرنسية رقم (   )ينظر المادب  ( )
 .   9 من قانون ااوراأل المالية اامريا، الصادر سنة (  9/ ب/ 0 )ينظر المادب  ( )
 . 99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  ( 2)ينظر المادب  (9)
 وسرروأل وهيئررة الألرراص 000  سررنة   رقررم اإلمررارا ، اليررانون مررن(  1 )ر المررادب ينظرر (2)

 .والسلع المالية لألوراأل اامارات
  1مررن قررانون سرروأل العررراأل لررألوراأل الماليررة رقررم (  9)مررن اليسررم ( د /  )ينظررر المررادب  (1)

 .  00 لسنة 
لسرنة   1أل المالية رقم من قانون سوأل العراأل لألورا(    )من اليسم (  2)ينظر المادب  (2)

 00  . 
 ميارنرة دراسرة الماليرة لألسرواأل الجنائيرة وشروة الجنائيرة الحمايرةمجدح دنور حوشر، ، . د (9)

 . 0 ، ص     00 ، الياهرب،مصر ، العروية النهضة دار واليرنس،، المصرح لليانونين
، دار النهضرة   مظهر فرغل، عل، ، الحماية الجنائية للثيرة فر، سروأل ردس المرال ،ط. د (0 )

 . 22 ،ص  002 العروية  ،الياهرب ، مصر ، 
 .   مجدح دنور حوش، ، المصدر الساوأل ، ص . د (  )
،دار الثيافة للنشر و   الحماية الجزائية ل داول ااوراأل المالية،ط دحمد محمد اللوزح ،. د (  )

 .    ، ص    0 0 ال وزيع، عمان ، ااردن ، 
 . 99 لسنة  99ن قانون سوأل ردس المال المصرح رقم م ( 2)ينظر المادب  (  )
 وسرروأل وهيئررة الألرراص 000  سررنة   رقررم اإلمررارا ، اليررانون مررن(  1 )ينظررر المررادب  (  )

 .والسلع المالية لألوراأل اامارات
  1مرن قرانون سروأل العرراأل لرألوراأل الماليرة رقرم (    )مرن اليسرم (  2)ينظر المرادب   (9 )

 .  00 لسنة 
    ، مصردر سراوأل ،  ص .......ر سرالم ،الحمايرة الجنائيرة للمعلومرات الغيرر معلنرةعم. د (2 )

 .وما  الها 
-1-   مررن قررانون الشررراات ال جاريررة اليرنسرر، الصررادر فرر، (   / 2 ) ينظررر المررادب  (1 )

 . 929 -1-  المعدل ويانون  922 
 .   مجدح دنور حوش، ، المصدر الساوأل ، ص . د (2 )
 . 99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  ( 2)ينظر المادب  (9 )
 وسرروأل وهيئررة الألرراص 000  سررنة   رقررم اإلمررارا ، اليررانون مررن(  9 )ينظررر المررادب  (0 )

 .والسلع المالية لألوراأل اامارات
لسنة   1من قانون سوأل العراأل لألوراأل المالية رقم (    )من اليسم (  2)ينظر المادب  (  )

 00  . 
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. د؛  21، مصدر ساوأل ،  ص ......عمر سالم ،الحماية الجنائية للمعلومات الغير معلنة. د (  )

  . 1 مجدح دنور حوش، ، المصدر الساوأل ، ص 
 . 929 لسنة     من قانون العيووات العراق، رقم (   /1 )ينظر المادب  (  )
لررأل ورر عالم الم ع922 -9-2 الصررادر فرر،    2/ 21مررن قررانون(  /0 )ينظررر المررادب  (  )

 .دصحاب الييم المنيولة واإلشهار والنسوة لعمليات لوورصة 
المسررئولية الجنائيررة للوسررطال المرراليين فرر، عمليررات الوورصررة ، دار منيررر دوررو ريشررة ، . د (9 )

 . 2  ،  ص    001 الجامعة الجديدب ، مصر ، 
 ؛ 29در سراوأل ،  ص ، مصر.......عمر سالم ،الحماية الجنائية للمعلومات الغير معلنرة. د (2 )
 . 92 مظهر فرغل، عل، ، المصدر الساوأل، ص . د
الحمايررررة الجنائيررررة الألاصررررة لسرررروأل ااوراأل الماليررررة لدولررررة ألالررررد علرررر، صررررال  ، . د (1 )

 .  2، ص    001 ،منشورات الحلو، الحيوقية ، ويروت ،لونان،  اامارات،ط
 . 00 مظهر فرغل، عل، ، المصدر الساوأل، ص . د (2 )
ف حيررة محمررد قررورارح ، الحمايررة . د؛  22ألالررد علرر، صررال  ، المصرردر السرراوأل ، ص   .د (9 )

الجنائيرة لشريافية دسررواأل ااوراأل الماليرة ، مجلررة الحيروأل ، جامعررة اإلسراندرية ،دار الجامعررة 
 . 0  ، ص   002 ،    الجديدب ،  مصر ،العدد 

الم علررأل ورر عالم 922 -9-2 الصررادر فرر،    2/ 21مررن قررانون(  /0 )ينظررر المررادب  (0 )
 .دصحاب الييم المنيولة واإلشهار والنسوة لعمليات لوورصة 

 .   99 من قانون العيووات اليرنس، الصادر سنة (  2 /    )ينظر المادب  (  )
 . 99 من قانون العيووات اليرنس، الصادر سنة (  9 /    )ينظر المادب  (  )
 .   9 الية اامريا، الصادر ف، سنة من قانون ااوراأل الم(    )ينظر المادب  (  )
 . 99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  ( 2)ينظر المادب  (  )
 . 99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  (22)ينظر المادب  (9 )
 . 99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  (29)ينظر المادب  (2 )
 وسرروأل وهيئررة الألرراص 000  سررنة   رقررم اإلمررارا ، اليررانون مررن(    )ب ينظررر المرراد (1 )

 .والسلع المالية لألوراأل اامارات
فررراس يرراوز عوررد اليررادر ، الجرررائم الماسررة وسرروأل ااوراأل الماليررة ، مجلررة الحيرروأل . د (2 )

 .    ، ص   002 ،  9 ،عدد  0 ،جامعة النهرين ،العراأل ، المجلد 
 929 -2- الصادر ف،    9/  29من اليانون اليرنس، رقم (   /   /0 )ينظر المادب  (9 )

 .الم علأل وش ن شيافية وسالمة السوأل المال، اليرنس،
 . 99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  ( 2)ينظر المادب  (0 )
 وسرروأل وهيئررة الألرراص 000  سررنة   رقررم اإلمررارا ، اليررانون مررن(  0 )ينظررر المررادب  (  )

 .والسلع المالية لألوراأل راتااما
  1مرن قرانون سروأل العرراأل لرألوراأل الماليرة رقرم (  9)مرن اليسرم ( د /  )ينظر المادب  (  )

 .  00 لسنة 
  1مرن قرانون سروأل العرراأل لرألوراأل الماليرة رقرم (    )مرن اليسرم (  2)ينظر المرادب   (  )

 .  00 لسنة 
 .من رسال نا هذه        ينظر الصيحة       (  )
 .   مجدح دنور حوش، ، المصدر الساوأل ، ص . د (9 )



                                                                                      مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
 دسالعدد السا

 

 

 

 
3 3 

                                                                                                                                            
،دار الحريرررررة للطواعرررررة ،  حميرررررد السرررررعدح ، شررررررا قرررررانون العيوورررررات الجديرررررد ، ط. د (2 )

دنررررور محمررررد صرررردق، ،المسررررنولية الجزائيررررة عررررن الجرررررائم . ؛ د  9 ، ص   912 وغررررداد،
نسرين عود .؛ د 22 ص ،   001 ااق صادية ، دار الثيافة للنشر وال وزيع،عمان ،ااردن ، 

 .  1، ص  009 الحميد،الجرائم ااق صادية ، الما ب الجامع، الحديث ،  مصر ،
منيرر دورو ريشرة ، المصردر . ؛ د    فراس ياوز عود اليادر ، المصردر السراوأل ، ص . د (1 )

 .    الساوأل ،  ص  
 .   مجدح دنور حوش، ، المصدر الساوأل ، ص . د (2 )
. د ؛ 29، مصدر ساوأل ،  ص .....لحماية الجنائية للمعلومات الغير معلنةعمر سالم ،ا. د (9 )

 . 9 مجدح دنور حوش، ، المصدر الساوأل ، ص 
 .    ف حية محمد قورارح ،المصدر الساوأل ، ص . ؛ د (90)
-2- الصررادر فرر،    9 – 29مررن اليررانون اليرنسرر، رقررم (   /   /0 )ينظررر المررادب  ( 9)

 .ة وسالمة السوأل المال، اليرنس،الم علأل وش ن شيافي 929 
 .  99 من قانون العيووات اليرنس، الصادر سنة (  2 /    )ينظر المادب  ( 9)
 . 99 من قانون العيووات اليرنس، الصادر سنة (  9 /    )ينظر المادب  ( 9)
 . 99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  ( 2)ينظر المادب  ( 9)
 . 99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  (22) ينظر المادب (99)
 . 99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  (29)ينظر المادب  (92)
 وسرروأل وهيئررة الألرراص 000  سررنة   رقررم اإلمررارا ، اليررانون مررن(  0 )ينظررر المررادب  (91)

 .والسلع المالية لألوراأل اامارات
 .   لمصدر الساوأل ، ص مجدح دنور حوش، ، ا. د (92)
الم علرأل ور عالم 922 -9-2 الصرادر فر،    2/ 21مرن قرانون(  / /0 )ينظر المرادب  (99)

 .دصحاب الييم المنيولة واإلشهار والنسوة لعمليات لوورصة 
 . 99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  ( / 2)ينظر المادب  (20)
 وسرروأل وهيئررة الألرراص 000  سررنة   رقررم اإلمررارا ، اليررانون مررن(  2 )ينظررر المررادب  ( 2)

 .والسلع المالية لألوراأل اامارات
منر  للرج جريمرة (   /0 )ف، المادب  910 لسنة ( 0 ) طرأل قانون  نظيم ال جارب رقم  ( 2)

اإلدالل  ومعلومات غير صحيحة دو  يديم سجالت دو وثائأل دو مس ندات مزورب مع العلرم ورذلك 
الجريمة والسجن مدب ال  زيد علج عشر سنوات دو والحوس لمرده ال  يرل  ، وقد عاقب علج هذه

عن ثرالث سرنوات ووغرامرة ال  زيرد علرج ثالثرة نالف دينرار وال  يرل عرن دلرف دينرار دو و حرد  
 .ها ين العيوو ين 

قرانون الشرراات المسراهمة وشرراات ال وصرية وااسرهم من قانون (   2 )عاقوت المادب  ( 2)
علررج هررذه الجريمررة فرر، مصررر   92 لسررنة  99 لمسررنولية المحرردودب رقررم والشررراات ذات ا

ال دثوت عمداً ف، نشرات لصدار ااسهم والسرندات ويانرات ااذورة دو مألاليرة ).....ونصها علج 
، ( احاام هذه اليرانون دو الئح ر  ال نييذيرة وارل مرن يوقرع  لرك النشررات  نييرذا لهرذه ااحارام 

ارل مرن دثورت عمرداً فر، عيرد - )راات اإلمرارا ،  ونصرها علرج من قانون الشر(    )والمادب 
الشراة دو ف، نظامها دو ف، نشرات ااا  اب فيي، ااسهم دو ف، السندات دو ف، غير ذلك من 

اذلك ال من وقرع هرذه الوثرائأل دو ،وثائأل الشراة ويانات ااذوة دو مألالية احاام هذا اليانون  
 991 لسرنة    من قانون الشراات العراق، رقرم (  2  )، والمادب ( وزعها مع علم  وذلك

يألضع للعيووة دح مسنول ف، الشراة  عمد دعطال ويانات دو معلومرات غيرر )ال ،  نص علج 
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صحيحة للج جهة رسمية حول نشاط الشراة دو وضعها المال، دو دسهم وحصص دعضائها دو 
 ( .اييية  وزيع اارواا

الجنررائ، للمعررامالت ال جاريررة ،مطوعررة اليرراهرب ،مصررر  حسررن، دحمررد الجنرردح ،اليررانون.د ( 2)
 . 2 ، ص 929 ،
 . 0  مظهر فرغل، عل، ، المصدر الساوأل، ص . د (29)
،  99 لسررنة  99مررن قررانون سرروأل ردس المررال المصرررح رقررم  ( / 2)ينظررر المررادب  (22)

ات قانون الشراات المساهمة وشرراات ال وصرية وااسرهم والشرراقانون من (   2 )والمادب 
مررن قررانون الشررراات (     )والمررادب ،  92 لسررنة  99 ذات المسررنولية المحرردودب رقررم 

 . 991 لسنة    من قانون الشراات العراق، رقم (  2  )اإلمارا ، ، والمادب 
حسرن، دحمرد الجنردح ، المصردر .؛ د 2  مظهر فرغل، علر، ، المصردر السراوأل، ص . د (21)

 .22 الساوأل ، ص 
 .  99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  ( 2)ينظر المادب  (22)
 وسرروأل وهيئررة الألرراص 000  سررنة   رقررم اإلمررارا ، اليررانون مررن(    )ينظررر المررادب  (29)

 .والسلع المالية لألوراأل اامارات
جميل دحمد  وفيأل ، ااسر ثمار و  حليرل ااوراأل الماليرة، دار المعرارف الجامعرة ،مصرر .د (10)
عوررد الرررحمن سرريد قرمرران ، الجوانررب اليانونيررة فرر، لدارب صررناديأل . ؛ د  2، ص    92 ،

 .    ،دار النهضة العروية مصر ،ودون سنة نشر ، ص   ااس ثمار،ط 
الم علرأل ور عالم 922 -9-2 الصرادر فر،    2/ 21مرن قرانون(  / /0 )ينظر المرادب  ( 1)

 .دصحاب الييم المنيولة واإلشهار والنسوة لعمليات لوورصة 
 .   9 من قانون ااوراأل المالية اامريا، الصادر سنة ( ب /0 )ينظر المادب  ( 1)
 .  99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم  ( /  2)ينظر المادب  ( 1)
 وسرروأل وهيئررة الألرراص 000  سررنة   رقررم اإلمررارا ، اليررانون مررن(  1 )ينظررر المررادب  ( 1)

 .والسلع المالية لألوراأل اامارات
 .99 ف حية محمد قورارح ،المصدر الساوأل ، ص . د (19)
 . 10 منير دوو ريشة ، المصدر الساوأل ، ص . د (12)
 .20 ف حية محمد قورارح ،المصدر الساوأل ، ص . د (11)
 .    محمد ون ناصر الوجاد ، المصدر الساوأل ، ص  . د (12)
فرغلرر، علرر، ، المصرردر مظهررر . ؛ د  1ألالررد علرر، صررال  ، المصرردر السرراوأل ،  ص . د (19)

 . 29 الساوأل، ص 
 .20 ف حية محمد قورارح ،المصدر الساوأل ، ص . د (20)
 . 2  محمد ون ناصر الوجاد ، المصدر الساوأل ، ص  . د ( 2)
 . 12 منير دوو ريشة ، المصدر الساوأل ، ص . د ( 2)
  لرررد محمرررود نجيرررب حسرررن، ، شررررا قرررانون العيوورررات اللونررران، ، اليسرررم العام،المج. د ( 2)

نويرر  صررال  ، النظريررة العامررة لليصررد . ؛د   9،ص   992 ،منشررورات الحلورر، الحيوقيررة، 
ألالررد علرر، الجنورر، ، المصرردر . ؛د    ، ص   00 الجنررائ، ، دار الثيافررة للنشررر ،ااردن ،

 .19الساوأل ،  ص 
 .29 ف حية محمد قورارح ،المصدر الساوأل ، ص . د ( 2)
الم علرأل ور عالم 922 -9-2 الصرادر فر،    2/ 21ونمرن قران(  / /0 )ينظر المرادب  (29)

 .دصحاب الييم المنيولة واإلشهار والنسوة لعمليات لوورصة 
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 .  99 من قانون العيووات اليرنس، الصادر سنة (  2 /    )ينظر المادب  (22)

 . 99 من قانون العيووات اليرنس، الصادر سنة (  9 /    )ينظر المادب  (21)

 .  99 لسنة  99من قانون سوأل ردس المال المصرح رقم (  /  2)ينظر المادب  (22)

 وسرروأل وهيئررة الألرراص 000  سررنة   رقررم اإلمررارا ، اليررانون مررن(    )ينظررر المررادب  (29)
 .والسلع المالية لألوراأل اامارات
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في  0/0225م/0027/ العدد تحاديةعلى قرار محكمة التمييز األ تعليق

03/6/0226 
 ((عقار عةمنف إيجارعقد  إلىتحول عقد المساطحة الباطل لعدم التسجيل )) 

 
 
 

 

 

 

Resume  

Be described in this review 

Show jurisprudence that I 

went to him the Iraqi courts 

and included the recognition 

of the holding surface 

contained a drug, wrong 

because it is not recorded in 

the Real Estate Registration 

Department as a lease and set 

forth on a property and not a 

surface , and we take this 

new direction the show and 

Analysis . 

 الملخص
ل فااي ااالا التعليااق عاار  نتناااو

تحاااول عقاااد " االجتهااااد القياااا ي فاااي 
المساااطحة الباطاال لعاادم التسااجيل الااى 

الال  لاباال الياا  "  عقاد ايجااار العقااار 
المحااااااااااكم العراقياااااااااة و المتيااااااااام  
االعتراف بعقد المساطحة الاوارد علاى 
عقار ، الباطل بسبب كون  غير مسجل 
في دا ار  التساجيل  العقاار  علاى انا  

ر و ارد علاااى عقاااار ولااايس عقاااد ايجاااا
عقااد مساااطحة ، و نتناااول ااالا التوجاا  

الجديد باالعر   و التحليال و النقاد ا  
لزم االمر للوصول الى النتاا   المفياد  

 بولة في النظرية و الواقع العمليو المق
. 

 :محل النزاع  القضية ملخص
أُبرم عقد مساطحة بين شخص وبين 
 .مدير بلدية النجف اضافًة لوظيفته 

بمقتضى هذا العقد يكون لألول 
ان يقيم فندق شعبي على ( المساطح)

. قطعة األرض العائدة لبلدية النجف 
مدير )إال ان المدعى عليه الثاني
وجه ( بلديات النجف اضافًة لوظيفته ِ

كتابا ًإلى المساطح بناء ً على كتاب 
مدير بلدية )المدعى عليه األول 

به ُ يطال( النجف اضافة ً لوظيفنه ِ 
لذلك اقام . فيه بايقاف العمل 

المساطح الدعوى على المدعى 
عليهما األول والثاني طالبا ً الحكم 
عليهما بمنع معارضتهما له 

فصدر الحكم  . لألستمرار بالعمل 
القاضي  7/8/5002البدائي بتأريخ 

بالزام المدعى عليهما اضافةً  
لوظيفتهما بمنع معارضتهما للمدعي 

انشاء فندق شعبي في ( المساطح)
مدينة ( 41)على القطعة المرقمة 

 سعد حسي  عبد ملحم الحلبوسي. د .م .أ

 جامعة األنبار( / الفلوجة ) القانو   كلية
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ولعدم قناعة . الزائرين في النجف 
وكيل المدعى عليه األول بالحكم 
البدائي طلب نقضه ُ لألسباب 
المذكورة في عريضته ِ التمييزية 

 . 1/9/5002المؤرخة في 
  :األتحادية  زمحكمة التميي حكم

اصدرت الهيئة المدنية الثانية في 
 57/5/5002التمييز بتأريخ  محكمة

حكما ً قررت بموجبه تصديق الحكم 
ان عقد  ـ: لألسباب اآلتيةالبدائي 

المساطحة موضوع الدعوى لم ُيسجل 
لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة 
لذا ُيعتبر ايجاراً لمنفعة العقار للمدة 
. المذكورة فيه وبالبدل المتفق عليه 

لالزمة ويعتبر من العقود الرضائية ا
واليجوز ألحد العاقدين الرجوع  عنها 
أو تعديلها إال بمقتضى نص في 
القانون أو بالتراضي حسب المادة 

من القانون المدني وان ( 412/4)
المؤجر ملزم قانوناً بعدم التعرض 
للمستأجر في استيفاء منفعة العين 
المستأجرة مدة األيجار بموجب حكم 

. ي من القانون المدن( 727)المادة 
المدعى عليه األول )لذا فان المميز

يكون قد خالف األلتزام القانوني (
المذكور عندما طلب من المميز عليه 

إيقاف األعمال ( المدعي ـالمساطح ـ )
األنشائية المتفق عليها في العقد 
المذكور مما يترتب عليه وجوب 

 . الحكم بمنع المعارضة 
تحول )التعليق محلالقانونية  المسألة

 ( :الباطل لعقدا
المسألة القانونية محل النقاش 
والتعليق هي مسألة تحول العقد 

إذ ان محكمة .الباطل إلى عقد صحيح 

التمييز استندت في حكمها إلى تحول 
عقد المساطحة الباطل لعدم التسجيل 
إلى عقد إيجار منفعة عقار ولو انها 
لم تشر إلى ذلك صراحًة في حكمها ، 

ارة إلى نص المادة إذ  لم ترد أية اش
الخاص بنظرية ( مدني عراقي 410)

 .تحول العقد الباطل 
فهل ان محكمة التمييز اصابت ام انها 
جانبت الصواب القانوني في حكمها 

 هذا ؟
ان األجابة على هذا السؤال تتوقف  

على مدى توفر شروط نظرية تحول 
 .العقد 

بنظرية تحول العقد وشروط  المقصود
 :  مالهاإع
خص هذه النظرية في ان العقد تتل

الباطل قد يتضمن رغم بطالنه عناصر 
العقد الباطل إلى  عقد آخر ، فيتحول

العقد الذي توافرت عناصرهُ وهو 
وبذلك يكون العقد . العقد الصحيح 

الباطل قد أنتج اثراً قانونياً عرضياً ال 
أصلياً وهذه النظرية من النظريات 

القرن التي صاغها الفقه األماني في 
التاسع عشر واخذ بها القانون المدني 

التي نصت ( 410)العراقي في المادة 
على إذا كان العقد باطالً وتوافرت فيه 
اركان عقد آخر فان العقد يكون 
صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت 
اركانُه إذا تبين ان المتعاقدين كانت 

 " .العقد نيتهما تنصرف إلى ابرام هذا
هذه المادة ان هناك ثالثة ويتبين من 

شروط لتحول العقد الباطل إلى آخر 
ـ 5ـ بطالن العقد األصلي 4: صحيح 

ـ انصراف 7تضمنُه لعناصر عقد آخر 
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ين المحتملة إلى هذا ارادة المتاقد
 .العقد اآلخر

وسنناقش كل شرط من هذه الشروط 
لنتحقق من مدى توافرهُ في القضية 

  موضوع الحكم التمييزي 
يجب ان   ـ :الن العقد األصلي ـ بط4

. يكون العقد األصلي باطالً بأكملِه 
فأذا كان العقد األصلي صحيحاً ، 
فاليتحول إلى عقد آخر حتى لو كان 
العاقدان يؤثرانه على العقد األول 
وحتى لو تضمن العقد الصحيح 

وأذا كان . عناصر هذا العقد اآلخر
العقد باطالً في شق منه وليس باكمله 

ان العقد قابالً لألنقسام،فاليتحول ،وك
بان يزول الشق الباطل . بل ينتقص 

ويبقى الشق الصحيح إال اذا تبين ان 
العقد ماكان ليتم بغير الشق الذي وقع 

وقد نصت . باطالً فيبطل العقد كلُه 
من القانون المدني ( 479)المادة 

وهناك فرق . صراحًة على هذا الحكم 
ين انتقاصِه واضح بين تحول العقد وب

ففي التحول يتغير العقد الباطل الى 
أما في األنتقاص . عقد آخر صحيح 

فال يتغيير العقد ، بل يبقى بعد بتر 
 .الشق الباطل منه 

فهل كان العقد األصلي في القضية 
 موضوع الحكم باطالً باكملِه؟ 

العقد األصلي في القضية موضوع 
. الحكم هو عقد المساطحة 

عيني يخول صاحبُه والمساطحة حق 
ان يقيم بناء او منشآت اخرى غير 
الغراس على ارض الغير بمقتضى 
اتفاق بينُه وبين صاحب األرض ، 
ويحدد هذا األتفاق حقوق المساطح 

مدني  4522/4المادة )والتزاماتهِ 

يتبين من هذا النص ان (. عراقي
المساطحة حق عيني عقاري مصدره 

سجيل العقد وهو عقد الينعقد إال بالت
من المادة ( 5)وقد نصت الفقرة.
وحق )مدني عراقي على(4522)

المساطحة يجب تسجيله في دائرة 
والتسجيل هنا يعُد ركناً ( الطابو

ألنعقاد العقد يترتب على عدم 
استيفائه بطالن العقد استناداً الى 

مدني (477)من المادة ( 7)الفقرة
عراقي التي قضت بان العقد يكون 

يستوِف الشكل الذي باطالً إذا لم 
وعقد المساطحة . فرضُه القانون 

موضوع الدعوى باطل ألنه لم ُيسجل 
في دائرة التسجيل العقاري المختصة 

. 
اذاً الشرط األول من شروط نظرية 

 .تحول العقد الباطل متحقق 
لعناصر عقد  األصليـ تضمن العقد 5

يجب ان يتضمن العقد ـ : آخر صحيح
قد اآلخر الباطل جميع عناصر الع

الذي ُيتحول إليه دون ان ُيضاف الى 
فاذا اختل هذا . هذا العقد عنصر جديد 
 .الشرط لم يجِر التحول 

فهل تضمن عقد المساطحة الباطل  
إيجار )عناصر عقد االيجار

الذي ُيراد التحول إليِه ( لمنفعةالعقار
من القانون (755)؟ عرفت المادة

ك تملي))المدني العراقي االيجار بانه
عة معلومة بعوض معلوم لمدة منف

معلومة وبه يلتزم المؤجر ان ُيمكن 
((. المستأجر من األنتفاع بالمأجور

يتبين من هذا التعريف ان في عقد 
األيجار طرفين مؤجر ومستأجر ، 
يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من 
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األنتفاع بشيء لمدة معلومة في مقابل 
ويتضح من هذا . ثمن ُيسمى االجرة 

يف ايضاً ان عناصر عقد االيجار التعر
التمكين من األنتفاع ، االجرة، : هي 

وهذه العناصر الثالثة متحققة . المدة 
 . في عقد المساطحة 

وإذا كان عقد المساطحة قد تضمن 
عناصر عقد ايجار لمنفعة العقار 
المنشئ لحق شخصي،فهل انُه تضمن 
عناصر عقد االجارة الطويلة المنشئ 

يمكن القول بتحول  لحق عيني ،حتى
عقد المساطحة الباطل لعدم التسجيل 
إلى عقد اجارة طويلة ؟  قد يكون 
العقد الُمنشىء لحق المساطحة هو 
عقد اجارة طويلة يخول فيه صاحب 
األرض المستأجر ان ُيقيم ابنية 
ومنشآت اخرى غير الغراس حسب 

علماً ان . الشروط المتفق عليها
في المادة  القانون المدني العراقي عد  

منه االجارة الطويلة حقاً عينياً ( 28)
اصلياً لكن دون ان ُيعرفها وُيبين 

ولهذا  حاول قانون . احكامها 
لسنة ( 17)التسجيل العقاري رقم 

ان يُسد هذا النقص فنظم  4974
 559)االجارة الطويلة في المادة 

منه واخضعها  ألحكام حق (  5ف
 المساطحة من حيث التسجيل والمدة
والتصرف واالرث ولهذا اليوجد 
عملياً فرق بين حق المساطحة 

فقد نصت المادة . واالجارة الطويلة 
ُيسجل عقد االجارة ))على ( 559/5)

الذي يخول فيه صاحب االرض 
المستأجر ان ُيقيم بناء او منشآت 
غير الغراس حسب الشروط المتعاقد 
عليها ويخضع التسجيل والمدة وحق 

حكام عقد التصرف واالرث أل
ولكن اليمكن القول (( . المساطحة 

بتحول عقد المساطحة الباطل لعدم 
التسجيل إلى عقد اجارة طويلة ألن 
عقد المساطحة الباطل لم يتضمن 
جميع عناصر العقد المراد التحول 
إليه إذ ان التسجيل ايضاً هو ركن 
ألنعقاد االجارة الطويلة حسب المادة 

 من قانون التسجيل( 559/5)
وطالما لم يتم . العقاري سالفة الذكر 

التسجيل فان االجارة الطويلة لم تنعقد 
اصالً حتى ُيقال بتحول المساطحة 

 .إليها 
اذاً الشرط الثاني من شروط نظرية 
تحول العقد الباطل متحقق ، فقد 
تضمن عقد المساطحة  الباطل جميع 
عناصر عقد ايجار منفعة العقار، الذي 

مة التمييز االتحادية استندت إليه محك
التمكين من : في حكمها ، وهي

 . االنتفاع واألجرة والمدة 
ـ انصراف ارادة المتعاقدين  7  

المحتملة الى العقد اآلخر الذي تحول 
 ـ :إليه العقد االصلي 

ليس معنى هذا الشرط ان   
. المتعاقدين ارادا حقيقًة العقد اآلخر 

انهما  انما معناه انهما كانا يريدانه لو
. علما ببطلالن العقد االصلي 

فإرادتهما الواقعية اتجهت الى العقد 
االصلي وانصرفت إرادتهما المحتملة 

وبعبارة ادق ان .  الى العقد اآلخر 
المتعاقدين قصدا تحقيق غاية 
اقتصادية معينة وقد اختارا لتحقيق 
هذه الغاية طريقاً قانونياً تبين بطالنه، 

ني آخر صحيح فاذا ُوجد طريق قانو
ُيحقق الغاية االقتصادية نفسها ، فمن 
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الممكن القول بانهما لو علما ببطالن 
الطريق القانوني الذي اختاراهُ ألرادا 
الطريق القانوني الصحيح مادام ُيحقق 

التي  الغاية العملية االقتصادية
فالعبرة إذن بالغاية .قصداها

 .االقتصادية ال بالوسيلة القانونية 
في القضية محل النقاش  والسؤال 

هل ان إرادة المتعاقدين كانت تنصرف 
الى عقد االيجار لو علما ببطالن عقد 
المساطحة لعدم تسجيلِه ؟ وبعبارة 
ادق هل ان عقد االيجار ُيحقق الغاية 
االقتصادية التي ارادها المتعاقدين 
والتي كان يمكن تحقيقها بواسطة 
عقد المساطحة لوال بطالنه؟  ان 

ية االقتصادية التي ارادها الغا
المتعاقدان هي اقامة ابنية 

على ( فندق شعبي)ومنشآت
 . قطعةارض مملوكة لبلدية النجف 

ُينشى عقد األيجار للمستأجر حقاً 
شخصياً يكون له بمقتضاهُ االنتفاع 

بحسب ( المؤجر)بشيء مملوك للغير
الغرض الُمعد له هذا الشيء ، فاذا 

عد كان هذا الشيء عقاراً مُ 
، فان للمستأجر ( بيت،شقة)للسكن

بمقتضى حقُه الشخصي ان يسكن في 
هذا البيت للمدة المتفق عليها ، وقد 
يأذن المؤجر للمستأجر بان ُيقيم بناء 
. ومنشآت اخرى في هذا المأجور 

وإذا كان المأجور ارضاً معدة للبناء 
فان للمستأجر بمقتضى حقُه 
الشخصي ان ُيقيم ابنية عليها حسب 

لمواصفات والشروط المتفق عليها ا
ويلتزم المؤجر بتمكينه من .في العقد

األنتفاع بهذه األرض حسب الغرض 
المعدة لُه اي يلتزم بتمكينه من 

وكل هذا حسب تعريف المادة )البناء
مدني عراقي سالفة الذكر لعقد  755

إذن الغاية االقتصادية ( . االيجار 
 التي قصداها المتعاقدان ، المتمثلة

ببناء ( المساطح)بالسماح ألحدهما 
بلدية )فندق على ارض مملوكة لآلخر

والتي ابراما ألجل تحقيقها ( النجف
عقد المساطحة ، يمكن تحققيها 

 .بواسطة عقد األيجار 
ويلتزم المؤجربعدم التعرض  

الشخصي للمستأجر في استيفاء 
اقامة االبنية على )منفعة المأجور
االيجار طيلة مدة ( االرض المؤجرة

.  سواء كان التعرض مادياً ام قانونياً 
مدني ( 727/4)إذ نصت المادة 

اليجوز للمؤجر ان )عراقي على 
يتعرض للمستأجرفي استيفائه 
المنفعة مدة االجارة ، وال أن ُيحدث 
في المأجور تغييراً يمنع من االنتفاع 
(. به ، أو ُيخل بالمنفعة المعقود عليها

وان طلب المؤجر من 
ايقاف بناء ( المساطح)مستأجرال

الفندق المتفق عليه في العقد ُيعد 
 . تعرضاً مادياً يجب االمتناع عنهُ 

يتبين مما تقدم ان الشرط الثالثث 
من شروط نظرية تحثول العقثد الباطثل 
متحقثثق إذ ان ارادة المتعاقثثدين كانثثثت 
ستنصثثرف إلثثى عقثثد االيجثثار لثثو علمثثا 
بثثبطالن عقثثد المسثثاطحة كثثون االيجثثار 

حقثثثثثثثثق ذات الغايثثثثثثثثة االقتصثثثثثثثثثادية يُ 
 .المقصودة من ابرام المساطحة 
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 المصادر
 العقثثود فثثي المثثوجز ، الفثثتالوي عبيثثد صثثاحب.د و حثثويش المثثال طثثه.د و مبثثارك سثثعيد.د ـثث4

 . 4997 ـ 4995 ، بغداد ، والنشر للطباعة الحكمة دار ، المقاولة ـ االيجار ـ البيع المسماة،
 االلتثزام مصثادر: 4ج ، الكثويتي للقانون وفقاً  لاللتزام العامة ةالنظري ، حجازي عبدالحي.د ـ5
 ـ العقد عناصر وظائف دراسة:  الثاني المجلد، ( المنفردة األرادة ، العقد)  األرادية المصادر ،

 . 4985، الكويت ، السالسل ذات مطبعة ، الكويت جامعة مطبوعات ، المنفردة األرادة
 ، االلتثزام مصادر: 4ج ، المدني القانون شرح في الوسيط ، يالسنهور أحمد عبدالرزاق.د ـ7
 .  طبع سنة بال ، لبنان ـ بيروت ، العربي التراث احياء دار
 ، القثاهرة ، مصثر نهضثة مطبعثة ، المنفثردة واألرادة العقد نظرية ، عبدالباقي عبدالفتاح.د ـ1

4981 . 
 والنشثر الطبثع شثركة ، العقثد انعقثاد:4ج ، العقثد نظريثة فثي الوسثيط ، الحكيم عبدالمجيد.د ـ2

 . 4927 ، بغداد ، األهلية
 ، البشثثير طثثه محمثثد المسثثاعد واألسثثتاذ البكثثري عبثثدالباقي واألسثثتاذ الحكثثيم عبدالمجيثثد. د ـثث2

 التعلثيم وزارة مطثابع ، االلتثزام مصثادر: 4ج ، المثدني القثانون فثي االلتزام نظرية في الوجيز
 . 4980 ، بغداد ، العلمي والبحث

 ، المثدني القثانون شثرح فثي المبسثوط ، خثاطر حمثد نثوري.د و السثرحان ابراهيم عدنان.د ـ7
 مطثثابع ، والتوزيثثع للنشثثر الثقافثثة دار مكتبثثة ، 4ط ،( االلتزامثثات) الشخصثثية الحقثثوق مصثثادر
 . 5000 ، عمان ، األرز

 ـثث صثثليةاال العينيثثة الحقثثوق ، العينيثثة الحقثثوق ، طثثه حسثثون غنثثي.د و البشثثير طثثه محمثثد ـثث8
 4985 ، الموصثل جامعة ـ والنشر للطباعة الكتب دار مديرية مطابع ، التبعية العينية الحقوق

. 
  ،  بغداد ، 4ط ، 7،ج 4974 لسنة 17 رقم العقاري التسجيل قانون ،شرح مجيد مصطفى ـ9

4979. 
 الكتثثثب دار ،( مقارنثثثة دراسثثثة) العقثثثد تصثثثحيح فكثثثرة ، محسثثثن حثثثاتم منصثثثور.د ـثثث 40

 .5040 ، مصر ،  يةالقانون
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 بالخصومة التركة تعلق مدى
 

 
 
 

 
 

Abstract  

 
The issue went ownership 
dispute in the lawsuit in 
accordance with resolution 
1198 of 1977, as amended in 
the case of the death of 

contractor 

 Sparked confusion on the 
litigants to judicial applications 
and variations differing views, 
and the reason for the 

difference 

As it seems is the place of 
fulfillment of obligations after 
death, meaning that the estate 
passed to heirs once death?, 

And the answer was 
 

 دعااو  فاا  ا خصااوم   توجاا مسااة   ان
  ساااا  9911 ا قاااا ا  وفاااا  ا تملياااا 
  ا متعهاد وفةة حة   ف  ا معدل 9111
 ا متقةضااااااين علاااااا  ا لاااااا   اثااااااة  

 ا قضاااااااة ي  ا تط يقاااااااة  الختالفاااااااة 
 سا   ،وكاةن ا  ظا  وجهاة  واختالف
 ا وفاة  محال هاو ي دوا وكمة االختالف

 ان هااال ،اي ا وفاااةة  عاااد  ةال تزاماااة 
  مجااااااا د  لو ثااااااا  ت تقااااااال ا ت كااااااا 

  ةاليجاااة  االجة ااا  كة ااا  ا وفاااةةنوان
  هةن ا ديون تعل   مد هو ،فمة
 قااة ون ماان 911/ ا مااةدة  اا  وكااةن

  سااا   34 ا مااا ق  ا عقاااة ي ا تساااجيل
  ا ا  علا  تا   وا تا  ا معدل 9119

 ا عقة يا  ا ملكي  ح  ا وا ث يكتس )
 وفااااةة تااااة ي  ماااان حكمهااااة فاااا  ومااااة

 ا تصا ف يمكان ال ا ا  غيا ،  ا مو ث
 ا عقة ي ا سجل ف  تسجيل   عد اال   
   ا  حو ا  دا  يا ا  االعظا  ا قط ( 

 ، ا ع اقاا  ا قضااة  فاا  ا ك ياا  ا لاا  
  غاااداد اسااات  ةف محكمتااا  و اااةالخ 
 ا تميزياا   صااهتهمة  وا كاا   ا  صااةف 

 أ زمتااة ا ،   ا اادعو  تلاا    طااة  فاا 
  صاهته  ا و ثا  علا    فعهة ا مدع 

  لت كااااا  اضاااااةف  و اااااي  ا شخصاااااي 
 ا ااا د ا ااادعو  مصاااي  كاااةن واال(9)،

 علاا  ، ا خصااوم  توجاا   عااد  شااكالا 
 ا ا  ت تقال ا عقة يا  ا ملكي  ان اعت ة 
 . ا وفةة  مج د ا و ث 

 تصااااا   ا ااااا أي هااااا ا وحسااااا   ااااا ا 
 أصاا   وقااد م ةشاا ة، علياا  ا خصاوم 

 االسااااااتق ا   مثة اااااا  ا توجاااااا    اااااا 
 ا قا ا ا  من  ة عديد وك   ا قضة  
 اقيماا  ا مدعياا  دعااو  ان)  ،وم هااة
  ت كااا  اضاااةف  علااايه  ا مااادع  علااا 

 ا عقااااة  ملكياااا  ان ،وحيااااث مااااو ثه 
  وفااااةة علاااايه  ا ماااادع  ا اااا  ا تقلاااا 
 ان تصال  ال ا ت كا  فانن  ا ا مو ثه ،

 المحامي
 الكبيسي صباح رحيم
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 ا تملياااا  دعااااو  فاااا  خصاااامةا  تكااااون
 ا ماادع  علاا  اقةمتهااة ا واجاا  ،وكااةن
  ةعت ااة ه  ا شخصااي   صااهته  علاايه 
 ان وحيااث،ا وفااةة ع ااد ا عقااة  تملكااوا

 علا  فكاةن ا قة ون ح  من ا خصوم 
 جاااا تو  عااااد  ا اااادعو   د ا محكماااا 
 ـ ا دعو  اقةم  ان ا (  ( )ا خصوم 
 اضااةف  ـاا  هسااهة ا محكماا   أي حساا 
 ا متاااوف  ت كااا   كااال شااامو هة  لت كااا 

(4  .) 
  ادعو  اشات ط  ا محكم  ه ه ان اال

 ا  اد ين فا   عان  ة تعويض ا مطة   
  سااا   9911  لقااا ا  اسااات ةداا   لعقاااة 
 ا و ثااا  علااا  اقةمتهاااة ا معااادل9111
   صااااااهته و ااااااي   لت كاااااا  اضااااااةف 
  موضاو )   نن     وعلل  ا شخصي 
 مكااةن ال ا عقااة  فاا  يتعلاا  ال ا اادعو 
( 5) ا ماةدة مان ا ثة يا  ا جملا  تط ي 
  قااا  ا مد يااا  ا م افعاااة  قاااة ون مااان
 ،ا مااااااة ا معاااااادل 9191  ساااااا  / 14

 ا  ما  تعهاد عن تعويض  طل  يتعل 
 ان وحيااااث علاااايه ، ا ماااادع  مااااو ث
 ماان ا و ثاا  ا اا  ي تقاال ال  اانن االصاال
 ساااداد  عاااد م هاااة ا صاااةف  اال  ا ت كااا
 طلا  دعو  اقةم  فنن علي ،  ا ديون

  صاااااهته  ا و ثااااا  علااااا  ا تعاااااويض
 امكااةن  عااد  صااحي  غياا  ا شخصااي 

 تصاا ف عاان  تعااويض ا و ثاا  ا اازا 
 إقةمااا  ي  غااا  ا ماااة،  ماااو ثه  اجااا اه

  لت كاا  اضااةف  ا و ثاا  علاا  ا اادعو 
 اسات  ةف محكم   ه   حين ف ( 3()

  صاااهتهة ـااا ديااا االتحة ا كااا  /   غاااداد
 وجااو  ا اا  حااديث  قاا ا   ـاا ا تميزياا 
  مسان   ا خصاوم  توجي  ف  ا ته ي 
 هاو ا ماو ث كةن ا ا مة  ين ا تعويض

 ان)  فقة ااااااا  ا و ثااااااا ، ا  ا  ةكااااااال،
 ا  كااول دعااو  فاا  تتحاادد ا خصااوم 

 كاااةن فااان ا،  ا  ةكااال ا شاااخ  اتجاااةه
 ها  ا ت كا  تكاون ا  ةكال هاو ا متوف 
  عااااد ولا  كاااا كااااةن ا ا امااااة،  ا خصاااا 
 هاااا  ا  ااااةكلين ا و ثاااا  ،فااااةن ا وفااااةة
 اال( . 3( )ا شخصاي   صاهته  ا خص 
  ةقةما  ا مادع  ا زما  وان س   ا هة

 و ااي  مو ثاا   ت كاا  اضااةف  ا اادعو 
 ان)  قة اااااا  ا  ا شخصااااااي   صااااااهت 
 ا ادعو  ع يضا  فا  ادعاوا ا مدعين

  ماااو ثه   ةعااا  عليهاااة ا مااادع   اااةن
 عاان ا مو وثاا  اسااهمهة كةفاا  وا ااده 
 ا ادعو  أقاةموا أ ها  ويالحاظ ة،وا ده

 يقيموهااااة و اااا  ا شخصااااي   صااااهته 
 ممااة ا ماا كو ، مااو ثه   ت كاا  اضااةف 

 جهااااا  مااااان ا ااااادعو   د يساااااتوج 
 تسااي  مااة ايضااة وهاا ا(. 6()ا خصاوم 
 ـااااا  غاااااداد اسااااات  ةف محكمااااا  عليااااا 

 قضا  ا  ا تميزي ،  صهتهة ـ ا  صةف 
 ق ال مان تقة  ا عقة  تمل  دعو )  نن

 ت كاا  ا اا  ةف إضاا  اا  ا متعهااد و ثاا 
 عاااااااان أصااااااااة   و ااااااااي  مااااااااو ثه 
 (.  ()أ هسه 
 اماة  ام  اة مان حيا ة فا   قاف و حن
 ،وقاااد  لقاااة ون ا تط يقااا  ا قلااا  هااا ا
 ا م افعااة  قااة ون صاادو  علاا  مضاا 
  ا  و حان عةماةا  ا  عين عل  تزيد مدة

 ا اا  ا اادعو  اضااةف  موضااو   حساا 
 ا هقاااا  ان كمااااة عدماااا ، ماااان ا ت كاااا 

  اهاااا يعطااااوا  اااا   لقااااة ون وا شاااا ا 
،  االهتمااة  ماان يسااتح  مااة ا موضااو 

 هاا ه ا  ظاا  وجهاا   طاا   فة  ااة علياا 
 هااا ا  حسااا  خيااا  فةتحااا  تكاااون علهاااة
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 تلااااا  علااااا  تعليقاااااة ف قاااااول،  االمااااا 
     ـ: يل  مة ا توفي  و ةهلل ا تط يقة 

 فه  ف  اخطن  قد االحكة  تل  ان  ـ9
 ها ( ا مي اث) ا ت ك  ان ا ،  ا وقة ع
 وغي   م قو  ا االموال)  ا متوف  مةل

 ا ااااا ي(  ماااااد    9919/ ا م قو ااااا  
 قاة ون 4ف19 ا ماةده) ا اوا ث ينخ ه

  عاااااد ا  اااااةق (  ا شخصاااااي  االحاااااوال
 وصاةيةه وت هي  ديو   وقضة  تجهيزه

، (  شخصاااااااااااي  احاااااااااااوال/ 11/   )
 اسااااات ةدا قاااااة و   تمليااااا  وا ااااادعو 
 مقااااة  يقااااو  ا معاااادل 9911  لقاااا ا 
 ا عقااة ي ا تساجيل فاا  ا ماو ث تق يا 
 ا و ثا   ا  يقاو   عمل ا زا  ي   ،اي
 ضااده  ا اادعو   توجياا   قااول حتاا 

 ا مااو ث علاا  دياان او ا تاازا  وا مااة،
 . ا ت ك  ا   ا تقل
  لقة ون مخة ه  عل    ي  قد  ا هة ـ2
 مااااااااااااان ثة ياااااااااااااة ا هقااااااااااااا ة ان ا  ،

 االحااااااوال قاااااة ون ماااااان(11)ا ماااااةدة
 ت    ا شخصي 

_ ا متاااااوف _ديو ااااا  قضاااااة )  علااااا 
 ان حاين  فا(  مة   جميع من وتخ ج
 يع ا  ا ادعو  ق اول عد ا مميز ا حك 

 ،ا  ا صاحي  وهو ا ت ك   كل شمو هة
 ا حقااااو  ضاااامن ماااان هااااو ا اااادين ان

 جميااع ماان وتخاا ج  ة ت كاا  ا متعلقاا 
  محاال هاا  ا ت كاا  ان ا  ا مياا ، مااةل

 ا ااوا ث يلتااز  وال  ةأل تزامااة  ا وفااة 
 يتحملا   ماة اال ا ادين من ش    وفة 
  .م هة وفة ه وأمكن ا ت ك  من
 مااااو د فاااا   الجتهااااةد مسااااة  ال ـاااا4

 قااااة ون  اااا  ،ا ( مااااد  2/ )ا اااا  
 فااااااااااااا  ا شخصاااااااااااااي  االحاااااااااااااوال

 فيهة تتعل  ا ت ك  ان عل (11)ا مةدة

 علااا   عضاااهة ،مقاااد  ا  عااا  حقاااو 
 علااا  مقاااد  ديو ااا  وقضاااة ،   عاااض
 فملكيااا ،   لمساااتحقين ا  اااةق  إعطاااة 
(  قلقاا  ملكياا )  صااةفي  غياا  ا و ثاا 
 ساااو ،مح غيااا  قاااة و   وضاااع و ا 
  هاة ا غي  ح   تعل   زا ، محل ال هة
 ا اادين تقادي  مان ا حكما  كة ا  و ا ا، 

   مااا  تعلااا  ا ااادين ان ا وصاااي  علااا 
  ة ت كاا  ويتعلاا  حيةتاا ، حااةل ا مياا 
)  ا ق ا ا  وا ا    .ممةت  وق  كلهة
 ( . دين او  هة يوص  وصي   عد من
 ا ماااااةدة مااااان ثة ياااااة ا هقااااا ة ان ـااااا3
 نتعااي)  علاا  تاا  (  مااد  /9919)

 اال ث فاا  ا صاا ة ه  وتحديااد ا و ثاا 
 عليهااة تساا ي ا ت كاا  امااوال وا تقااةل
 وا قااوا ين االسااالمي  ا شاا يع  احكااة 

 االساااالمي  وا شااا يع ( . هاااة ا خةصااا 
 ف  ا و ث   م  ا دين محل  نن تقض 
 ي سااج  ،وهااو ا مياا  ت كاا  مااة حاادود
 علياا    ياا  ا اا ي األصاال علاا  وم  اا 

 ان وهااو،  ا غاا ا  اإلسااالمي  ا شاا يع 
 ا حقااو  فاا  ا مااو ث خليهاا  ا ااوا ث

 يمكن  مة اال  ةال تزامة  يلز  وال فقط
 ا اوا ث يطة   فال،  ا ت ك  من وفة ه
 علااا  قاااةد ة ا ت كااا  وجاااد   ماااة اال

 ا خةصااااا  ا قااااوا ين اماااااة   .وفااااة ه
 االحااااااوال قااااااة ون ،وهااااااو  ة ت كاااااا 
 تخاا ج ان فنوجاا  ا  ةفاا ، ا شخصااي 
  اي ا ميااا ، ماااةل جمياااع مااان ا اااديون
 ا ت كا  جميع ا   ا دعو  توجي  ا ز 
 هااو  ة ت كاا  ا حقااو  تعلاا  مع اا  ا ، 

 الن،أسا ة هة وجاود ع اد فيهة وجو هة
 حيةتاا  حااةل ا مياا     ماا  تعلاا  ا اادين
 .ا مو  وق  كلهة  ة ت ك  ويتعل 
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 واسااقط  ةقضاا   االحكااة  تلاا  ان ـاا5
، ( اث ااة /3/ ) ا شااكلي  ت ساايط قةعاادة

 ا شاااكلي  ا  ةحيااا  مااان ا ااادعو   د ا 
،  ا وفااةة  عااد ا اادين محاال فاا  و ااةز 
 خااااالف هااااو فياااا  ا خااااالف ان  غاااا 

 فقااد عملياا ، اثااة   اا  و ااي   ظاا ي،
 ان علا  جميعهاة ا هقهاة  كلما  اتهق 
 ا ميااااا  يت كااااا   ماااااة يتعلااااا  ا ااااادين

 ا ااديون فتصاا   امااوال ماان( ا ماادين)
 .     هة ا وفة  مستحق 

 ا قةعادة ماع تتعاة ض  احكة  ا هة  ـ9
 سااداد  عااد اال ت كاا  ال  اانن ا شاا عي 
 علااا  ت قااا  ا مااادين فااانموال،  ا ااادين
  اا ا ديو اا ، تسااديد  حااين حكمااة  متاا 
 ا ماااادع  علاااا  ا ااادعو  اقةماااا  فااانن

 صاااوا ة جاااة   لت كااا   اضاااةف  علااايه 
 ال ا ت ك  ديون ان ا ، (تمييزي ق ا )

 حقوقهااة ت تقاال كمااة ا و ثاا  ا اا  ت تقاال
 اال ا و ثاا  ا اا  ت تقاال ال ا ت كاا  ،وان

 ا تقل  توف  ،فمن ا ديون من خة ص 
 ا     مت  كة   ا ت  اال تزامة  جميع
 ا وا ث يعت   فال و ثت ، ا   ال ت كت 

 دياااااااون عااااااان شخصااااااايةا  مسااااااا وال
 اعطاااة  مع ااا  هاااو وهااا ا.   ا ت كااا 
 احااوال/3 11/ )  لمسااتحقين ا  ااةق 

 اكتسااة   طااة  كاا    وهااو( شخصااي 
 ا مااااةدة فاااا  ا عقة ياااا  ا ملكياااا  حاااا 

 . ة يا عق ا تسجيل قة ون من(911)
 احاد اماة    اة ؛كةن   قول ا ختة  وف  

 موضاو    ا  قضة   تط ي  ا محةك 
 اي_ ا خصاااوم  توجااا  مسااان   اي ـااا

 ـا  لت كا  اضاةف  ا دعو  اقةم  مسن  
 ا موضاااااو  محكمااااا  اصاااااد   وقاااااد

 علياااا  تسااااي  مااااة اثاااا  علاااا  وسااااي اا 
 ا كااااا    غاااااداد اسااااات  ةف محكمتااااا 

 حكمااة ا تميزياا ،  صااهتهمة وا  صااةف 
 توجاااا   عااااد   اااادعو ا  اااا د يقضاااا 

   حج  ا خصوم 
 

 علاايه  ا ماادع  علاا  اقةمتهااة وجااو 
 اضااااةف  و ااااي  ا شخصااااي   صااااهته 
 محكماااا  فياااا   ظاااا   و مااااة  لت كاااا ،
  صاااهتهة االتحةديااا  اال  اااة  اسااات  ةف
 عليا  ا واقع ا تمييزي  لطعن ا تميزي 
 يقضاااا  قاااا ا اا  اصااااد   ق ل ااااة، ماااان
    قض
  لعلاااااال ا موضااااااو  محكماااااا  قاااااا ا 

 ساالهة  ك  ةهااة ا تاا  ة هسااه واالساا ة 
 واالطااال  م اا   الفااةدة  صاا  ،و ااد ج
 اسااات  ةف محكمااا   ااا  تنخااا  ماااة علااا 
 : ا تميزي   صهتهة االتحةدي  اال  ة 

 ان وجااااد وا مداو ااا  ا تاااادقي   اااد ) 

 ا مااادة ضااامن مقاااد  ا تميااازي ا طعااان

 و ااااد  شااااكالا، ق و اااا  قاااا   ا قااااة ون

 ،وجاد ا مميز ا حك  عل  ا  ظ  عطف

      لقة ون  فومخة صحي  غي  ا  

 تتضااامن ا مااادعين وكيااال دعاااو  الن

 علايه  ا مادع  ماو ثت    ياع االدعة 

 ا قطعاا  فاا  سااهةمه  موكلياا   مااو ث 

 وا ك ة ياااااا  ق اااااادي 5 51 ا م قماااااا 

 دا اااا ة  ااااد  مصاااد  تعهااااد  موج ااا 

 9153 ساا   هياا  فاا  ا عاادل ا كةتاا 

 دعااو   د  قااد ا  اادا ة محكماا  وان
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 ا مااادع  علااا  اقيمااا  ا تااا  ا مااادعين

 تاوف  عد   حج   لت ك  اضةف  عليه 

 الن   اا   ظاا  محاال وهاا ا ا خصااوم 

 ا ماو ثين  نسا  مساجالا  يازال ال ا مل 

 ا ماااةدة فااا  ا اااوا د ا حكااا  ان وحياااث

  قا  ا ماد   ا قة ون من( 9/ 9919)

 ا اا  ا ت كا   ن تقاةل 9159  سا   31

  ظاا  فاا  ا مااو   مجاا د  ا و ثاا  ملاا 

 حااةل فاا  مقيااداا  حكمااةا  ا محكماا  هاا ه

 و د كمااة وصااي  او دياان ودوجاا عااد 

 قااااااة ون ماااااان( 11/2) ا مااااااةدة فاااااا 

  سااا  911  قااا  ا شخصاااي  االحاااوال

  لقةعااااااادة تط يقاااااااةا  ا معااااااادل 9151

 ا ااادين ساااداد ق ااال ت كااا  ال ا شااا عي 

 مان( 911) ا ماةدة ف  و د مة وك   

  س  34  ق  ا عقة ي ا تسجيل قة ون

 حا  وا ث تصا ف امكةن  عد 9119

 فا  تسجيل  اال عد    ا عقة ي  ا ملكي 

 ان   ااا  عااان فضاااال ا عقاااة ي ا ساااجل

 اال تااازا   ت هيااا  ا مدي ااا  هااا  ا ت كااا 

 موضااو  ا عقااة  ملكياا    قاال  ة تعهااد

 و اااي  ث وتااا  فااا ض علااا  ا ااادعو 

 ا ماااادع /  علاااايه  ا مميااااز اشااااخة 

 يساتوف  ا ادين او اال تزا  وان عليه 

 ماةل مان فيهاة ماة قد  عل  ا ت ك  من

 ت كا ا  فا  ماةل يوجد    وا ا  لمو ث

 ا مااةل ماان ا اادين اسااتيهة  يمكاان فااال

  اا ا علاايه  ا ماادع    ة و ثاا  ا خااة 

 ا قاة ون وفا  ا خصاوم  تتوج  و ك 

 ا ت كااا  علااا  ا ااادعو  تقاااة  ان يجااا 

 يكااون ان يصاال  وحي  اا   هااة واضااةف 

 علااااايه  ا مااااادع /  علااااايه  ا ممياااااز

  لت كاا  اضااةف  ا اادعو  فاا  خصااومةا 

 قاااة ون مااان ا خةمسااا   لماااةدة اسااات ةداا 

  ساااا   14  قاااا  ا مد ياااا  افعااااة ا م 

 ا موضااو  محكماا  ان وحيااث 9191

 ساة ه  ا قة و ي   ظ  وجه  خة ه  قد

 اخااال مماااة ا ممياااز حكمهاااة فااا  ا ااا ك 

 واعااااةدة  قضاااا  قاااا    اااا ا  صااااحت 

 محكمتهااااااة ا اااااا  ا اااااادعو  اضاااااا ة ة

 ا تا  ا  قط  من فيهة ا سي  الست  ةف

 فا  حةسا   حكا  و  طهة ا يهة وصل 

 مااان  هاااة يتااا ا   ماااة وفااا  ا ااادعو 

 .4 ( تيج 
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 ا هوامش 
                                                           

،  خااالة  مع اا  ا شاا   تاا  :  ا صااحة  مختااة  فاا  جااة  فقااد ا تاا اث تاا ادف/   غاا /  ا ت كاا  9

 فيهاة ا هقهاة  اختلاف فقاد االسالم  ا هقه  االصطال  ف  وامة. ا مت و  ت اث ،  ا مي  وت ك 
 حا  تعلا  عن صةفيةا ،  االموال من،  ا مي  يت ك  مة ه .  ع ده  ا مشهو  ف  ا ح هي  فقةل:

   ا  وا ا (  ا كشاك  ا ا حي  ع اد  لشاي 51  ا حقاو  مان يتعلا  وماة ا ت كا )   عي ا  ا غي 
 ا كشاك  ا شاي )   لماةل تة عا  او مة يا  كة ا  ا ا اال ا حقاو  تاو ث ال اي ايضاةا  ا ظةه ة  ه 
 كال:  ع اده  فة ت كا  ـا وا ح ة لا  وا مة كي  ا شةفعي  اي ـ ا جمهو  امة( 51  ا مصد   ه 
  عاد ملكا  فا  دخال وماة،  وغي هاة وحقاو  اماوال مان حيةتا  حةل    كةن ممة ا مي  يت ك  مة

  هة ا ديون تعل  ومد  تكوي هة ا ت ك  ـ ا ك يس  احمد  دكتو ا)  حيةت  ف   ةش ة  س   موت 
 ( 44   غداد ـ ا عة   مط ع  ـ 9113/ 2  االعظ  االمة  كلي  مجل 
 ف  ا قضة ي  ا تط يقة  كتة / ا  صةف /  99/92/9111 ف  9111/ 9هـ/ 451/ ا ق ا   ـ2

 ا جاااز _ ا عقاااة  كيااا مل   قااال ا تعهاااد_ا تميزيااا   صاااهتهمة  غاااداد اسااات  ةف محكمتااا  قضاااة 
 ا معاادل 9111  ساا  9911ا ماا ق  ا ثااو ة قيااةدة مجلاا  قاا ا  الحكااة  قضااة ي  تط قااة /ا ثااة  

 2119_ غداد_ا محةم  عل  عزيز اعدادهةدي_
 ا محةم  عل  عزيز هةدي ـ ا  صةف  ـ 9111/ 1/1 ف  9111/  متوفي /  9113/ ا ق ا  4

 . 13 2ج ـ ا سة   ا مصد _ا تط يقة 
 ا  صةف  ـ  غداد است  ةف محكم  قضة  من ا مختة  ـ 1/9/2119 ف  2119/ /32 ا ق ا  3

 211  2191 ـ  غداد ـ ا ع د   عل  موف  ا قةض  اعداد ـ ا تميزي   صهتهة ـ االتحةدي 
 232  ا سااة   ا مصااد /  ا مختااة   94/4/2199 فاا  2199/  حقوقياا / 951/ ا قاا ا  5

 .  234ـ
 مصاد  ا قضة ي  ا تط يقة  ـ ا ك    91/3/2111 ف  2111/ حقوقي / 933/  ق  ا ق ا  9

 .  15  2ج سة  
 211 ، سة   مصد  ا مختة  ـ 2119/ 99/  91 ف  2119/   /  911/   ة عدد ا ق ا  1

. 
 .499  / 2ج ا عقة ي ا تسجيل قة ون ش  / مجيد مصطه  االستة  1
 .13/ 2ج /ا شخصي  االحوال قة ون ش   ف  ا وجيز/ ا ك يس  احمد 1
 .993  و 15 / حقو  من  هة يتعل  ومة ا ت ك  – ا كشك  ا  حي  ع د ا شي  91
 و ،11  وا ميا اث ا وصاي / ا شخصاي  االحوال قة ون ش   ف  ا وجيز/ ا ك يس  احمد 99

 ا قة ون ش   ف  ا وسيط/ وا س هو ي 92  ا جديد ا مي اث قة ون ش   خالف ا وهة  ع د
 ..919  1ج/ ا جديد ا مد  
 .وهةمشهة 11 / 1ج/ ا س هو ي ا عالم  92
 م شو  غي  3/5/2199ف  2199/ حقوقي / 14/ ا ق ا  94


