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 افتتاحية العدد
 

يف المقت الذي حيا  ايه العلم ل ايف المقت الذي حيا  ايه النمر اتويكار على الظال   

يف المقت الذي ياار  ايه ةيف العإل خمال  الشرا لييمكن من  ار ل ااويكاره على اجلفل

لمتكن من  اشم ة العإلان اللئيم بعإ ان متكن من غرس اظفاره لاويابه يف جاإ حمااظة اتوبار

خرجنا منفا غري راغبني لت مر الذي ااأل اان ميإ يإه امللمثة لينفش جامعينا جامعة اتوبار

اخ  العلم  اغري أن ذلك مل يين من عزمية اةاتذتفا لمفكريفا من ان يماصلما ابإاعفم اخميارين

ن تباى خفاقة لحامل ةارييفا مل تين أاراية اليفمق تبإ من  ان بعإوانمل لت للن يناطع حيى ل

الت قطع على وفافم اتبطال االرةالة  امعكميه  يرة اتيإي الت تنادي باليخلف لاجلفل

لحإييه  ار اليحإي ت يزال قائماان مشمأن ييبت للجميع أن تايمر لتكل لجي  أايكاهلا جي  

لمن بني اكمله  ذا  اللليحإي الجه لاكمل ايربق  عيين بطل حيإق يف عإله يريإ اارتاةه

 إااه أاكال ما حيا   البني من حيمل الالم ااتصرار لاليالحم لاليماصل بني من حيمل البنإقة

لمن ممقعنا وضيف اش صفحات  ال ال ما حييفل مبا حيااه من ممقعه ايف النكر من ممقعه

الااوموية  للعلم جامعة اتوبار املشرقة صفحة جإيإة يف اةيئناىل اصإار  جملة جامعة اتوبار 

 لالاياةية ( يف عإد ا العاشر بعإ ان تمقفت باب  اتحإاث .
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 التجارية في القانون العراقي االلتزاماتثبات إ شكاليةا

)دراسة مقارنة(

Abstract 
             Considering  that  Commercial  obligations  are  characterized  

by some Features  which  are  different  from those featuring  civil  
obligations ,therefore ,some special rules  have been put forward  to  

prove  the commercial   obligations ,and  these rules of  evidence  are  

different  from their  counterparts   specialized  in   proving  civil  
obligations, and  this represent  the way on  which the  laws of   

evidence  in both  the Arab  and foreign   state  march  whereas, the Iraqi  

legislator  has taken  a different  direction in  the Iraqi   law of   evidence  
NO 107  in  1979 and  this direction   was realized  by the equalization  

between  both  the civil  and commercial types  of  evidence ,and  

subjected  them  to unified  legal  rules of  evidence of ,but  this matter 
of  equalization   has  led   to   a  long –standing   problem which   has  

not  been  yet   solved. 

          Although  the  amendment  of  the  law of  evidence  has  been  
enacted To  give  more authorities  to the  minister of justice  by  

modifying  the Quorum of witness ,but these authorities have  not been 
practiced actually ,furthermore, the enactment of  the  electronic  

signature  and  electronic dealings  law NO  78   in  2012  has not  over  
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come  this problem ,because  it  requires that on agreement be concluded  
between  or  among   contracting  parties. 

           To execute these  pieces   of  evidence  electronically or   in  

electronic  ways, therefore, this research suggests  that   the  call to    
practice  the  authorities   provided   for  in the latest   amendment  of the  

law Of evidence  must   be  made, as  well as  launching   educating  

campaign to inform    the  people  about  the  significance  of  enforcing 
The  rules   of  the  electronic   signature  and  electronic   dealing  law 

NO  78 in  2012  as  well as  going  back to re- apply  the  rules   of  civil  

evidence   provided  by  Iraqi   civil  law ,before  being  abolished  by  
the  Iraqi  law of evidence  in force. 

 امللخص

 التسامنظرا  املدنية، االلتزاماتالتجارية عن تلك املطبقة يف اثبات  االلتزاماتتتميز قواعد اإلثبات يف         

القضايا التجارية بالسرعة يف اجنازها والثقة بني الطرفني ،حيث ليس من املقبول تطبيق قواعد اإلثبات املدني على 

وقد دأب املشرع العراقي والقوانني املقارنة يف األخذ بهذا املبدأ وبقي األمر على هذا املنوال اىل أن  القضايا التجارية،

خالفا لكل القوانني  الذي ساوى بني اإلثباتني املدني والتجاري، 7919(لسنة 701صدر قانون اإلثبات رقم)

ميكن اثباتها  ف دينار الومما زاد من حدة املشكلة ان قيمة التصرف القانوني اليت تزيد على مخسة األ واألعراف،

    اإللكرتونيةالت واملعام اإللكرتونيوكنا نأمل ان يساهم قانون التوقيع  (0000لسنة  64بالشهادة)حسب القانون رقم 

املعامالت االلكرتونية اليت ينفذها أـ ة اال انه نص على  سريانه على :ليف حل املشك 0070( لسنة 17رقم)

االوراق .ج ـ املعامالت اليت يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكرتونية ـب ـ.و املعنويونأاالشخاص الطبيعيون 

تكون للمستندات هذا القانون استثنى جمموعة من املعامالت من احكامه، ووأن  .املالية والتجارية االلكرتونية

شروط  االلكرتونية والكتابة االلكرتونية والعقـود االلكرتونية ذات احلجية القانونية ملثيلتها الورقية اذا توافرت فيها 

بالشكل الذي مت انشاؤها أو  بها االحتفاظهي ان تكون املعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين وامكانية 

وجيوز  ها أو يتسلمها وتأريخ ووقت ارساهلا وتسلمها،ئنشيارساهلا أو تسلمها به وأن تكون املعلومات دالة على من 

 جبميع طرق اإلثبات. اإللكرتونيللموقع أو املرسل اليه اثبات صحة املستند 



 العدد العاشر                                     بار للعلوم القانونية والسياسية         مجلة جامعة األن              
 

 

 

 

 

3 

 

ولكن األمر يتطلب لتطبيقه وجود اتفاق بني الطرفني بغية  والشك ان املبادئ الواردة يف هذا القانون جيدة          

واليت نأمل  ،االستثناءاتاضافة اىل تضييق نطاق سريان القانون مبجموعة  ،اإللكرتونيةبالوسائل  االتفاقاثبات 

جناز بتقليصها يف قادم األيام كلما استخدمت احملاكم والدوائر العدلية والرمسية األخرى التقنيات العلمية يف ا

تطبيق  اإلثبات فاناملعامالت ،وفيما يتعلق بهذا القانون وعالقته بقيمة التصرف القانوني املنصوص عليه يف قانون 

قد خيفف من وطأة  املشكلة املوجودة يف قانون اإلثبات نظرا لضآلة املبلغ املنصوص عليه  0070(لسنة 17القانون رقم)

 بأثباتعن املطالبة بتعديل قانون اإلثبات والعودة اىل األحكام  املتعلقة  يغين ولكن ذلك ال وهو مخسة االف دينار،

 .7919( لسنة 701واليت الغيت بقانون اإلثبات رقم) التجارية يف القانون املدني  العراقي، االلتزامات

 مقدمة:

فقد كانت  و الصناعة،، وكانت مزدهرة ،ومل تكن شهرتها أقل من الزراعة أالتجارة عرف العراقيون القدماء،أوال ـ 

ضحت مدينة وأ ادي الرافدين والبالد اجملاورة،هناك جتارة داخلية جتري داخل املدن ،وجتارة خارجية بني بالد و

واستتبع ازدهار التجارة ظهور البوادر األوىل  بابل يف عصر الدولة البابلية احلديثة مركز التجارة يف الشرق مجيعه،

وتضمنت شريعة محورابي على عدد من النصوص اليت تنظم  تنظم التجارة يف وادي الرافدين،للقواعد القانونية اليت 

كعقد الوكالة التجارية والشركة ووديعة البضائع وعقد القرض  بعض القواعد التجارية لعدد من العقود التجارية،

كالبيع  اجراء املعامالت التجارية ومن املبادئ املعروفة يف هذه الشريعة تأكيدها على وجوب شرعية املنتج للفائدة،

مساء عقد قانوني حترر فيه ا بأبراموالشراء واملداينة والرهن واإلجيار وغريها من املعامالت التجارية املختلفة وذلك 

 امالت اليت الوتعد املع لطريف العقد،  وااللتزاماتوحتدد فيه احلقوق  وحبضور عدد من الشهود، األطراف املتعاقدة،

 .(7)و خالف بينهما،ة دعوى على اآلخر عند نشوب نزاع أحيق ألي طرف اقام والبذلك باطلة ،تلتزم 

وعرفت شريعة محورابي قواعد اإلثبات)البينات(فكانت مجيع التصرفات القانونية من بيع واجيار ومزارعة         

وكانت األلواح تعزز بشهادة  الدعاوى،هم البينات يف اثبات تكتب على األلواح  اليت كانت من أووصية وغريها 

حد اطراف الدعوى حمررا وأن امتالك أ كيد صحة اقواهلم،ن اقسموا اليمني لتأبعد أ الشهود الذين حضروا حتريرها،

 .(0ي دليل آخر مبا فيه الشهادة)ده أيسمع ض كتابيا يعين اقامة قرينة قاطعة لصاحله حبيث ال
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والزام الشهود  بها، االتهامثيق مور البينات كالشهود وتومواد عديدة تعاجل أشريعة محورابي وخصصت          

د الواح في حالة عدم وجوف داء شهاداتهم واجبار املدعني بتعزيز دعواهم بشهادة الشهود يف بعض األحيان،بأ

كثر فة يف أومعرواليمني (3)و اإلقرارداء اليمني أو أدعوى تقديم شهود أحد طريف المكتوبة، يطلب القاضي من أ

واللجوء ، من شريعة محورابي( 077و 733و 03و00وهي جائزة يف القضايا املدنية واجلزائية)املواد  الشرائع القدمية،

 .(6توجد فيها أدلة اثبات قانونية) اليكون عادة اال يف احلاالت اليت  اىل هذه البينة ال

من اقصى  بني احناء العامل اإلسالمي املرتامي األطراف، كان للمسلمني جتارات واسعةعندما ظهر اإلسالم  ـ ثانيا

وقد حبث فقهاء الشريعة كثريا مما يتعلق باملعامالت التجارية يف قسم املعامالت املدنية  املغرب اىل اهلند والصني،

امالت واذا كان فقهاء الشريعة مل يفصلوا احكام القانون التجاري)املع فتكلموا عن الشركات واإلفالس وغريها،

املعامالت  واقرت الشريعة اإلسالمية  العمل يف التجارة واجراءالتجارية( عن احكام القانون املدني)املعامالت املدنية(

ووجه الفقه اإلسالمي جهوده حنو احللول  ختالف األسس اليت تقوم عليها الشريعة، وابرام العقود ما دامت ال

 من حيث تكوينه وحمله وعيوبه وتفسريه واحنالله، حتكم العقود، الفرعية ومل حياول الفقهاء وضع قواعد عامة

وذلك  القرض(وهكذافعاجلوا العقود بصورة متفرقة وحتت عناوين )كتب(كتاب البيوع( و)كتاب اإلجارة( و)كتاب 

ن يستخلص نظرية عامة للعقد من مجلة األنظمة اليت وضعها الفقهاء ومع ذلك يستطيع الباحث أ رة مفصلة،بصو

ن العقود اليت تطرق اليها الفقهاء عديدة ومن تصفحنا الكتب الفقهية لوجدنا أولو  سلمون لكل عقد على حدةامل

ة ـوالكفال اإلستصناع ع واإلجارة والشركة واملضاربة واإلعارة واملزارعة واملساقاة  والوكالة واإليداع ويابرزها ،الب

 .(5)والرهن

)قوله سبحانه وتعاىل)يأيها الذين أمنوا والتجارة الكرمية  اليت تدل على مشروعية العقد القرآنيةومن اآليات          

تنقضوا اإلميان  و) واوفوا بعهد اهلل اذا عاهدمت وال(1وقوله تعاىل)وافوا بالعهد ان العهد كان مسؤوال( )(4اوفوا بالعقود)

و)يأيها (9(و)وشروه بثمن خبس دراهم معدودة ()7كفيال إن اهلل يعلم ما تفعلون() بعد توكيدها وقد جعلتم اهلل كليكم

الفهم رحلة إيقريش  إليالف و)(70جتارة عن تراض منكم()الذين آمنوا ال تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون 

حل اهلل البيع وحرم )أو(77ي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف()الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذ

 .(73ئ مسلم اال عن طيب نفس منه()رأمحيل مال  ال احلديث النبوي الشريف)وورد يف (70الربا()
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طراف املعامالت ،فقد عنى القرآن ،لضمان حقوق والتزامات أ د اإلثباتالشريعة اإلسالمية بقواع تواهتم          

ففي الشهادة مثال وردت  ورد يف صدد بعض طرق اإلثبات من آيات،الكريم باإلثبات عناية فائقة تتجلى يف كثرة ما 

وبيان األسس األخالقية يف  آيات تفصيلية متعددة عاجلت اإلثبات بهذه البينة من جوانبه وحتديد عدد الشهود،

يضاف اىل ذلك  ،بالقرائنوآيات أخرى بصدد اثبات العقود الكتابية وآيات يستشف منه شرعية العمل  الشهادة،

 ،(76وهي جديرة باألمل والبحث) وطرقه، األحاديث واآلثار النبوية الشريفة والروايات العديدة اخلاصة باإلثبات

فقد قال تعاىل يف كتابه العزيز)يأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين اىل اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل 

،فإن كان  ايبخس منه شيئ وليملل الذي عليه احلق وليتق اهلل ربه  واليأب ان يكتب كما علمه اهلل فليكتب  وال

ن ميل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان يستطيع أ و الالذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أ

ء اديأب الشه تذكر احداهما األخرى والن تضل احداهما فممن ترضون من الشهداء أ وامرأتان مل يكونا رجلني فرجل

ن ك أقسط عند اهلل واقوم للشهادة وأدنى اال ترتابوا اال أجله ذلعوا وال تسئموا ان تكتبوه صغريا أو كبريا اىل أاذا ما د

هيد ش يضار كاتب وال ذا تبايعتم والعليكم جناح اال تكتبوها واشهدوا إتكون جتارة حاضرة تديرونها بينكم فليس 

ومل  وقوله تعاىل )وإن كنتم على سفر .(75عليم() شيءن  تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل بكل وإ

تكتموا الشهادة ومن  ه والبوليتق اهلل ر أمانتهيؤد الذي أؤمتن لن أمن بعضكم بعضا فجتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإ

 الدعىفقد ورد يف احلديث النبوي الشريف)لو يعطى الناس بدعواهم (74()مه آثم قلبه واهلل مبا تعملون علييكتمها فان

يقبل قول اإلنسان فيما  وقرر علماء اإلسالم انه ال(71اناس دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليه()

النبوي وهي انه فاحلكمة ظاهرة من احلديث  بل انه حيتاج اىل دليل او تصديق املدعى عليه، يدعيه مبجرد دعواه،

 .(77ء وغريها اال بالبينة او اليمني)ميكن صيانة األموال والدما ال

من  وتقوم فلسفة اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية على األسس ذاتها اليت قامت عليها هذه الشريعة ككل،          

اإلثبات مما كان يشوبها يف الشرائع توخي مصلحة املكلفني يف التيسري يف اثبات احلقوق وجتريد الدعوى ووسائل 

بساطة مرها بكونها على جانب كبري من الت والتقاضي يف اإلسالم منذ بادئ أاليت سبقت وامتازت اجراءات اإلثبا

مرت به الكثري من اآليات القرآنية أ الذي (وذلك لتحقيق العدل79غ والشكليات)يصواليسر، وكانت خالية من ال

(وتشمل األمانات 00ن حتكموا بالعدل ()م بني الناس أهلها واذا حكمتتؤدوا األمانات اىل أ يأمركم أن مثل)ان اهلل

  .(07ك األمانات يف حال النزاع حوهلا)واحلكم بالعدل هو القضاء بتل مجيع احلقوق،
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مع  اتساقاوذلك  التجارية، االلتزاماتوبعد  أن كان القانون املدني العراقي يأخذ مببدأ حرية اإلثبات يف          

( لسنة 701اجته قانون اإلثبات العراقي رقم)  أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانني املدنية العربية وقواعد التجارة،

مما خلق  اجتاها خيالف كل تلك القوانني مبساواته بني قواعد اإلثبات التجاري وقواعد اإلثبات املدني، 7919

 مجلة مشكالت.

 أهمية البحث:

 تالتجارية  يف القانون العراقي  وكيف بدأ االلتزاماتتكمن أهمية هذا البحث يف تشخيص مشكلة اثبات         

 ،وحماولة تقديم احللول حللها.7919( لسنة  701ات العراقي رقم) هذه املشكلة بصدور قانون اإلثب

 اهلدف من البحث:

بغية جلب انتباه القانونيني هلذه  التجارية يف القانون العراقي، االلتزاماتحماولة إبراز مشكلة اثبات         

 االلتزاماتوإفراد أحكام خاصة إلثبات  املشكلة وحث املشرع العراقي على إعادة النظر يف احكام قانون اإلثبات،

 التجارية خالفا لقواعد اإلثبات املدني.

 مشكلة البحث:

دني مجلة مشكالت ومنها املعوقات د اإلثبات التجاري وقواعد اإلثبات امللقد ترتبت على املساواة بني قواع         

مما يعين الوقوف يف مواجهة األسس اليت تقوم عليها التجارة وهي اتصافها  التجارية، االلتزاماتمام اثبات أ

 بالسرعة والثقة.

 منهج البحث:

املنهج املقارن بني القوانني العراقية امللغية والنافذة والقوانني العربية اليت تعاجل مسألة  البحث هذااتبعنا يف        

 التجارية. االلتزاماتاثبات 

 خطة البحث:

 باإلثباتحكام خاصة ئص فقد دأبت القوانني على إفراد أنظرا ملا يتميز به القانون التجاري من خصا       

التجارية، وقد  بااللتزاماتوهذا ما نبحثه يف املبحث األول حتت عنوان مربرات قواعد اإلثبات اخلاصة  التجاري،

ن على أ ،وردت هذه القواعد يف العديد من  القوانني املدنية واملرافعات واإلثبات، وهذا ما نعاجله يف املبحث الثاني
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ندرسه يف املبحث  ا ماتر التجارية دورا يف اإلثبات وهذوتلعب الدفا نربز موقف القانون العراقي من هذه القواعد،

 اإللكرتونيوموقف قانون التوقيع  ثر التقنيات العلمية يف اإلثبات التجاري،كما أن من الضروري معرفة أ الثالث،

اسة وننهي الدر  وهذا ما ندرسه يف املبحث الرابع من املوضوع، 0070( لسنة 17واملعامالت التجارية العراقي رقم)

 مع تقديم التوصيات املقتضية. االستنتاجاتهم خبامتة جنمل فيها أ

 املبحث األول

 التجارية بااللتزاماتمربرات قواعد اإلثبات اخلاصة 

ن القانون التجاري يتمتع باستقاللية يف أ التجارية، االلتزاماتإلثبات  ميكن حتديد مربرات وجود قواعد          

 عمال تسمى اعمال جتارية يف مقابل األعمال املدنيةخبصائص متيزه عنه كما ان هناك أ واتسامه عن القانون املدني

ونبحث يف كل هذه األمور يف املطالب  أو حيرتفها األعمال التجارية حيث ينصرف اإلثبات التجاري اىل من ميارس،

 اآلتية.

 املطلب األول

 وخصائصه استقاللية القانون التجاري

 البند األول

 استقاللية القانون التجاري

على جمموعة من الناس  بانطباقهويتميز  من املسلم به أن القانون التجاري فرع من فروع القانون اخلاص،          

ومن  أو املعامالت التجارية أو األمور التجارية، وهم التجار وعلى جمموعة من األعمال تدعى باألعمال التجارية،

 واالئتمانبتوفر عناصر السرعة والثقة  ،أن األعمال التجارية تتميز الفرع من القانون اخلاصأبرز مربرات وجود هذا 

وهذا األمر يستوجب تبسيط اإلجراءات إلمتام هذه  تاجر،،فهذه األعمال تتصف  بتكرارها وتالحقها يف حياة ال

 اق التجارية وتداوهلا وتسديد أقيامها،األور اصداروحتى الشكلية املطلوبة يف  ،هضيقتجنازها بالسرعة املاألعمال وا

ونقلها وانهائها ،نظرا ملا تتضمنه هذه الشكلية من تقليل ألسباب  االلتزاماتيف انشاء  لإلسراعاال وسيلة عملية  هيما
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انية نشوء املنازعات بشأن هذه مكوآثارها وما تؤدي اليه من تضييق ا االلتزاماتالرتدد والنقاش حول طبيعة هذه 

 .االلتزامات

التجارية  طراف املعامالتفأ بات،ويتميز القانون التجاري عن القانون املدني باألخذ مببدأ حرية األث         

حداها ،وهذا مما ة من وسائل األثبات دون التقيد بإوبأية وسيل برامها ،مهما بلغت قيمتها،يتمتعون حبرية كافية إل

 .(00برام عقودهم ،بسهولة ويسر)جارية وعقد صفقاتهم واأعماهلم التحيفز التجار على اجناز 

وهذا ما سارت عليه القوانني عندنا يف العراق ،منذ أول تشريع جتاري يف تاريخ العراق احلديث وهو قانون          

م(الذي نقلت احكامه عن القانون التجاري  7750للهجرة ) 7044رمضان  77التجارة الربية العثماني الصادر يف 

الذي  7957( لسنة 60رقم)،وصدر بعد ذلك القانون املدني العراقي  7963( لسنة40الفرنسي، ثم قانون التجارة رقم)

)م  7910( لسنة 769وورد احلكم ذاته يف قانون التجارة رقم) التجارية، االلتزاماتأخذ مببدأ حرية األثبات يف 

حيث ساوى بني اإلثباتني املدني  7919( لسنة 701رقم)ولكن األمر تغري بعد صدور قانون اإلثبات ( 703/7

 والتجاري.

ب اإلثبات بالكتابة يف التصرف القانوني الذي تزيد وفالقاعدة العامة يف اإلثبات لألعمال املدنية هي وج         

 اإلثباتيف حني ختضع األعمال التجارية اىل مبدأ حرية  ذا كان غري حمدد القيمة،إو أقيمته على مبلغ معني 

،ومن  ،وهذا ما تؤكده قوانني اإلثبات ،ومهما بلغت قيمته ،فالعمل التجاري ميكن اثباته بطرق اإلثبات كافة

،فقواعد القانون واالئتمان ،ان األعمال التجارية تقوم على السرعة  يف احلكم االختالفاملعروف ان ما يربر هذا 

وتبسيط اإلجراءات إلبرام العمليات التجارية وتنفيذها بالسرعة اليت تتطلبها   االئتمانالتجاري تهدف اىل دعم 

،فال ميكن ان يطلب من التاجر ان حيرر دليال كتابيا عن كل عمل جتاري يقوم به محاية حلقوقه  احلياة التجارية

يث يوجب املشرع اثبات ح على هذا املبدأ، االستثناءاتوهناك بعض  وقد يقوم بعشرات األعمال يف اليوم الواحد،

وعقد بيع ورهن املتجر واألوراق التجارية اليت تتم يف  بعض األعمال التجارية بدليل كتابي كعقود تأسيس الشركات 

 .(03) حمررات مكتوبة
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 الثاني البند

 خصائص القانون التجاري

املدني وميكن تلخيص هذه يتميز القانون التجاري مبجموعة من اخلصائص اليت متيزه عن القانون          

 اخلصائص مبا يأتي:

جتار اخرين علما انهم مشرتكني يف الدين  ةلثالث دائن: مثال تاجر ة التجار : من الناحية القضائيـ التضامن بنيأوال

بإمكانه متابعة  احد التجار املدينني  الدائنأن التاجر  ،فالقانون التجاري يفرتض التضامن بني التجار وهذا يعين

 الثالثة .  من متابعة  بداله أمواله من السرتدادضائيا ق

،فالبطؤ  تتصف املعامالت التجارية بالسرعة يف ابرامها واجنازها وتنفيذهاـ السرعة يف املعامالت التجارية: ثانيا 

،بهدف حتقيق اكرب قدر من  وض عليها وابرامها بالسرعة املقتضيةايقتل التجارة ،إن الصفقات التجارية يتم التف

الربح وجتنب اخلسائر اليت تنجم عن التباطؤ ،كما ان التجارة اليت تقوم على الثقة املتبادلة بني اطراف املعامالت 

 ،تهيئ اجلو إلبرام املعامالت بالسرعة املطلوبة. التجارية

حبيث ال يقبض تاجر اجلملة الثمن حتى يبيع تاجر  االقرتاضبني التجار : التجارة مبنية على  االئتمانـ ثالثا 

 االستحقاقبالتقسيط لسلعة ، مع ضرورة منح ضمانات مثاهلا األوراق التجارية اليت هلا ضمانات قانونية يف أجل 

وهذا يف الدول اليت فيها العادية  اإلجراءات أخرى وليس  اجراءاتالثمن يف األجل نسلك  استيفاءعدم  ،ففي حالة

هي  احملكمة التجارية ،يف حالة وجود حماكم جتارية،توجد املدنية ،كما  اإلجراءاتاجراءات جتارية ختتلف عن 

 اليت ختتص بالفصل يف املنازعات التجارية.

امل معه ودائما تعالذي ي الذي يتعامل معه التاجر املفرد ملة اجلتاجر ف فالثقة تسود بني التجار،ـ الثقة : رابعا 

 والالسلعة عن طريق رسالة أو فاكس  يطلب للتاجر املفرد ان ميكن  امثان السلع والبضائع اليت يشرتيها ويف له وي

 به شخصيا لتزويده بالسلع او البضائع اليت حيتاجها. االتصالحيتاج اىل مراجعته شخصيا او 

وقد قيلت معايري عديدة يف الفقه القانوني كما ان القضاء  وبذلك فأن النشاط التجاري خيتلف عن النشاط التجاري،

 توصل اىل معايري للتمييز بني النشاطني ،وهذه املعايري هي:
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وليس  عمل مدني، ألنه ليس فيها مضاربة هذا البيع في هذه احلالة ف شخص بيع داره آلخراملضاربة :كأن يقوم ـ 7

يشرتي بنية البيع  فمن  ا،بنية بيعه دارا ى رتمثاله : كمن اشالتجاري  العمل اما يف فيه نية حتقيق الربح ، 

 يستهدف حتقيق الربح .

 ،فيقوم الناشر بشراء حق الطبع والنشرمن األعمال التجارية والنشر  الطباعة  تعد اعمالالوساطة يف التداول :  -ـ0

 ثممن ويبيع للمكتيب باجلملة  الذي  املوزعاىل  يتم ايصال املطبوع  وبعد انتهاء الطبع  ، حقوق التوزيع من املؤلفو

عدة مراحل إذن هنا وساطة يف ب ملنتوج الذي وصل هنا للمستهلك مريتم البيع للمكتبات الصغرى فتصل للمستهلك ،فا

األعمال املدنية فوجد بها وساطة يف التداول ت الفاألعمال املدنية يف  لوسيطه ، أما  التداول وكل حلقة حققت رحبا

 يبيع منتوجه مباشرة للمستهلك ،فهذا عمل مدني بالنسبة للطرفني .الذي الفالح كما يف حالة أعمال مباشرة 

معدات  مزاولة النشاط من خالل املقاولة او املشروع : هي تنظيم تتوفر على رأس مال وعلى موارد بشرية وعلى -ـ 3

 املقاولة هو نشاط جتاري .واليات، النشاط الذي ميارس من خالل هذه 

وهناك قاعدة معروفة يف الفقه وهي " أن الفرع يتبع األصل يف احلكم " تلك األعمال املدنية اليت قام بها           

نها رصدة خلدمة خلدمة أغراضه يف التجارة ستنقلب من صفتها كأعمال مدنية إىل أعمال جتارية بالتبعية أل التاجر

لقاعدة املعروفة يف ل استنادااجلرار رصده خلدمة املزرعة فاجلرار  مثال شخص ميلك مزرعة،،أصلي جتاري  نشاط

على املزرعة فال ميكن  تخصيص يطبق عليه حكم العقار إذا مت احلجزفقد أصبح عقارا بال الفقه الفرع يتبع األصل،

 فاجلرار تابع لتلك األرض . للفالح أن يبيع اجلرار،

ا املشرع جتاري اعتربها مهن حتتمل، : هي أعمال ال تكسب الشخص صفة تاجر وليستـ أنشطة جتارية شكلية6

جتارية بصرف  اعتربتها القانون إال و بفيه شروطها الشكلية اليت يتطل اىل شكلها ،حبيث مبجرد ما تتوفر بالنظر

و وساطة يف أمن مضاربة  التجاريمقومات العمل  القائم بها . تاجرا كان أو غري تاجر، ولو مل تتوفر فيها النظر عن

 حيث فصلت هذه القوانني تعريف التاجر والتزاماته، همية واضحة،قوانني التجارة  بالتاجر أواهتمت  .التداول 

 هي :شروط أساسية  توفريكتسب الشخص صفة تاجر ويشرتط  لكي 

: والنشاط التجاري  االعتياد أو االحرتافأن يزاول الشخص النشاط التجاري األصلي بطبيعته على سبيل  -7

عناصر ومقومات العمل التجاري، حيث تقوم على  تتوفر فيهالقانون ،وبطبيعته هو النشاط الذي نص عليه  األصلي

ا بغض من خالل املقاولة ،وهي تعد جتارياملضاربة لتحقيق الربح ،تكون فيها الوساطة يف التداول ومعظمها يزاول 
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ها الشخص مصدر ذأي أن يتخ االحرتافاول على سبيل هذه األنشطة يتعني أن تز كذلكالنظر عن صفة القائم بها، 

 أي تكرار وقوع العمل من وقت ألخر . االعتيادكسبه األساسي، وأيضا إذا زاوهلا الشخص على سبيل 

يف  أن تتم مزاولة النشاط التجاري للحساب اخلاص : ويقصد به أن التاجر هنا جيب يكون مستقال عن غريه -0

تشكل شرطا أساسيا يف إضفاء الصفة التجارية على الشخص املزاول للعمل  فاالستقالليةالعمل التجاري ،  مباشرة

الوكيل الذي يشتغل يف حمل جتاري أو شركة جتارية ال يعترب تاجرا، ألنه يقوم بهذا العمل  التجاري، فاألجري أو

 أخر هو صاحب العمل أو املالك . حلساب شخص

ن يكون القائم مبزاولة النشاط التجاري متمتعا باألهلية التجارية : حتى يكون حمرتف التجارة أهال جيب أ -3

سنة مشسية كاملة،  77صفة تاجر، فإنه جيب أن يكون متوفرا على األهلية القانونية ،أي راشدا بالغا  الكتساب

سنة  75حالة القاصر البالغ  باستثناء وأال يكون قد أصابه عارض من عوارض األهلية كاجملنون والعتب والسفه،

 بإدارة أمواله، جيوز له أن يكتسب صفة تاجر،  املأذون له

التجار اليت تتصف بالشدة كنظام اإلفالس والتفالس والتصفية القضائية إذا توقف عن  اللتزامات التاجر خيضعـ 6

 أداء ديونه .

العام ورجال  االدعاءكاملوظف احلكومي والقضاة واعضاء  ـ اال يكون ممنوعا قانونا  من ممارسة العمل التجار، 5

أو أتى أفعال ختل  واالئتمانأفعال إجرامية متس الثقة الشخص  الرتكابكما قد يكون املنع  اجليش والشرطة،

 (06).رصيد  وإعطاء شك بدون واالحتيالبشرف التجارة كالسرقة و النصب 

 املطلب الثالث

 حتديد اإلعمال التجارية

حاول الفقه القانوني تقديم معايري لتحديد األعمال التجارية كما أن القوانني العراقية نصت على هذه           

نبحث يف ذلك  يف  التجارية االلتزاماتوللعالقة الوثيقة بني ممارسة األعمال التجارية واحرتافها واثبات  ،األعمال

 اآلتيني: البندين
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 األول البند

 القانوني من حتديد األعمال التجاريةموقف الفقه 

من الصعوبة مبكان حصر األعمال التجارية نظرا لكثرتها وتشعبها ،ومن ثم فأن الرأي الراجح أن املشرع           

عندما يعدد هذه األعمال امنا يعددها على سبيل املثال ،وبذلك جيوز القياس عليها ،وهنا تثور مشكلة حتديد املعيار 

 وقد قيلت نظريات يف ذلك ومن أبرزها: لتحديد العمل التجاري ومتييزه عن العمل املدني،الذي يتخذ 

 نظرية السبب: أوال ـ

وتصلح  جيد معيار التفرقة بني العمل التجاري والعمل املدني يف الباعث الدافع الذي دعا اىل القيام بالعمل،        

نها تقصر عن تفسي )جتارية(األعمال األخرى اليت أضفى عليها هذه النظرية أساسا لألعمال التجارية القصدية ولك

 ،كالتعامل باألوراق التجارية. املشرع هذه الصفة بغض النظر عن نية القائمني بها

 نظرية احلرفة: ثانياـ 

 رة،تقوم هذه النظرية على الفكرة القائلة بأن العمل التجاري هو العمل الذي يتم ضمن ممارسة مهنة التجا         

بل كان  االحرتافواذا كان العمل مل جير على وجه  فالتاجر يكتفى بالنظر فيما اذا كان العمل متعلقا مبهنته ام ال،

عمال منفردا قام به شخص غري تاجر فينبغي التأكد عندئذ من ان هذا الشخص مل حياول من ورائه مزاولة التجارة 

وجاز للطرف الثاني اخضاعه اىل  مظهر التاجر فى عليه مؤقتا،بصورة مسترتة واال امكن اعتبار أن العمل قد أض

 األحكام ذاتها اليت تنطبق على من حيرتف التجارة.

 بناء على تنظيم مهيأ سابقا. االحرتافويقصد باملشروع تكرا األعمال التجارية على وجه  نظرية املشروع: ثالثا ـ

 ـ نظرية املضاربة: رابعا

،اي يف  باملعنى الواسع للكلمة بني العمل التجاري والعمل املدني يكمن يف عنصر املضاربة،ان فيصل التفرقة        

يقصد بها غري األعمال  القصد اىل حتقيق ربح مادي بصورة عامة وليس عن طريق ما يسمى عادة بأعمال املضاربة وال

 املنطوية على عامل الصدفة أو املخاطرة.

 .(05)العمل جتاريا ان مل يتوسط يف تداول الثروات بني املنتج واملستهلك. يعترب ال ـ نظرية التداول: خامسا
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 الثاني البند

 موقف القوانني التجارية من األعمال التجارية

 م نافذا،7750قانوننامة جتارت(الصادر عام  عندما كان العراق جزءا من الدولة العثمانية كان قانون التجارة)        

م،ويعد أول قانون 7701من القسمني األول والثاني من قانون التجارة الفرنسي الصادر عام  وأغلب أحكامه مأخوذة

 .(04)وبقي نافذا اىل حني صدور قانون جديد للتجارة يف العهد اجلمهوري، أقتبس من مصدر أجنيب،

(ونصت املادة الثالثة عشرة منه على أن) األعمال 40قانون التجارة رقم) 7963أما يف العراق فقد صدر عام        

التجارية هي اليت يقوم بها الشخص بقصد املضاربة واملضاربة هي توخي الكسب بطريقة تداول املعامالت سواء اكان 

يان على املضارب به وتؤديان اما اىل خسارة يتجنبه املضاربة من عمليتني مفرتقني جتر وتتألفتاجرا ام غري تاجر 

املضرب او ربح يسعى اليه وهو الغاية املتوخاة من املضاربة وجيب على كل حال ان يقصد املضارب اجراء هاتني 

وتعد مبقتضى ذلك األمور التالية من األعمال التجارية ... األعمال التجارية  ،االبتداءالعمليتني بالتعاقب من 

ثم عددت املادتان الرابعة عشرة واخلامسة عشرة من القانون املذكور األعمال املعتربة جتارية حبكم القانون  دية،القص

،أي جتارية مطلقا بقطع النظر عن صفة القائم بها ونيته)األعمال التجارية املطلقة(واعتربت املادة التاسعة عشرة من 

 .تجارية أو املسهلة هلا جتارية )األعمال التجارية التبعية(القانون مجيع األعمال املرتبطة باملعامالت ال

( 7،ونصت املادة) 7963( لسنة 40والغى قانون التجارة رقم)  7910( لسنة 769وصدر قانون التجارة رقم)       

من القانون على أن) تسري أحكام هذا القانون على املسائل التجارية وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي تثبت له 

( وتعترب األعمال املنصوص عليها يف 3فة التاجر(ويعترب عمال جتاريا مجيع األعمال املنصوص عليها يف املادة)ص

ويعترب عمال جتاريا كل عمل يتعلق باملالحة التجارية حبرية  ،االحرتاف(اذا كانت مزاولتها على وجه 6املادة)

(وتعترب 5ـ3على األعمال املنصوص عليها يف املواد (ويعترب عمال جتاريا كل عمل ميكن قياسه5كانت ام جوية )م 

وكل عمل يقوم به التاجر يعترب متعلقا بتجارته  تتعلق بتجارته أعماال جتارية، ناألعمال اليت يقوم بها التاجر لشؤو

 ( على من يعترب تاجرا.9(ونصت املادة)1ما مل يثبت غري ذلك)م 

باستثناء الباب  7910( لسنة 769والغى القانون رقم) 7976( لسنة 30ثم صدر بعد ذلك قانون التجارة رقم)        

بقانون )م  األسعار( حلني تنظيم أحكام 197ـ 544والصلح الواقي منه )املواد  اإلفالساخلامس منه واملتضمن أحكام 

ة اذا كانت بقصد ( أعماال جتاري5(وتعترب األعمال املنصوص عليها يف املادة)7976لسنة  30/أوال من القانون رقم 337
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الربح ويفرتض فيها هذا القصد ما مل يثبت العكس ويكون انشاء األوراق التجارية والعمليات املتعلقة بها عمال جتاريا 

وحلسابه على  بامسه(ويعترب تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول 4بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته)م 

وتعترب حرفة  يعترب تاجرا من ميارس حرفة صغرية، وال (1م هذا القانون )م عمال جتاريا وفق أحكا االحرتافوجه 

 آالت استخدامصغرية كل حرفة ذات كلفة زهيدة ميارسها الشخص مقتصرا يف ذلك على نشاطه البدني أوز على 

 (77ذات قوة حمركة صغرية)م 

القانون بأحكام جديدة ،فأقام نظرية األعمال وورد يف األسباب املوجبة هلذا القانون ما يا يأتي)جاء هذا           

التجارية على اساس تعداد وارد على سبيل احلصر مراعيا يف ذلك أن تشتمل على مجيع األعمال التجارية اليت تقع 

يف القطر.. ومن ناحية أخرى فأن  واالقتصاديةحقائق األوضاع التجارية  باالعتباريف حدود التصور املعقول أخذا 

 يشأ أن يأخذ بنظرية العمل التجاري التبعي اليت جتعل بعض األعمال اليت يقوم بها التاجر واملرتبطة القانون مل

 .بتجارته عمال جتاريا(

ويالحظ ان غالبية التشريع املقارن وحسب رأي فقه القانون الراجح ،مل يقم نظرية األعمال التجارية اال على اساس 

 .(01سبيل الداللة واملثل ال على سبيل احلص والتحديد)تعداد األعمال التجارية الوارد على 

 

 الثانياملبحث 

 موقف القوانني املدني واملرافعات واإلثبات من اإلثبات التجاري

 املطلب األول

 التجارية يف القانون املدني االلتزاماتإثبات 

كان  الباب  7/9/7953النفاذ يف ودخل حيز  7957( لسنة 60عندما صدر القانون املدني العراقي رقم)        

 666(ويضم املواد)االلتزامات بوجه عام(من القسم األول)احلقوق الشخصية/ االلتزاماتالسادس من الكتاب األول )

ـ  669كلية  يف اإلثبات(واملواد) (كانت تنص على )قواعد667ـ 666( فاملواد)االلتزام( وينص على)إثبات 505ـ

وبة وهي السندات والوثائق الرمسية والسندات العادية واألوراق غري املوقع عليه(ويف (تنص على السندات املكت640

( تنص على اليمني احلامسة واليمني 675ـ 617ويف املواد) ( تنص على اإلقرار شروطه واحكامه،610ـ 647املواد)



 العدد العاشر                                     بار للعلوم القانونية والسياسية         مجلة جامعة األن              
 

 

 

 

 

15 

 

 500ئية فقد نصت عليها يف املواد)(أما القرائن القانونية والقضا507ـ 674جاءت احكام الشهادة يف املواد) و املتممة،

 .(505ـ

 ـ دفاتر التجار 7(من القانون املدني تنص على ان)657التجارية كانت املادة) االلتزامات بأثباتوفيما يتعلق          

،غري ان البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح اساسا جييز للمحكمة ان  تكون حجة على غري التجار ال

ـ اما قوة هذه الدفاتر فيما بني التجار فتتبع  0يمني املتممة ألي من الطرفني وذلك فيما جيوز اثباته بالبينة. توجه ال

التعاقدي يف غري األمور التجارية تزيد  االلتزام(على انه)اذا كان 677/7فيها احكام قانون التجارة(كما كانت املادة)

او الرباءة منه ما مل  االلتزاممة فال جتوز الشهادة يف اثبات وجود قيمته على عشرة دنانري او كان غري حمدد القي

 .يوجد اتفاق او نص يقضي بغري ذلك(

نص على توحيد أحكام األثبات يف املسائل املدنية  7911( لسنة 35صالح النظام القانوني رقم)إاال أن قانون       

وتنفيذا ملا ورد  وإقرار مبدأ املساواة بني املتقاضني، ،تقوم قواعده على تبسيط الشكليات والتجارية يف قانون خاص،

ونص على سريان أحكامه على القضايا املدنية والتجارية  7919( لسنة 701يف هذا القانون صدر قانون األثبات رقم)

رافعات املدنية /أوال(مع الغاء كل املواد املتعلقة باألثبات املدني والتجاري الواردة يف القانون املدني وقانون امل77)م 

 ،والغاء كل نص يتعارض وأحكام قانون األثبات،7910( لسنة 769وقانون التجارة رقم) 7949( لسنة 73رقم)

(والباب 73/اوال( على ان)تلغى املادة)761العراقي نصت املادة) 7919( لسنة 701نون اإلثبات رقم)فعندما صدر قا

(من القانون املدني 73علما بان املادة) 7957لسنةة 60(من القانون املدني رقم 505ـ 666السادس املتضمن املواد)

يل او يف كانت تنص على ان)تسري يف شان األدلة اليت تعد مقدما النصوص املعمول بها يف الوقت الذي يعد فيه الدل

 الوقت الذي يستطاع او ينبغي فيه اعداده( 

ومل جير أي تعديل على هذا الوضع القانوني  مشكلة األثبات التجاري يف القانون العراقي، وبدأت من هنا،        

( لسنة 64وصدور قانون التعديل األول لقانون األثبات رقم) النشاز بالرغم من مرور سنوات طويلة على ذلك،

(من هذا القانون على ان)لوزير العدل تعديل املبالغ املنصوص عليها يف 75يث نصت املادة)،ح0000

ببيان ينشر يف  االقتصادية/أوال(من قانون اإلثبات زيادة او نقصانا تبعا ملتغريات الظروف 11،17،19،93املواد)
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نفاذ هذا التعديل)كتب هذا اجلزء من ومل يصدر مثل هذا البيان بالرغم من مرور سنوات طويلة على اجلريدة الرمسية(

 .(7/70/0075البحث يف 

 املطلب الثاني

 التجارية يف قانون املرافعات االلتزاماتاثبات 

الفصل الرابع من الباب الثاني)يف  7954( لسنة 77خصص قانون أصول املرافعات املدنية والتجارية رقم)         

ونص الفصل الرابع )املواد  واإلقرار( ونصت على أحكام عامة 703ـ 70احملاكمة( ألحكام كيفية األثبات ،املواد)

وفيما يتعلق  باخلرباء. االستعانة( على  703ـ 775( على أحكام السندات يف حني الفصل السادس املواد)776ـ706

( على أنه) ويف الدعوى التجارية تراعى  األحكام اليت نص عليها قانون 70باألثبات التجاري فقد نصت املادة)

ـالتناقض سبق  7( تنص على أن)التناقض/9كانت املادة)  7949( لسنة 73فعات املدنية رقم)االتجارة(ويف قانون املر

ـ التناقض مانع من مساع الدعوى او الدفع ولكنه يرتفع بتصديق اخلصم  0عى موجب لبطالن دعواه.  كالم من املد

ـ يغتفر التناقض اذا ظهرت معذرة املدعى وكان حمل خفاء(   3او بتكذيب احملكمة.  الكالميني،او بالتوفيق بني 

ها جيوز ابداؤه يف اية حالة تكون عليها (  تنص على أن )الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في77واملادة)

( تنص 760ـ 97كما كانت  املواد) ،الدعوى وتقضي فيه احملكمة بناء على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسها(

( 701(/ثانيا( من قانون األثبات رقم) 761على إجراءات األثبات واليت الغيت هذه املواد مجيعها مبوجب املادة)

ءات اإلقرار واستجواب اخلصم والسندات واثبات صحتها  اإلجراءات احكام عامة  واجراهذه وضمت 7919لسنة 

 واخلربة والكشف  واليمني. والشهادة

 املطلب الثالث

 اإلثبات قواننيالتجارية يف  االلتزاماتاثبات  

 :أوال ـ مبدآ حرية اإلثبات يف قوانني اإلثبات

( 07كانت األدلة الكتابية) :داالردني نصت على أنه)يف االلتزامات التعاقـ أ (من قانون البينات 07/7فاملادة)        

البابليون بالسندات اليت كانت  تعد يف مقدمة أدلة االثبات يف القانونني البابلي واآلشوري وقد أهتم رجال القضاء
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ع والرهن كانت يف الرتتيب فالوثائق املثبتة للمعامالت اليت حيررها االفراد فيما بينهم كالبي تتقدم على الشهادة،

إذ ميتنع التصدي  براز املدعي وثيقة حمررة معناه اقامة قرينة يف مصلحته،اوأن  االول يف االثبات عن التقاضي،

 ( 09ألثبات عكسها.)

الذين فورد يف اآلية الكرمية)يأيها  فقد أمر بالكتابة طريقا لإلثبات، ويف القرآن الكريم أرقى مبادئ االثبات،       

يأب كاتب أن يكتب كما علمه  ،وال وليكتب بينكم كاتب بالعدل آمنوا إذا تداينتم  بدين اىل أجل مسمى فأكتبوه،

( ومع أن مشروعية االثبات بالدليل 30يبخس منه شيئا() فليكتب وليملل الذي عليه احلق وليتق اهلل ربه وال اهلل،

فأن  ية الشريفة وسرية اخللفاء الراشدين)رض( يف االعتماد على الكتابة،الكتابي تستند اىل القرآن الكريم والسنة النبو

يرى أن االمر بالكتابة يف اآلية القرآنية  فاجتاه (37الكتابة طريقا من طرق أثبات الدعوى) اعتبارحول  اختالفاهناك 

آخر يرى أن االمر بالكتابة  واجتاه اال يف املعامالت التجارية أو حالة السفر، الوجوب، الكرمية املذكورة يدل على

 .(30حممول على الندب واالستحسان وأنه غري واجب.) 

ويالحظ أن قواعد االثبات بالكتابة يف القوانني احلديثة تنسجم مع قواعدها يف الشريعة االسالمية من حيث أن       

ترى بأسا برتك الكتابة  القوانني الوأن الشريعة وغالبية  أمر بكتابة الدين ألجل احملافظة على احلقوق، كال منهما،

ألن طبيعة التجارة تستدعي سرعة املعاملة وتقيد اآلية الكرمية املذكورة ذلك بأن يكون التعامل يف  يف املواد التجارية،

 وتوجب االثبات بالدليل الكتابي يف حالة التجارة اآلجلة. حالة التجارة احلاضرة،

غري ـ أ ـ إذا كان االلتزام التعاقدي يف  7بالشهادة وعدم جوازه االحكام االتية: دية تراعى يف جواز االثبات         

ئة دينار أو كان غري حمدد املقدار فال جتوز الشهادة يف أثبات وجود االلتزام أو الرباءة املواد التجارية يزيد على ما

التعاقدي يف غري  االلتزام/إذا كان /بينات سوري56/7منه ما مل يوجد أتفاق أو نص يقضي بغري ذلك(ونصت املادة)

او  االلتزامفال جتوز الشهادة يف اثبات  أو كان غري حمدد القيمة، املواد التجارية تزيد قيمته على مخسمائة لرية،

املدنية  االلتزاماتويف  التجارية إطالقا، االلتزاماتأما يف  ذلك، الرباءة منه ما مل يوجد اتفاق أو نص يقضي بغري

  .فيجوز اإلثبات بالشهادة( تزيد قيمتها على مخسمائة لرية، اليت ال

التعاقدي يف  االلتزامـ اذا كان 7على انه) 0076(من املشروع السوري لقانون البينات لعام 56ونصت املادة)        

ادة يف اثبات فال جتوز الشه غري املواد التجارية تزيد قيمته على مخسني الف لرية سورية او كان غري حمدد القيمة،
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 االلتزاماتالتجارية اطالقا ويف  االلتزاماتما يف  ما مل يوجد اتفاق او نص يقضي بغري ذلك، او الرباءة منه، االلتزام

 .تزيد قيمتها على مخسني الف لرية سورية فيجوز اإلثبات بالشهادة( املدنية اليت ال

غري املواد التجارية أذا كان التصرف تزيد قيمته على ( من القانون الكوييت على أنه )يف 39ونصت املادة)       

ما مل يوجد  انقضائهمخسة آالف دينارا أو كان غري حمدد القيمة ،فال جتوز شهادة الشهود يف أثبات وجوده أو 

ي (من القانون القطر040( من القانون االماراتي واملادة)35أتفاق أو نص يقضي بغري ذلك..(وورد هذا احلكم يف املادة)

 .حبريين(47من القانون العماني، واملادة)(67واملادة) نون االثبات املصري،من قا 40واملادة)

م(شهادة الشهود 0000جوان  73املؤرخ يف  0000لسنة  51/تونس/نقح بالقانون عدد 613)املادة/ ونص الفصل       

إحداث التزام أو حق أو حتويل ذلك أو  نية اليت من شانهاوغريها من األسباب القانو االتفاقاتتكون بينة يف  ال

و اإلبراء منه إذا كان قدر املال أكثر من الف دينار فيجب حينئذ حترير حجة رمسية أو غري رمسية للبينة تغيريه أ

وغريها من األفعال القانونية اليت يكون من شانها أن تنشئ أو تنقل  االتفاقات/مغربي/663ونص الفصل)املادة/، فيه(

جيوز إثباتها بشهادة  ال درهم، آالفواليت يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة  او احلقوق، االلتزاماتتنهي  أو عدل او

وإذا اقتضى احلال ذلك أن تعد بشكل الكرتوني أو أن توجه  ويلزم أن حترر بها حجة رمسية أو عرفية، الشهود،

 1/5/7990يف  0677ة وفقا للمرسوم رقم /اصول حماكمات لبناني/معدل056/7بطريقة الكرتونية(ونصت املادة)/

إثبات العقود وغريها من التصرفات القانونية اليت يقصد  تقبل شهادة الشهود /ال4/9/0000يف  3700واملرسوم رقم 

و ة الف لرية لبنانية أئتجاوز مخسمابها انشاء حقوق والتزامات أو انتقاهلا أو تعديلها أو انقضاؤها إذا كانت قيمتها ت

 آالفإذا زادت قيمة التصرف على مخسة  قطري/يف غري املواد التجارية، 040وم/  كانت غري معينة القيمة(إذا 

اتفاق او نص يقضي  ما مل يوجد نقضائه اال بالكتابة،ااو  وجهدةمل جيز اثبات  او كان غري حمدد القيمة، ريال،

غري املواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته  ـ يف 7على أن) اإلماراتي( من القانون 35بغري ذلك(ونصت املادة)

فال جتوز شهادة الشهود يف اثبات وجوده أو انقضائه ما مل يوجد  درهم أو كان غري حمدد القيمة، آالفعلى مخسة 

على انه)يف سرتشادي (من قانون اإلجراءات املدنية العربي اال 001اتفاق أو نص يقضي بغري ذلك....(ونصت املادة)

وز شهادة فال جي و كان غري حمدد القيمة،صرف القانوني تزيد قيمته على)  (أذا كان التاملواد التجارية إغري 

/أ(من املشروع 35و انقضائه ما مل يوجد اتفاق او نص يقضي بغري ذلك(ونصت املادة)الشهود يف اثبات وجوده أ
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وز فال جت و كان غري حمدد القيمة،مته على)  (أتزيد قيذا كان التصرف على أنه)يف غري املواد التجارية إاخلليجي 

 .و نص يقضي بغري ذلك(ما مل يوجد اتفاق أ انقضائهو ة الشهود يف اثبات وجوده أدشها

 ثانيا ـ موقف القانون العراقي:

ومن القواعد الفقهية اليت  كانت جملة األحكام العدلية  هي النافذة يف الدول العربية اثناء العهد العثماني،          

قاعدة فقهية أخرى نصت عليها  97(اضافة اىل 66نصت عليها اجمللة)املعروف عرفا كاملشروط شرطا/م 

يف الكتاب الثالث عشر)املواد  اإلقرارووردت أحكام  ،اإلسالمي( من اجمللة ومجيعها مستمدة من الفقه 700ـ3املواد)

( على أن)القيود اليت هي يف دفاتر التجار املعتد بها هي من 7407ادة)(ومن بني هذه املواد نصت امل7470ـ7510

مثال لو قيد أحد التجار يف دفرته أنه مدين لفالن مبقدار كذا يكون قد أقر بدين مقدار  بالكتابة أيضا، اإلقرارقبيل 

لبينات والتحليف الشفاهي عند احلاجة(وخصص الكتاب اخلامس من اجمللة ل كإقرارذلك ويكون معتربا أو مرعيا 

،خصص الباب 7957( لسنة 60وعندما صدر القانون املدني العراقي رقم). ( 7173ـ 7414وضم هذا الكتاب )املواد

ـ  666( ويضم املواد)االلتزاماتبوجه عام( من القسم األول)احلقوق الشخصية ) االلتزاماتالسادس من الكتاب األول )

 .،القرائن( ،الشهادة ،اليمنياإلقرار ، سندات املكتوبةال )قواعد كلية، االلتزام( ألثبات 505

تنص على أنه) إذا كان االلتزام التعاقدي يف غري االمور التجارية  العراقي ( من القانون املدني677/7كانت املادة) و

اءة منه ما مل تزيد على عشرة دنانري أو غري كان غري حمدد القيمة فال جتوز الشهادة يف إثبات وجود االلتزام أو الرب

 .يوجد أتفاق أو نص يقضي بغري ذلك(

 التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق األثبات ما مل ينص القانون على غري ذلك، االلتزاماتوجيوز اثبات         

عليه جيوز اثبات عكس ما اشتمل  وفيما عدا األحوال اليت يوجب فيها القانون األثبات بالكتابة يف املواد التجارية،

(وتكون السندات 7910لسنة  769من القانون رقم  703دليل كتابي أو أثبات ما جياوز هذا الدليل بكافة الطرق)م 

العادية يف املسائل التجارية حجة على الغري يف تأرخيها ولو مل يكن هذا التأريخ ثابتا ما مل يشرتط القانون ثبوت 

 .(7910لسنة  769من القانون رقم  706فته للحقيقة)م ويعترب التأريخ صحيحا حتى تثبت خمال التأريخ،

( من قانون االثبات 761مبوجب الفقرة)أوال( من املادة ) (من القانون املدني677/7املادة) نصوقد الغي          

أذا كانت قيمة التصرف القانوني تزيد  ،وقيد هذا القانون حرية االثبات باملسائل التجارية،7919( لسنة 701رقم)
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على مخسة آالف دينار )مخسون دينارا عند نفاذ القانون ثم زيد املبلغ اىل مخسة آالف (فلم تعد لقاعدة حرية 

وبذلك خالف القانون العراقي مجيع قوانني  (33االثبات يف املسائل التجارية وجود يف قانون االثبات العراقي)

أي تفسري أو مربر هلذا النشوز عن التشريعات العربية ومل جند  االثبات اليت بني أيدينا عند أعداد هذه الدراسة،

املعامالت التجارية من قيود  استثناءويسجل للشريعة االسالمية  أنها سبقت مجيع القوانني احلديثة يف  واالجنبية،

هيدا)ويتغري وأن التشريعات املدنية تستثين التصرف القانوني أذا كان املبلغ ز االثبات الواردة على املعامالت املدنية،

خرى حسب التضخم النقدي والقيمة الشرائية ملبلغ اهذا املبلغ من بلد اىل آخر ويف البلد الواحد خيتلف من فرتة اىل 

 .نصاب الشهادة(

،يف  ( ويعد الدليل الكتابي36ومل تفرق بني القليل أو الكثري.) شيءأما الشريعة االسالمية فلم تستثن أي        

فمن غري املمكن نكران أهميته من الناحية  ونصت عليه قوانني االثبات، مقدمة طرق االثبات،يف  الوقت احلاضر،

حيتاطون ألنفسهم باحلفاظ حبقوقهم بواسطة الكتابة  وأن عدد االشخاص الذين ال العملية يف ضمان حقوق االفراد،

 اد.الكتابة والوعي بني االفر وانتشاربفضل تقدم العلم  أخذ يقل يوما بعد آخر،

 الثالث املبحث

 الدفاتر التجارية ودورها يف اإلثبات

 االلتزاماتودورها املهم يف اثبات  واالختياريةنظرا ألهمية الدفاتر التجارية اإللزامية)اإلجبارية(              

وإطالع  لذلك نلقي نظرة على هذه الدفاتر للتعريف بها ثم ان القانون الزم التاجر بعرض هذه الدفاتر التجارية،

 ومن يثم يقتضي األمر دراسة هذه االمور يف املطالب اآلتية. القضاء عليها كما ان هلذه الدفاتر حجية يف اإلثبات،

 املطلب األول

 التعريف بالدفاتر التجارية

ومعرفة ما  ته،او مجاعي بنشاطه التجاري دون تنظيم حلسابقيام مشروع جتاري فردي أ  املتصورمن غري           

ثم ان التوازن املالي وبيان حساب الربح واخلسارة يعد يف الواقع  جتاه الغري، التزاماتله من حقوق وما عليه من 

 ومن ثم تنظيم احلسابات والتوازن املالي، مبدأ جوهريا والدفاتر التجارية هي الوسيلة الفعالة لتحقيق مبدأ التجاري،
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لذلك تلزم القوانني املنظمة للتجارة مسك ،(35التاجر على اسس علمية سليمة) وتنظيم سري عمل املشروع التجاري أ

املرتتبة  االلتزاماتمور تتعلق بإثبات وذلك يف أ ،االختياريةانب الدفاتر الدفاتر التجارية اإللزامية)اإلجبارية( اىل ج

( لسنة 71قانون التجارة املصري رقم)ف بذمة التجار اآلخرين أو الغري وكذلك اثبات ماهلم من حقوق يف ذمم اآلخرين،

لن ميسك الدفاتر  جياوز رأس ماله املستثمر يف التجارة عشرين الف جنيه، (كل تاجر،07الزم مبوجب املادة) 7999

 اليت تستلزمها طبيعة جتارته وأهميتها،

واجب مسك  التاجر الصغري،عدا  شخصا طبيعيا كان أو معنويا، ن القانون يفرض عليه،فإ وبالنسبة للتاجر،       

نص على  7963( لسنة 40وعندما صدر قانون التجارة رقم)(اإلجبارية ) اإللزاميةالدفاتر هي ،وهذه  الدفاتر التجارية

)ألغى قانون  7910( لسنة 769وعندما صدر قانون التجارة رقم)،(34)يف اإلثبات احكام الدفاتر التجارية وحجيتها

( نص على أحكام الدفاتر التجارية يف الفصل الرابع من الباب األول)التجارة بوجه 7963( لسنة 40التجارة رقم )

أن ميسك الدفاتر  على كل تاجر ،فردا كان أو شركة، ( ومن أبرز األحكام الواردة يف هذه املواد،60ـ 37عام( املواد)

الي وماله من حقوق وما عليه من التجارية اليت تستلزمها طبيعة جتارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه امل

.ب ـ  :أـ دفرت اليومية ويف مجيع األحوال جيب على التاجر أن ميسك الدفرتين اآلتيني التزامات متعلقة بالتجارة،

)الذي حل حمل قانون 7976( لسنة 30رقم) ( من قانون التجارة العراقي70تلزم املادة)و (31)(37دفرت األستاذ.)م 

يقل رأس ماله عن ثالثني ألف دينار أن ميسك الدفاتر اليت  التاجر الذي ال(7910لسنة ( 769التجارة رقم )

وعليه يف مجيع االحوال أن ميسك دفرت اليومية  تستلزمها طبيعة جتارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه املالي،

و حمو أو كتابة يف اهلوامش أو وجيب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أ(37ودفرت االستاذ)

ل ويوضع وجيب قبل استعمال دفرت اليومية األصلي أن ترقم صفحاته وأن يوقع كل صفحة الكاتب العد بني السطور،

وجيب تقديم الدفرت يف نهاية السنة املالية للتاجر اىل الكاتب  ن يذكر عدد صفحات الدفرت،عليها خامت الدائرة بعد أ

ن التاجر أ وعند انتهاء صفحات الدفرت جيب على عدد الصفحات اليت استعملت خالل السنة،العدل للتصديق على 

وعلى التاجر أو ورثته يف حالة وقف نشاط املتجر تقديم الدفرت  يقدمه اىل الكاتب العدل للتأشري عليه مبا يفيد ذلك،

بالدفاتر التجارية والوثائق  االحتفاظته ( وعلى التاجر أو ورث35اىل الكاتب العدل للتأشري عليه مبا يفيد ذلك،)م 

وعليهم حفظ صور  نتهائه،تأريخ وضع التأشري على الدفرت با املؤيدة للقيود الواردة بها مدة عشر سنوات تبدأ من

القيود اليت تدون يف الدفاتر  ( وتعترب34املراسالت والربقيات مدة عشر سنوات تبدأ من تأريخ تصديرها أو ورودها)م 



 العدد العاشر                                     بار للعلوم القانونية والسياسية         مجلة جامعة األن              
 

 

 

 

 

22 

 

ويفرتض يف القيود املدونة  ة من مستخدمي التاجر املأذونني يف ذلك يف حكم القيود اليت يدونها التاجر نفسه،التجاري

جازت القوانني للتاجر وبعد أن أ (31ن يقيم الدليل على غري ذلك)م نها دونت بعلمه ورضائه اىل أاجر أيف دفاتر الت

وللمصارف  زة التقنية احلديثة يف مسك الدفاتر التجارية،واملصارف خاصة استخدام احلاسب اآللي وغريه من األجه

و غريه من عملياتها بصورة مصغرة)ميكروفيلم أبالدفاتر واملستندات واملراسالت وغريها من األوراق املتعلقة ب االحتفاظ

 .اجهزة التقنية احلديثة(

( 701التجارية ،نظرا لصدور قانون األثبات رقم) االلتزاماتومل يرد يف هذا القانون أي حكم يتعلق بأثبات        

حيث  7910(لسنة 769التجارية من قانون التجارة رقم) االلتزاماتالذي الغى املواد املتعلقة بإثبات  7919لسنة 

( 701ـ703( واملواد)67و 37و31على أن) تلغى املواد) 7919( لسنة 701/ثالثا ( من القانون رقم)761نصت املادة)

 .7910( لسنة 769( من قانون التجارة رقم)546واملادة)

 

 املطلب الثاني

 عرض الدفاتر التجارية وتقدميها اىل القضاء

األدلة من القيود  الستخالصللقاضي ان يطلب تقديم الدفاتر التجارية  يف حالة عرض نزاع على القضاء،           

 يقني  نبحث فيهما يف البندين القادمني.ويتم ذلك عن طر  حل للنزاع،املدونة فيها بهدف الوصول اىل

 البند األول

 اجلزئي االطالعالتقديم أو 

على  االطالعويتم  ويقصد به ابراز الدفاتر التجارية للمحكمة بناء على طلب اخلصم او من تلقاء ذاتها،            

/أوال(من قانون 53الدفرت حبضور صاحبه وحتت اشرافه بغية استخراج القيود املتعلقة بالنزاع وقد نصت املادة)

على أن) للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طريف الدعوى  7919( لسنة على 701اإلثبات العراقي رقم)

وضوع الدعوى متى كان و حتت تصرفه  الذي يتعلق مبيازته أوجود يف حتكليف الطرف اآلخر بتقديم الدفرت ...  امل

 ن يتضمن البيانات اآلتية:ويتضمن طلب تقديم الدفرت أ،ضمان حسن الفصل فيها(ذلك ضروريا ل

 .و السند الذي يتمسك بهأـ اوصاف الدفرت أ
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 .ب ـ فحوى الدفرت او السند بقدر ما ميكن من التفصيل

 .عليهت ـ الواقعة اليت يستدل بها 

  .ث ـ الدالئل والظروف اليت تؤيد بان الدفرت او السند يف حوزة اخلصم او حتت تصرفه

 ./ثانيا /اثبات(53ج ـ وجه الزام اخلصم بتقدميه()م/

مرت احملكمة فاذا اثبت اخلصم الطلب أ /ثالثا(53وترد احملكمة  الطلب اذا مل يستوف هذه الشروط )م         

وقد تطلع احملكمة بنفسها او بواسطة خبري تعينه هلذا ،/اثبات عراقي( 56عليه)م  طالعلالعندئذ بتقديم الدفرت 

يسمح للخصم ان  وال ،ما يتعلق بالنزاع املعروض عليها الستخالصوذلك  دون ان متكن اخلصم من ذلك، الغرض،

اما حبضور التاجر  االطالعويكون  اىل خصمه، صاحب الدفرت يطلع على هذه الدفاتر خشية افشاء اسرار التاجر

اىل حمل التاجر اذا كان هذا احملل بعيدا جدا عن مقر احملكمة حبيث  باالنتقالصاحب الدفرت وحتت اشرافه او 

ومما الشك فيه انه ينبغي توفر حاالت لطلب تقديم الدفرت التجاري وهي ان ،(39) يتعذر نقل الدفاتر التجارية اليها

اذا استند اليه خصمه يف اية  ميه او بتسليمه او اذا كان الدفرت مشرتكا بينه وبني خصمه اوجييز القانون مطالبته بتقد

بغي نوهذا نقص ي (ومل يتطرق قانون اإلثبات العراقي اىل حتديد هذه احلاالت،60مرحلة من مراحل الدعوى،)

تأمر التاجر بتقديم الدفاتر  نللمحكمة أجيوز  فاتر اإللزامية والوالدفاتر اليت يلتزم التاجر بتقدميها هي الد تفاديه.

 .(67رادته واختياره)اال أن التاجر يستطيع أن يقدمها اىل القضاء بإ ،االختيارية

 البند الثاني

 الكلي على الدفرت االطالعو التسليم أ

 أو ايداعها اىل قلم ويقصد به وضع الدفرت حتت تصرف اخلصم فيتخلى صاحبها عن حيازتها له،           

ا كان ومل(60احملكمة ليبحث اخلصم فيه بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه ويستخرج منه ما شاء من قيود أو بيانات)

كالوقوف على مركزه املالي ووضعه التجاري  هذا الطريق يسمح للخصم من معرفة أسرار املشروع التجاري أو التاجر،

ت قوانني التجارة اىل قصر هلذلك اجت وسلب ثقة الزبائن منه،ؤول اىل ايقاع الضرر به ياألمر الذي  وأمساء زبائنه،

وهذه احلاالت  جيوز جتاوزها على سبيل القياس، الكلي على حاالت حمددة ومعينة ال االطالعحالة التسليم او 

 هي:
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يذهب و. (63الة اإلفالس والصلح الواقي منه)وح،  ،تصفية الشركات أـ اإلرث او الرتكة ،قسمة األموال املشرتكة

على الدفاتر التجارية يف هذه احلاالت ذلك ألن األمر يتعلق بتصفية الذمة  االطالعخشية من  ضرر وال اجتاه اىل انه ال

او  وألن الدفاتر تصبح من جهة اخرى ملكا مشرتكا جلميع األطراف كما هو احلال يف تصفية الشركة، املالية للتاجر،

ومل يتعرض قانون  النشاط التجاري كما هو األمر يف حالة اإلفالس، بأسرار ظاالحتفاانه مل تعد هناك مثة فائدة من 

نع اللجوء اىل هذه الوسيلة ن املشرع مييعين بأ ،اال ان ذلك ال او التسليم الكلي االطالعالتجارة العراقي اىل موضوع 

فقط على األحوال اليت  االطالعن يقتصر هذا ،بشرط أ رة وحسن سري الدعوى وحسمهاذا استلزمتها الضروفيما إ

ونشري بهذا ،(66،فال حيول دون ذلك  اي مانع قانوني) و التاجرالذمة املالية للمشروع التجاري أ تتعلق بتصفية

ن تأمر التاجر بتسليم دفاتره تجارة امللغي كانت جتيز للمحكمة أالصدد اىل ان املادة)التاسعة والثالثني(من قانون ال

املنازعات املتعلقة بالشركات وقسمة األموال املشرتكة وهلا ان تطلع على هذه الدفاتر يف  خصمه يف الطالعالتجارية 

ن يأمر التاجر للقاضي أ عليه، لالطالعديم دفاتره التاجر عن تق امتناعويف حالة  حالة اإلفالس والصلح الواقي منه.

 ./اثبات عراقي( 9حجة عليه)م  امتناعهفان امتنع عن تقدميه جاز اعتبار بتقديم الدفرت الذي حبوزته 

 الثالثاملطلب 

 حجية الدفاتر التجارية يف اإلثبات

واالوراق اخلاصة يف  والدفاتر التجارية غري التجارية والدفاتر ساوى قانون االثبات العراقي بني الدفاتر            

يف حني كان الوضع خمتلفا يف ظل احكام القانون املدني الذي كان ينص على  /أثبات عراقي( 30ـ 07االثبات)املواد 

( لسنة 701حجية الدفاتر التجارية اال ان النصوص الواردة يف هذا القانون الغيت بصدور قانون اإلثبات رقم)

 ،ونرى موقف التشريعات املختلفة من حجية هذه الدفاتر.7919

 وحجيتها على التاجر جتاه خصمه التاجر ية االلزامية ملصلحة التاجروختتلف حجية الدفاتر التجار       

 .وهذا  ما ندرسه  يف البنود اآلتية على الغري، وحجيتها
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 البند األول

 خصمه التاجر التاجر جتاهحجية الدفاتر التجارية االلزامية ملصلحة 

،اال ان املشرع خرج على هذا األصل استجابة  ن ينشئ لنفسه دليال ضد الغريجيوز للشخص أ األصل انه ال         

،حجة يف  دلة انشأها التاجر بنفسهمع انها أ ،لبيانات املدونة يف دفاتر التاجرحلكم الضرورات العملية ،فجعل ل

 التاجر بدفاتره على خصمه ما يأتي: الحتجاج ويشرتط، اإلثبات ملصلحته ضد تاجر آخر

 نونية ،ولكنه يشرتطالتاجر على خصمه من الدفاتر التجارية املنظمة وفق الشروط القان تكون الدفاتر اليت حيتج ـ أ 7

 .(65)اإللزاميةن تكون هذه الدفاتر من الدفاتر ،أ ،على ما يظهر

تصر حجية الدفاتر التجارية يف اذ األصل أن تق ن يكون اخلصم الذي حيتج عليه التاجر بدفاتره تاجرا أيضا،ـ  أ 0

يلزمهم القانون مبسك دفرت جتاري والذين  معامالت التجار وحدهم دون غريهم من األشخاص الذين الثبات على اإل

وتسقط القوة  ميلكون وسيلة مماثلة لرد دعوى خصمهم التاجر املستند اىل دفاتره يف اقامة الدعوى عليهم، بالتالي ال

اتر اخلصم املنظمة ختالفها ـ اذا كانت القيود يف دفةاآلتيحدى احلاالت ندرجات دفاتر التاجر املنظمة يف إالثبوتية مل

 ذا اثبت اخلصم .ب ـ إ

 تكون دفاتر التجار حجة على غري التجار ال العراقي من القانون املدني)امللغاة((657ومبوجب املادة)            

ليمني املتممة ألي من ،غري أن البيانات الواردة فيها عما ورده التاجر  تصلح أساسا جييز للمحكمة أن توجه ا

  ،أما قوة هذه الدفاتر فيما بني التجار فتتبع فيها أحكام قانون التجارة. الطرفني وذلك فيما جيوز اثباته بالبينة

و املقامة عليهم متى كانت متعلقة ت يف الدعاوى املقامة من التجار أوجيوز قبول الدفاتر التجارية لألثبا           

 وذلك وفقا للقواعد اآلتية:بأعماهلم التجارية 

جيوز ملن  ومع ذلك ال ثبات،وفقا ألحكام القانون ،حجة يف اإل أـ تكون البيانات الواردة بالدفاتر ،ولو مل تكن منظمة

 يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر دليال لنفسه أن جيزئ ما ورد بها من بيانات.

 حكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر،ب ـ تكون البيانات الواردة بالدفاتر املنظمة وفقا أل

 جيوز ملن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر دليال لنفسه أن جيزئ ما ورد بها من بينات . ومع ذلك ال
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 ،وفقا ألحكام القانون وأسفرت املقارنة بينها عن تناقض بياناتها ت ـ إذا كانت دفاتر كل من اخلصمني منظمة

 كمة أن تطلب دليال آخر.،وجب على احمل

ختلفت البيانات الواردة بدفاتر اخلصمني وكانت دفاتر أحدهما منظمة وفقا ألحكام القانون ودفاتر اآلخر ث ـ إذا ا

ويسري هذا  كانت العربة مبا ورد يف بالدفاتر املنظمة اال إذا أقام اخلصم الدليل على عكس ما ورد بها، غري منظمة،

 خلصمني دفاتر منظمة ومل يقدم اخلصم اآلخر أية دفاتر.احلكم إذا قدم أحد ا

ج ـ إذا رأت احملكمة األخذ مبا جاء بالدفاتر التجارية لتأييد ما يدعيه صاحبها وجب على احملكمة أن تطلب منه 

ون رقم من القان 701ـ  705يف ذمة املدين)م  االلتزامإداء اليمني على صحة البيانات اليت تريد األخذ بها وعلى بقاء 

 يتبني ما يأتي:امللغى( 7910)( لسنة 769( من قانون التجارة رقم) 705من دراسة املادة)و،(7910لسنة  769

 ـ  يشرتط أن يكون اخلصم تاجرا ويتعلق النزاع بنشاطهما التجاري. 7

يثري الشك يف صحة ـ أن تكون دفاتره التجارية منتظمة وفق القانون وخالية من الشطب والتحشية وغري ذلك مما   0

رقابة حملكمة  ال ناىل قاضي املوضوع ،ويرى اجتاه أويعود تقدير التنظيم من عدمه  البينات املدونة يف الدفاتر،

 .(64)التمييز عليه .

م جات دفاتره املنظمة وفق القانون ايضا أـ عدم امكان اخلصم من اثبات خالف مندرجاتها ،سواء أكان ذلك مبندر 3

دالئل األخرى ولو مل يكن ماسكا ألية دفاتر جتارية كما لو ختالف مندرجاتها حكما قضائيا اكتسب بالوثائق وال

وإذا كانت دفاتر  (61)أو إذا اتضح وجود تناقض بني بيانات الدفرت الواحد او بينات دفاتر التاجر. الدرجة القطعية،

كل من اخلصمني منتظمة وفقا ألحكام القانون وأسفرت املقارنة بينها عن تناقض بياناتها وجب على احملكمة أن 

ت عن تناقض البيانات كان فرسين منتظمة ولكن املطابقة بينهما أ(فاذا كانت دفاتر التاجر705/3تطلب دليال آخر)م 

 .(67وم بدليل آخر) للقاضي طرح هذه الدفاتر ومطالبة اخلص

جيوز ترجيح دفاتر أحد اخلصمني يف هذه  ،حيث ال فحرية القاضي يف اإلثبات باملسائل التجارية  مقيدة        

. (69احلالة دون احلاجة اىل طلب دليل  آخر السيما اذا كان أحد الطرفني حمل ثقة كأن تكون شركة كبرية ) 

( يف 90رقم) االشرتاعياكمات املدنية اللبناني الصادر باملرسوم ( من قانون اصول احمل741ويذكر أن املادة)

حبسب ظروف  رر،لقاضي أن يققد نصت على أن) إذا تباينت القيود يف دفاتر منتظمة لتاجرين جاز ل 74/9/7973

 .رضتني وإما األخذ بواحدة دون األخرى(اإما إهمال البينتني املتع القضية،
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ـ إذا رأت احملكمة  األخذ مبا جاء بالدفاتر التجارية لتأييد ما يدعيه صاحبها وجب على احملكمة أن تطلب   6

وتتميز هذه اليمني مبا ،يف ذمة املدين( االلتزاممنه اداء اليمني على صحة البيانات اليت تريد األخذ بها وعلى بقاء 

 يأتي:

جيوز توجيهها من اخلصم ،وبذلك فان هذه اليمني ختتلف  وال نفسه،أـ توجه هذه اليمني من القاضي ،ومن تلقاء 

 عن اليمني احلامسة اليت توجه من اخلصم اىل خصمه.

الذي وجهت اليه  فاخلصم ن يردها على اخلصم اآلخر،الذي وجهت اليه اليمني املتممة أ جيوز للخصم ب ـ ال

ما يف حالة استكمل األدلة اليت كانت ناقصة أ ون قدففي حالة احللف يك و ينكل،اليمني املتممة إما أن حيلف أ

ان يكملها بأدلة  النكول فال يستتبع حتما خسارته للدعوى بل ان األدلة اليت سبق ان قدمها تبقى كما هي ،فله

و يتجه اىل ويقتنع بها فيصدر حكمه لصاحله  أ ن القاضي قد يعيد النظر يف األدلة املقدمة سابقااخرى جديدة أو أ

 ر حكم برد دعواه.اداص

رتافا و اع/إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا أ/تونسي647نص الفصل)م/ ما موقف التشريعات العربية فقد أ        

وعلى هذا احلكم نص الفصل)م/  و وافق ذلك نظريا بيده كان ذلك حجة تامة له وعليه،بالكتابة من الفريق اآلخر أ

/بينات/أردني/تصلح دفاتر 74/0موريتاني(ونصت املادة)630يف املادة) حلكم املنصوص عليهمغربي(وكذلك ا 633

التجار اإلجبارية ألن تكون حجة لصاحبها يف املعامالت املختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان اخلالف بينه وبني 

ر اإلجبارية تكون (من املشروع السوري ان دفاتر التجا74/0بينات سوري(وورد يف املادة) 75/0وهو حكم املادة) تاجر،

حجة لصاحبها يف املعامالت املختصة بتجارته اذا كانت منتظمة واخلالف بينه وبني تاجر(ونصت 

/لبناني/تكون الدفاتر التجارية اإلجبارية حجة لصاحبها يف املعامالت املختصة بتجارته ،إذا كانت 744/0املادة)

اماراتي/تكون دفاتر التجار اإللزامية حجة لصاحبها  0/ 74ونصت املادة) تظمة وكان اخلالف بينه وبني تاجر.من

وتسقط هذه احلجية بالدليل  ،وكانت الدفاتر منتظمة، اذا كان النزاع متعلقا بعمل جتاري التاجر ضد خصمه التاجر،

ص (من القانون التجاري اليمين ون 37ة)العكسي وجيوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر اخلصم املنتظمة(وهو نص املاد

/ب املشروع اخلليجي/تكون الدفاتر التجارية اإللزامية حجة 75ونصت املادة) قانون التجارة العماني، (من33املادة)

ذه وتسقط ه،وكانت الدفاتر منتظمة  بعمل جتاري،اذا كان النزاع متعلقا  لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر

 تر اخلصم املنتظمة.ن يؤخذ هذا الدليل من دفااحلجية بالدليل العكسي وجيوز أ
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ر يف املعامالت املختصة االجبارية)االلزامية( حجة للتاج ويف قانون البينات االردني تعد الدفاتر التجارية         

ذا تباينت القيود بني دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت وإ مة وكان اخلالف بينه وبني تاجر،ذا كانت منظبتجارته إ

( من قانون اصول احملاكمات اللبناني )إذا تبينت القيود يف دفاتر 741نصت املادة)(كما 71،م0/ 74البينتان.)م

همال البينتني املتعارضتني وإما األخذ بواحدة ا،إما  حبسب ظروف القضية منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر،

حجة لصاحبها التاجر ضد  ةاإللزامي(من القانون الكوييت تكون الدفاتر التجارية 77ومبوجب املادة) .األخرىدون 

 وتسقط هذه احلجية بالدليل العكسي، وكانت الدفاتر منتظمة، اذا كان النزاع متعلقا بعمل جتاري، خصمه التاجر،

اخلصمني التاجرين على كوييت/جيوز حتليف احد  79وجيوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر اخلصم املنتظمة(و/م 

ثم امتنع اخلصم دون مربر عن ابراز  وسلم مقدما مبا ورد فيها، مه،ذا استند اىل دفاتر خصصحة دعواه إ

لصاحبها التاجر ضد  (من القانون العماني على ان)تكون الدفاتر التجارية اإللزامية حجة33دفاتره(ونصت املادة)

ذه ط هذا كان النزاع متعلقا بعمل جتاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد املتقدمة ،وتسقخصمه التاجر إ

قانون  34نصت املادة) كما،ن يؤخذ هذا الدليل م دفاتر اخلصم التجارية املنتظمة(احلجية بالدليل العكسي وجيوز أ

التجارة العماني ( على ان الدفاتر التجارية اإللزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر بصدد الديون الناشئة 

وبالرغم  ي،ويرتك حرية تقدير الدفاتر لسلطة القاض،احلجية بالدليل العكسي(وتسقط هذه  عما يورده التاجر لعميله،

فان احلكمة  من املبدأ الذي يقضي بعدم جواز أن يصطنع اخلصم دليال لنفسه، استثناءاتمن أن هذه احلجية تعد 

ة وهي مقيدة بتفاصيلها ،هو أن هذه الدفاتر املتنازع عليها تتسم بالتجاري حجة لصاحب الدفاتر التجارية اعتبارهامن 

 ويف دفاتر التاجر اآلخر بوصفها دينا عليه، فتذكر يف دفاتر أحدهما بوصفها حقا، يف دفاتر كل من اخلصمني،

للتاجر أن ،(57(وجتيز قوانني االثبات العربية )50احلقيقة) اهاة هذه الدفاتر لغرض الوصول اىلويستطيع القاضي مض

تكون دفاتر  وكانت الدفاتر منتظمة، وال أذا كان النزاع متعلقا بعمل جتاري، يتمسك بدفاتره ضد خصمه التاجر،

ن توجه التجار تصلح أساسا جييز للمحكمة أ،غري أن البيانات الواردة فيها عما ورده  التجار حجة على غري التجار

حكام السابقة امللغاة من لأل كما هو الشأن بالنسبة جيوز اثباته بالبينة، اليمني املتممة ألي من الطرفني وذلك فيما

،جيوز قبول الدفاتر  7999( لسنة 71( من قانون التجارة املصري رقم)10ومبوجب املادة) القانون املدني العراقي،

حبيث تكون  يف الدعاوى املقامة من التجار أو املقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعماهلم التجارية، لألثباتالتجارية 
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ذا نقضها اال إ ذه الدفاتر على خصمه التاجر،بالدفاتر املطابقة ألحكام القانون حجة لصاحب هالبيانات الواردة 

 اخلصم ببيانات واردة بدفاتره املطابقة ألحكام القانون أو أقام الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها.

جرين يلتزم كل منهما مبسك دفاتر ولعل يف السبب يف اسباغ احلجية الكاملة على الدفاتر التجارية ان النزاع بني تا

فالفرض ان العمل التجاري حمل النزاع مسجل يف  جتارية منتظمة تدون فيها العمليات التجارية اليت قام بها،

 .(50دفاتر كل منهما حبيث تستطيع احملكمة مبضاهاة دفاتر كل منهما الوصول اىل احلقيقة )

أية قوة يف االثبات لصاحل صاحب  للقيود الواردة يف الدفرت التجاري،ما موقف القانون العراقي فليست أ        

( من قانون 07وبهذا قضت املادة) وسواء أكانت القيود منتظمة أم غري منتظمة، تاجرا كان أم ال، الدفرت ضد خصمه،

نت منتظمة أم غري تكون القيود الواردة يف الدفاتر اليت يوجب القانون مسكها سواء كا االثبات العراقي)أوال ـ ال

)امللغى( تسبغ على  7910( لسنة 769( من قانون التجارة رقم)705منتظمة حجة لصاحبها( يف حني كانت املادة)

الدفاتر التجارية حجة بقدر حمدود لصاحل صاحبها على خصمه ،وذلك متى كانت تلك الدفاتر منتظمة ومستوفية 

( امللغاة من القانون املدني العراقي كانت تنص 657كما أن املادة) ،للشروط القانونية وكانت مصدقة من الكاتب العدل

غري أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار  تصلح  تكون حجة على غري التجار، ـ دفاتر التجار ال7على أن)

 .(53للمحكمة أن توجه اليمني املتممة ألي من الطرفني وذلك فيما جيوز أثباته بالبينة() أساسا جييز

 البند الثاني

 حجية الدفاتر التجارية االلزامية على التاجر

 رية االلزامية،ا/أوال( من قانون االثبات العراقي أن تكون القيود الواردة يف الدفاتر التج07أجازت املادة)        

القيود  نويربر هذا احلكم بأ،(56حجة على صاحبها بشرط عدم جتزئة االقرار) منتظمة كانت أم غري منتظمة،

ذن متسك الغري بهذا اإلقرار ملصلحته فيطلب من فيجوز إ قوم مقام اإلقرار الكتابي،الواردة يف الدفاتر التجارية ت

ميكن للخصم الذي حيتج  نه الدلة ملصلحته بيد أما ورد فيه من أ الستخالصبتقدميه القضاء الزام صاحب الدفرت 

ورد فيه ملصلحته ويستبعد ما كان يف غري مصلحته فلو ذكر يف الدفرت بالدفرت جتزئة هذا اإلقرار حبيث يتمسك مبا 

فال جيوز هلذا األخري ان يقبل بالقيد األول  التجاري ان التاجر قد اشرتى بضاعة من شخص ما ودفع الثمن،

لزامية فال ما الدفاتر غري اإلأ. (55)الدفرت كامال أو يطرحه كامال ن يقر مبا جاء يفلثاني بل عليه أويرفض القيد ا

 يكون للبيانات الواردة فيها حجة على صاحبها اال يف حالتني:
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ن تقوم مقام السند ملن يها صراحة انه قصد مبا دون فيها أذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا. ب ـ اذا ذكر فأـ إ

ما(او شرط استيفاء دين وبذلك جيوز للغري اذا حتقق شرط احلالة األوىل)،/اثبات عراقي( 09اثبتت حقا ملصلحته)م 

ن للمحكمة دليال ملصلحته يف اإلثبات ،بيد أ ن يتمسك بالدفاتر غري اإللزامية خلصمه ويستخلص منهااحلالة الثانية أ

ن ن توجه اليمني املتممة ملأ رد يف الدفاتر التجارية من قيود،قناعتها بشأن ما و الستكمالاذا رأت ذلك ضروريا 

ن يثبت عكس جارية اإللزامية وغري اإللزامية أاثبات عراقي(ولصاحب الدفاتر الت 09ميتمسك بتلك الدفاتر وقيودها) 

 75/6املادة)/اثبات عراقي(ونصت 30بطرق اإلثبات كافة)م  ما ورد يف القيود اليت يتمسك بها خصمه عليه،

ذا استند اىل دفاتر خصمه وسلم مقدما مبا ورد ه إاخلصمني التاجرين على صحة دعواحد تي/وجيوز حتليف أاامار

 35واملادة)(من القانون التجاري اليمين 60ـ39براز دفاتره(وهو نص املادتني)ثم امتنع اخلصم دون مربر عن إ يها،ف

 حبريين/اذا استند احد اخلصمني التاجرين اىل دفاتر خصمه وسلم مقدما مبا ورد فيها 77/قانون التجارة العماني(و)م

ز دفاتره(أما قانون ابردون مربر عن إ واه اذا امتنع خصمه،جاز للقاضي توجيه اليمني املتممة له على صحة دع

ذا كانت الدفاتر التجارية عدم جتزئة االقرار على حالة ما إ خذ بقاعدة( منه تقصر اإل71ن املادة)صري فإاالثبات امل

ن ما يرد يف دفاتر التاجر من قيود عدم جتزئة االقرار بشأمناط تطبيق وقضت حمكمة النقض املصرية)أن  منتظمة

 . (54)تظمة ومؤيدة باملستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها(نوبيانات هو أن تكون هذه الدفاتر م

غري  يهم أن تكون هذه القيود منتظمة أو وال لذلك للخصم أن يتمسك بهذه القيود ضد مصلحة صاحبها،         

قرار كتابي صادر من التاجر ضد صاحب تعد القيود هذه مبثابة إو ذا كان التصرف جتاريا أو مدنيا،أو أ منتظمة،

قانوني دون أن يكون قد حصل ذلك  نه ملتزم آلخر بتصرفعقول أن يقيد التاجر يف دفاتره أوليس من امل الدفرت،

 يف حني أن ما قر وموجه اىل القاضي أو اىل شخص آخر،جتاه أن االقرار هو أخبار صادر من امل(ويرى ا51فعال.)

يكتبه  وإمنا،أذ ليس موجها ال اىل القاضي وال اىل شخص آخر  خباراميكن اعتباره ا يدون يف الدفرت التجاري ال

وهو ما اليستطيعه  التاجر لنفسه ،ونتيجة هلذا ميكن للتاجر أثبات عكس ما جاء يف دفرته بطرق االثبات كافة،

التاجر الوارد يف دفرته االلزامي سواء أكانت القيود  بإقرار( وللخصم أن يتمسك 57قرار صادر منه.)إسبة ألي بالن

قرار صادر منه، فقد نصت إفيعد مبثابة  شرافه،ما دام التدوين قد مت بإ ملني معه،مدونة خبطه أم خبط أحد العا

لزامية املنتظمة وغري املنتظمة من قبل ـ القيود الواردة يف الدفاتر اإل ( من قانون االثبات العراقي على أن)أوال30املادة)

العاملني مع صاحب الدفرت املأذونني  يف ذلك تعترب يف حكم القيود املودنة من قبله. ثانيا ـ يفرتض يف القيود الوارد 
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س ذلك(ويالحظ أنه ليس للخصم أنها دونت بعلم صاحبها ورضاه اىل أن يقيم الدليل على عك ،)أوال( ذكرها يف الفقرة

أي من يريد االستناد اىل هذه الدفاتر التجارية  الذي يتمسك بهذه القيود جتزئة االقرار الذي تتضمنه هذه القيود،

ألن  ال أن يأخذ ما ينفعه ويرتك ما يضره، االلزامية واالحتجاج بها ضد صاحبها أن يأخذ بكل ما هو مدون فيها،

 ( من قانون التجارة705/7املادة) وكانت،(59فهي أما أن تؤخذ ككل أو ترتك ككل) صاف،ذلك خمالف للعدل واالن

على أن) تكون البيانات الواردة بالدفاتر ،ولو مل تكن منظمة وفقا تنص  7919)امللغى(( لسنة 769رقم) العراقي

الدفاتر دليال لنفسه ان جيوز ملن يريد أن يستخلص من هذه  ومع ذلك ال ألحكام القانون ،حجة على صاحبها،

 بدفاتر التاجر ضد مصلحته ما يأتي: لالحتجاجوبذلك يشرتط ،جيزئ ما ورد بها من بينات(

فإذا تعلق النزاع بتوريد سلعة أو بضاعة من التاجر  أـ حجية الدفاتر التجارية جتاه الغري)غري التاجر( حجية حمدودة

عالقة له  أما إذا تعلق النزاع بدين آخر ال ، بهذه الدفاتر،حتجاجاالاىل الغري غري التاجر ،ففي هذه احلالة جيوز 

  حبجيته جتاه الغري. االحتجاجفال جيوز  بالنشاط التجاري،

التجاري مما جيوز إثباته بالشهادة كأن تكون قيمته عشرة دنانري فأقل) نصاب الشهادة   االلتزامب ـ أن يكون حمل 

 االلتزامـ إذا كان 7( من القانون املدني العراقي على أن)677/7نصت املادة) كانت يف القانون املدني العراقي ،حيث

التعاقدي يف غري األمور التجارية تزيد على قيمته على عشرة دنانري أو كان غري حمدد القيمة فال جتوز الشهادة يف 

 .أو نص يقضي بغري ذلك( اتفاقأو الرباءة منه ما مل يوجد  االلتزامإثبات وجود 

 ألدلتهت ـ ان توجه احملكمة اليمني املتممة اىل التاجر ليحلف على صحة ما جاء يف دفاتره التجارية تكميال 

 الناقصة املتمثلة مبندرجات دفاتره التجارية املنظمة وفق القانون .

دي غري بالدفاتر التجارية ضد الشخص العا االحتجاجن يتنازل عن حق التمسك بقاعدة عد وللتاجر أ          

التاجر ،فإذا عرض التاجر أن يقيم الدليل على الدين بدفاتره التجارية وقبل اخلصم فال حيق له بعد ذلك أن يتمسك 

/ثانيا( من قانون االثبات 07ويفهم من نص املادة)(40مبندرجات الدفاتر التجارية ضده)  االحتجاجبعدم جواز 

الفقرة)أوال( من املادة حجة على صاحبها شريطة عدم جتزئة االقرار العراقي اليت أجازت أن تكون القيود الواردة يف 

( من القانون اليت أجازت للمحكمة أن توجه اليمني املتممة ملن يتمسك بالقيود 37ومن نص املادة) املثبت فيها،

حجة على  بالدفاتر التجارية االلزامية فاألخذ قناعتها بشأنها، الستكمال( 09، 07الوارد ذكرها يف املادتني)

ويالحظ أن املشرع قرر قرينة  منا هو أمر جوازي مرتوك تقديره للمحكمة،وإ ليس دليال ملزما للمحكمة، احبها،ص
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ا خصمه عليه قانونية بسيطة جيوز لصاحب الدفرت التجاري أن يثبت  عكس ما ورد يف الدفرت من قيود يتمسك به

الف ما جاء بدفرته فعليه يقع عبء أثبات ذلك بالشهادة ذا أدعى صاحب الدفرت أمرا  خيوإ بطرق االثبات كافة،

تكون دفاتر التجار حجة على غري  (ويف قانون البينات االردني  ال47والقرائن فأن عجز فله توجيه اليمني خلصمه.)

ألي من التجار اال أن البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصلح أساسا جييز للمحكمة أن توجه اليمني املتممة 

(من املشروع 75حبريين(ونصت املادة) 74/أوال اجراءات عربية(و)م 776من قانون البينات االردني(و)م  75الطرفني)م

ن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح اال أ تكون حجة على غري التجار، ال السوري على ان)دفاتر التجار

 .ة ألي من الطرفني(اساسا جييز للمحكمة ان توجه اليمني املتمم

 أكانت منظمة تنظيما قانونيا أم مل تكن ، ولكن ال االلزامية حجة على صاحبها سواء وتكون دفاتر التجار        

جيوز  ملن يريد ان يستخلص منها دليال لنفسه  أن جيزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان  مناقضا لدعواه وتصلح  ألن 

واذا  (74املختصة بتجارته أذا كانت منظمة وكان اخلالف بينه وبني تاجر)م تكون حجة لصاحبها يف املعامالت

(وجيوز للقاضي يف الدعوى القائمة 40()71تباينت القيود بني دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان املتعارضتان)م

وذلك على ما  املنتظمة،ن يرد البينة اليت تستخلص من الدفاتر التجارية اإلجبارية غري أن يقبل أو أبني التجار 

حجة على غري  تكون دفاتر التجار وقضت حمكمة التمييز االردنية)ال مشروع سوري( 77يثبت له يف الدعوى/م

وعلى  التجار اال أن ما ورد فيها من بيانات يصلح أساسا جييز للمحكمة أن توجه اليمني املتممة ألي من الطرفني،

 ال جوازيهفأنها بذلك متارس صالحية  يمني املتممة ثم عادت عن ذلك،رأت حمكمة املوضوع توجيه ال فاذاذلك 

 (43معقب عليها()

 الثالثالبند 

 حجية الدفاتر التجارية على الغري

على حكم القواعد العامة مل يعد له ما  اذا كان احد اخلصمني تاجرا  واخلصم اآلخر غري تاجر فان اخلروج         

يستطيع ان ينشئ دليال ملصلته ضد خصمه اىل كامل  اليت تقضي بان الشخص ال القواعد،فيعود حكم هذه  يربره،

ومع ذلك فهذه  ميسك دفاتر يستطيع ان يدحض بها دعوى خصمه املستندة اىل دفاتره، ألن غري التاجر ال سلطانها،

التجار تصلح ورده لواردة يف الدفاتر التجارية عما بل يرد عليها استثناءات  وهي ان البيانات ا ليست قاعدة مطلقة،
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وبذلك فانه جيوز استثناء (46)ردني(بينات أ 75تممة ألي من الطرفني)م ن توجه اليمني املاساسا جييز للمحكمة أ

 تر التجار على غري التجار بشرطني:بالبيانات املدونة يف دفا االحتجاج

ذا اراد التاجر اثبات ينطبق هذا النص إ ات املنزلية ،والوردها التاجر لزبائنه كاحلاج بأشياءن يتعلق النزاع أـ أ

ن يكمل القاضي الدليل املستمد من أب ـ (45نه اقرضه مبلغا من النقود)نقضاء دين عليه لغري التاجر أو إلثبات أا

 وكانت(44انت قيمة احلق املدعى به)ومهما ك الدفاتر بتوجيه اليمني املتممة من تلقاء نفسه اىل اي من الطرفني،

تكون حجة على غري التجار ،غري أن  ال على أن)دفاتر التجار تنص ( من القانون املدني العراقي657/7املادة)

البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا جييز للمحكمة أن توجه اليمني املتممة ألي من الطرفني وذلك 

تكون حجة على غري  (من القانون التجاري اليمين على أن)دفاتر التجار ال67ونصت املادة) بالبينة(فيما جيوز إثباته 

 التجار على ان البيانات عما اورده التجار تصلح اساسا جييز للقاضي ان يوجه اليمني املتممة اىل اي من الطرفني،

لى هؤالء التجار ولكن اذا كانت  هذه الدفاتر جيوز اثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة ع وذلك حتى فيما ال

ويستبعد منه ما كان مناقضا  ن جيزأ ما ورد فيهاريد ان يستخلص منها دليال لنفسه أمنتظمة فال جيوز ملن ي

تهم بعضهم حجة على هؤالء التجار يف عالقا اإللزامية/ثانيا اجراءات عربية/تكون دفاتر التجار 776لدعواه(و)م/ 

ريد ان يستخلص منها منتظمة فال جيوز ملن ي ولكن اذا كانت هذه الدفاتر و غري منظمة،نت منظمة أببعض سواء كا

ونصت /الشطر الثاني/مشروع عربي(06ن جيزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه(و)م دليال لنفسه أ

فيما استند اليها  حجة على صاحبها التاجر،و غري منتظمة أ/عماني/الدفاتر التجارية اإللزامية منتظمة 36املادة)م/

ونصت ،ن تعترب القيود اليت يف مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضا(أ على و غري تاجر،أخصمه تاجرا كان 

ومع ذلك فان البيانات املثبتة فيها عما  تكون حجة على غري التجار، ال /أ املشروع اخلليجي/دفاتر التجار75املادة)

ن يوجه اليمني املتممة اىل اي من الطرفني وذلك فيما جيوز اثباته بشهادة التجار تصلح أساسا جييز للقاضي أ ورده

الشهود(واذا استند احد اخلصمني التاجرين اىل دفاتر خصمه وسلم مقدما مبا ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمني 

(من قانون التجارة املصري 10ونصت املادة).براز دفاتره(املتممة له على صحة دعواه اذا امتنع خصمه دون مربر عن ا

على انه)جيوز قبول الدفاتر التجارية لإلثبات يف الدعاوى املقامة من التجار او املقامة عليهم متى كانت متعلقة 

 وط اآلتية:ارية(وهذا النص يشرتط توفر الشرالتج بأعماهلم

 قة بعمل جتاري من جهة التاجر.ن تكون القيود الواردة يف دفرت التاجر متعلأـ أ
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 ب ـ اال جياوز املبلغ املراد اثباته ضد غري التاجر حدود اإلثبات بالشهادة. 

 (41ت ـ اكمال الدليل املستخلص من الدفاتر التجارية بتوجيه اليمني املتممة ألي من الطرفني)

 الرابعالبند 

 التجارية االلتزاماتا ت بثأمن   7111(لسنة 701موقف قانون اإلثبات العراقي رقم)

توحيد أحكام األثبات يف  الذي أوجب  7911( لسنة 35النظام القانوني رقم) اإلصالحعد أن نص قانون بأوال ـ 

،وإقرار مبدأ املساواة بني  تقوم قواعده على تبسيط الشكليات املسائل التجارية املدنية والتجارية يف قانون خاص،

القانون الذي توخى فيه أن يقوم على أسس تهدف اىل إشاعة العدل بني املواطنني وحتقيق فقد وضع هذا  املتقاضني،

 بني الدفاتر الذي ساوى7919(لسنة 701قانون األثبات رقم) فقد صدر املساواة بينهم يف احلقوق والواجبات،

ويالحظ أن املشرع  (47)عراقي( /أثبات 30ـ 07اخلاصة يف االثبات)املواد واألوراق  والدفاتر غري التجارية، التجارية

يف  ما كان قد منحه إياها وألية سلطة خمتصة أخرى، مل مينح احملكمة يف قانون األثبات وال يف قانون التجارة،

() للمحكمة وألية سلطة خمتصة أخرى أن تأمر 60/7يف ) 7910( لسنة 769( من قانون التجارة رقم)60املادة)

أية قوة  ليست للقيود الواردة يف الدفرت التجاري،و. إذا كان ميسك دفاتر جتارية( بتفتيش حمل التاجر للتحقق معها

،وبهذا  وسواء أكانت القيود منتظمة أم غري منتظمة تاجرا كان أم ال، يف االثبات لصاحل صاحب الدفرت ضد خصمه،

اتر اليت يوجب القانون مسكها سواء تكون القيود الواردة يف الدف ( من قانون االثبات العراقي)أوال ـ ال07قضت املادة)

وبذلك سلب القانون العراقي الدفاتر التجارية ،حتى لو كانت كانت منتظمة أم غري منتظمة حجة لصاحبها( 

ن كان اخلصم الذي يريد التمسك بقيود دفاتره عليه تاجرا تها يف األثبات  ملصلحة صاحبها وإاجبارية ومنظمة قو

 .(49( وللقوانني عموما)7919لسنة  769ق وهذا خالفا للقانون السابق)

)امللغى( تسبغ على الدفاتر التجارية  7910( لسنة 769( من قانون التجارة رقم)705يف حني كانت املادة)         

حجة بقدر حمدود لصاحل صاحبها على خصمه ،وذلك متى كانت تلك الدفاتر منتظمة ومستوفية للشروط القانونية 

ـ 7( امللغاة من القانون املدني العراقي كانت تنص على أن)657كما أن املادة) الكاتب العدل،وكانت مصدقة من 

 غري أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار  تصلح أساسا جييز تكون حجة على غري التجار، دفاتر التجار ال

(ويهدف املشرع العراقي)حسب 10بالبينة() للمحكمة أن توجه اليمني املتممة ألي من الطرفني وذلك فيما جيوز أثباته
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أن تقوم قواعد  قول االسباب املوجبة للقانون( من توحيد أحكام االثبات يف املسائل املدنية والتجارية يف قانون خاص،

(وهذه مربرات غري مقنعة وقد سبق أن دعونا اىل 17مبدأ املساواة بني املتقاضني) وإقراراالثبات على تبسيط الشكليات 

(ويالحظ من دراسة 10رورة أفراد أحكام خاصة ألثبات املسائل التجارية اليت ختتلف بطبيعتها عن املسائل املدنية)ض

يتمتع خبصوصية وهي حرية االثبات يف هذه  العديد من قوانني االثبات العربية أن أثبات االلتزامات التجارية

/أوال(من قانون اإلثبات العراقي قد نصت على 07نت املادة)وملا كا( 13املسائل خبالف االثبات يف املسائل املدنية)

تكون القيود الواردة يف الدفاتر اليت يوجب القانون مسكها سواء كانت منتظمة أم غري منتظمة حجة  انه)ال

صة تكون القيود الواردة يف الدفاتر غري اإللزامية والدفاتر واألوراق اخلا /اوال(على ان)ال09لصاحبها(ونصت املادة)

حجة لصاحبها(لذلك ليس للدفاتر التجارية اإللزامية وغري اإللزامية حجة على الغري وليس فيها قوة اإلثبات ،سواء 

وللقضاء رفضها يف حالة تقدميها من قبل صاحبها لغرض اإلفادة من القيود  كان هذا الغري تاجرا أم غري تاجر،

ن تكون الدفاتر التجارية بداية دليل انه من املتصور أ ويذهب اجتاه اىل املدونة فيها يف اإلثبات ضد خصمه،

(من قانون اإلثبات  اليت تنص على ان)جيوز اثبات وجود 11استنادا اىل املفهوم املخالف لنص املادة) لإلثبات،

(يف حني ذهب اجتاه 16تزيد على مخسة االف دينار() التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته ال

بالدفاتر التجارية لإلثبات يف مجيع  االستعانةنه من املمكن ن هذا النص قد يعطي انطباعا بأح أاىل انه صحي آخر

ميكن أن يعارض بأي  اال ان هذا احلكم ال األحوال اليت تتجاوز فيها قيمة التصرف القانوني مخسة االف دينار،

وهي نصوص آمرة وواضحة متنع  إلثبات العراقي،(من قانون ا09و 07حال نصوص الفقرتني األوىل من املادتني)

صراحة إمكانية التمسك بالدفاتر التجارية اإللزامية وغري اإللزامية منتظمة كانت أم غري منتظمة ضد الغري ،فاملانع 

ضي مة اليت تقحيتاج اىل خلق استثناء يتعارض مع القاعدة وخيالف مربراتها القائمة على املبادئ العا القانوني هنا ال

حكام قانون اإلثبات ميكن يف ضوء أ ،وبناء عليه فانه الو يصطنع دليال لنفسه جيوز للشخص أن ينشئ أ بانه ال

ويهدف املشرع ،(15م غري تاجر)أكان هذا الغري تاجرا أسواء  العراقي ان ُيحتج بالدفاتر التجارية على الغري

أحكام االثبات يف املسائل املدنية والتجارية يف قانون العراقي)حسب قول االسباب املوجبة للقانون( من توحيد 

أن تقوم قواعد االثبات على تبسيط الشكليات واقرار مبدأ املساواة بني املتقاضني)األسباب املوجبة لقانون  خاص،

جارية فراد أحكام خاصة ألثبات املسائل التنعة وقد سبق أن دعونا اىل ضرورة إاإلثبات العراقي(وهذه مربرات غري مق

ثبات االلتزامات د من قوانني االثبات العربية أن إاليت ختتلف بطبيعتها عن املسائل املدنية ويالحظ من دراسة العدي
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ندري ما الذي  واليتمتع خبصوصية وهي حرية االثبات يف هذه املسائل خبالف االثبات يف املسائل املدنية،  التجارية

 باإلثباتلذلك ندعوه اىل أعادة النظر يف موقفه وختصيص أحكام خاصة  نشاز،دفع املشرع العراقي اىل هذا املوقف ال

 يف املسائل التجارية.

متعلقا أذا كان النزاع  ( للتاجر أن يتمسك بدفاتره ضد خصمه التاجر،15وجتيز قوانني االثبات العربية )         

ال التجار حجة على غري التجار ،اال ان البيانات  تكون دفاتر وال بعمل جتاري ،وكانت الدفاتر التجارية منتظمة،

ن توجه اليمني املتممة ألي من الطرفني وذلك فيما جيوز التجار تصلح اساسا جييز للمحكمة أالواردة فيها عما ورده 

ويفهم من نص (14)السابقة امللغاة يف القانون املدني العراقي. لألحكامكما هو الشأن بالنسبة  اثباته بالبينة،

/ثانيا( من قانون االثبات العراقي اليت أجازت أن تكون القيود الواردة يف الفقرة)أوال( من املادة حجة على 07ملادة)ا

( من القانون اليت أجازت للمحكمة أن توجه 37ومن نص املادة) صاحبها شريطة عدم جتزئة االقرار املثبت فيها،

بالدفاتر  فاألخذ قناعتها بشأنها، الستكمال( 09، 07 املادتني)ارد ذكرها يفاليمني املتممة ملن يتمسك بالقيود الو

 هو أمر جوازي مرتوك تقديره للمحكمة، وإمنا ليس دليال ملزما للمحكمة، التجارية االلزامية حجة على صاحبها،

 من ويالحظ أن املشرع قرر قرينة قانونية بسيطة جيوز لصاحب الدفرت التجاري أن يثبت  عكس ما ورد يف الدفرت

أدعى صاحب الدفرت أمرا  خيالف ما جاء بدفرته فعليه يقع  واذا قيود يتمسك بها خصمه عليه بطرق االثبات كافة،

تكون دفاتر أما يف القوانني العربية ف.(11عبء أثبات ذلك بالشهادة والقرائن فأن عجز فله توجيه اليمني خلصمه.)

جيوز  ملن يريد ان  منظمة تنظيما قانونيا أم مل تكن ، ولكن الأكانت  االلزامية حجة على صاحبها سواء التجار

يستخلص منها دليال لنفسه  أن جيزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان  مناقضا لدعواه وتصلح  ألن تكون حجة 

تباينت القيود بني واذا  لصاحبها يف املعامالت املختصة بتجارته أذا كانت منظمة وكان اخلالف بينه وبني تاجر

 .(17ين تهاترت البينتان املتعارضتان)دفاتر منظمة لتاجر

 :وجود أتفاق أو نص قانوني جييز االثبات بالشهادةثانيا ـ 

لذلك جيوز االتفاق على  تتعلق بالنظام العام، االثبات ال أن القواعد املوضوعية يف ملا كان من املسلم به        

االثبات العراقي على أنه) أذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على  / ثانيا( من قانون11خمالفتها، ونصت املادة)

، بالشهادة  ما مل يوجد انقضائهجيوز أثبات هذا التصرف أو  ف دينار أو كان غري حمدد القيمة ،فالمخسة اال
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دة ( وقضت حمكمة التمييز أن ليس حملكمة املوضوع رفض مساع الشها19أتفاق أو قانون ينص على خالف ذلك()

فيجوز  ألن  قواعد االثبات ليست من النظام العام، من تلقاء نفسها وبدون أن يعرتض الطرف اآلخر على مساعها،

حمكمة النقض املصرية على أن قواعد االثبات ليست من  واستقرت( 70لطريف اخلصومة أن يتفقا على خالفها.)

كما جيوز لصاحب احلق يف التمسك بها أن يتنازل  فيجوز االتفاق على خمالفتها صراحة أو ضمنا، النظام العام،

جيوز التحدي به  وال سكت عنها عد ذلك تنازال منه عن حقه يف االثبات بالطريق الذي رمسه القانون، فاذا عنها،

طلب أحد اخلصوم أثبات حقه بالبينة)الشهادة( وسكت اخلصم اآلخر  ،فاذاألول مرة أمام حمكمة النقض)التمييز(

اىل التحقيق  باإلحالةالدفع بعدم جواز االثبات بهذا الطريق ومل يعارض فيه عند تنفيذ احلكم الصادر عن التمسك ب

( فقاعدة عدم جواز االثبات بالبينة والقرائن يف االحوال اليت جيب 77فأن ذلك يعد قبوال منه جلواز االثبات بالبينة)

 .(70فاق صراحة أو ضمنا على خمالفتها )ليست من النظام العام فيجوز االت فيها االثبات بالكتابة

( من قانون 30ومن القوانني اليت أجازت االثبات بالشهادة فيما يزيد على نصاب الشهادة ما ورد يف املادة)       

ويف حالة عدم  )جيب أن يكون عقد العمل مكتوبا وحيدد فيه نوع العمل ومقدار االجر، 7971( لسنة 17العمل رقم)

( 64وعندما صدر القانون رقم) فللعامل أن يثبت العقد واحلقوق الناشئة عنه جبميع طرق االثبات(. كتابة العقد،

تعديل املبالغ لوزير العدل )منه على أن (75نصت املادة) 7919( لسنة 701تعديل قانون األثبات رقم) 0000لسنة 

 انقاصا تبعا ملتغريات الظروف وأمن قانون اإلثبات زيادة -اواًل /11،17،19/93املواد) املنصوص عليها يف

وبذلك فيمكن حل املشكلة اليت خلقها قانون اإلثبات العراقي باملساواة ، بيان ينشر يف اجلريدة الرمسية( ،االقتصادية

الناشئة بينهما بالشهادة مثال  االلتزاماتيف حالة وجود اتفاق بني تاجرين إلثبات  بني اإلثباتني املدني والتجاري،

( لسنة 64(من القانون رقم)75وكذلك ميكن حل هذه املشكلة اصال بصدار البيان املخول لوزير العدل مبوجب املادة)

برفع نصاب الشهادة اىل مبلغ معقول ينسجم مع التضخم  7919( لسنة 701تعديل قانون اإلثبات رقم) 0000

 البلد. يف االقتصاديةالنقدي والتطورات 
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 الرابع املبحث

 التجارية يف ضوء التقنيات العلمية  االلتزاماتاثبات 

 املطلب االول

 2072قبل عام  املوقف

اىل  0000( لسنة 64تعديله القانون رقم) وال 7919( لسنة 701رقم)العراقي ثبات مل يتطرق قانون اإل         

( من القانون)للقاضي أن يستفيد من وسائل التقدم العلمي 706أما ما ورد يف املادة) ،اإللكرتونيةقيع ااملستندات والتو

القرائن القضائية(فنطاق األثبات بالقرينة القضائية حمدد بأثبات الوقائع املادية والتصرف القانوني الذي  استنباطيف 

ار العراقي يف ضوء التضخم النقدي(ووجود دينار) وهو مبلغ زهيد قياسا اىل قيمة الدين آالفتزيد قيمته على مخسة  ال

ش وأثبات الغ مبدأ الثبوت بالكتابة وقيام املانع من احلصول على دليل كتابي وفقدان السند الكتابي بسبب أجنيب،

باألجهزة  االستعانة 7973( لسنة 30ن التجارة رقم)( من قانو79أجازت املادة)و يف التصرف القانوني، واالحتيال

 .االختياريةالتقنية احلديثة عوضا عن الدفاتر التجارية 

املفهوم الواسع للتوقيع صراحة حيث أجازت   7973( لسنة 70أقر املشرع العراقي يف قانون النقل رقم) و       

 /رابعا(من هذا القانون توقيع سند الشحن خبط اليد أو بأية طريقة أخرى مقبولة.760املادة)

( 96( من قانون املصارف رقم)37/0ثم املادة) 0003( لسنة 60( من قانون املصارف رقم 37/0أجازت املادة) كما

املصرف بالسجالت بصورة خطية وألي مصرف أن حيتفظ بالدفاتر والسجالت والبيانات  احتفاظ 0006لسنة 

ة بأنشطته املالية بشكل مصغر امليكروفيلم واملستندات األخرى املتعلق واإلشعاراتواملستندات واملراسالت والربقيات  

بشكلها األصلي طيلة املدة  االحتفاظأو الوسائل التكنولوجيا املعاصرة األخرى بدال من  إلكرتونياأو خزن البيانات 

نفس مفعول األصل من حيث األثبات وللبنك  السرتجاعوافية  وإجراءاتاحملددة يف القانون بقدر ما تتوفر نظم 

 يصدر الئحة حتدد املتطلبات املفصلة لتلك النظم. املركزي أن

 االحتفاظ 0006( لقانون عام 37وكذلك املادة) 0003(من قانون املصارف العراقي لسنة 37واجازت املادة)        

دون اإلشارة اىل  أو الوسائل التكنولوجية املعاصرة، بالدفاتر بشكل مصغر)ميكروفيلم(او خزن البيانات الكرتونيا،

كونها دفاتر خاصة، ام دفاتر جتارية ،واعطى هلذه املصغرات حجية األصل يف اإلثبات اي اذا كانت دفاتر جتارية 
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 فتكون هلا حجية الدفاتر التجارية التقليدية ذاتها واذا كانت سندات كانت هلا حجية السندات التقليدية ذاتها،

لعراقي قد نصت على ان)جيوز للتاجر ان يستعيض عن الدفاتر املنصوص عليها (من قانون التجارة ا79ومع ان املادة)

(من هذا القانون باستخدام األجهزة التقنية واألساليب احلديثة املتطورة يف تنظيم حساباته وبيان 74(و)76يف املادتني)

،فاملشرع  اإللكرتونيةارية مركزه املالي(اال أن هذا القانون جاء خاليا من أي اشارة صرحية حلجية الدفاتر التج

فقط  االختيارية  اإللكرتونيةقانون املصارف(اجاز مسك الدفاتر التجارية  37/0قنون التجارة( و)م  79العراقي)م 

( من 9/3يف حني يالحظ ان املادة) واعطى حجية األصل  بالنسبة للمصارف فقط سواء اكانت الزامية ام اختيارية،

نصت على ان)تعفى البنوك  0004لسنة  (60اليمين رقم) اإللكرتونيةات املالية واملصرفية قانون انظمة الدفع والعملي

اليت تستخدم يف تنظيم عملياتها املالية واملصرفية احلاسب اآللي او غريه من اجهزة التقنية ... وتعترب املعلومات 

ارية هلا حجية يف اإلثبات(وساوى املشرع من تلك االجهزة أو غريها من األساليب احلديثة مبثابة دفاتر جت ةاملستقا

وقصر استخدام الدفاتر التجارية  والدفاتر التجارية التقليدية، اإللكرتونيةاألردني يف احلجية بني الدفاتر التجارية 

اال انه  تي فقد اخذ مبا خذ به كل من املشرع اليمين واألردني،اأما املشرع اإلمار على املصارف فقط، اإللكرتونية

بالنسبة للتاجر عامة دون متييز بني التاجر الفرد ام الشركة ام املصارف  اإللكرتونيةاز استخدام الدفاتر التجارية اج

على انه)يستثنى التاجر الذي  7993( لسنة 77تي رقم)ا(من قانون املعامالت التجارية  اإلمار37حيث نصت املادة)

او غريه من اجهزة التقنية احلديثة .. وتعترب املعلومات املستقلة يستخدم يف تنظيم عملياته التجارية احلاسب اآللي 

 .(73من هذه األجهزة أو غريها من األساليب احلديثة مبثابة دفاتر جتارية()

 املطلب الثاني

 2072عام  بعد املوقف

ونشر يف اجلريدة الرمسية  0070( لسنة 17رقم) اإللكرتونيةواملعامالت  اإللكرتونيصدر قانون التوقيع          

يف اجراء  اإللكرتونيةالوسائل  الستعمالوهو يهدف اىل توفري اإلطار القانوني ،5/77/0070( يف 6054بعددها املرقم)

وتنظيم احكامها وتعزيز  اإللكرتونيوالتوقيع  اإللكرتونيةومنح احلجية القانونية للمعامالت  اإللكرتونيةاملعامالت 

 ./(0وسالمتها)م  اإللكرتونيةالثقة يف صحة املعامالت 
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 إلكرتونيةبأنها)كل حرف أو رقم أو رمز أو أية عالمة أخرى تثبت على وسيلة  اإللكرتونية وعرف الكتابة         

خامسا(وعرف املعامالت 7أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي داللة قابلة لألدراك والفهم()م

 اإللكرتونية/سادسا(واملستندات 7()م اإللكرتونيةبأنها )الطلبات واملستندات واملعامالت اليت تتم بوسائل  اإللكرتونية

مبا يف  إلكرتونيةبأنها)احملررات والوثائق اليت تنشأ أو تدمج أو ختزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل 

()م إلكرتونياأو الربق أو التلكس أو النسخ الربقي وحيمل توقيعا  اإللكرتونيأو الربيد  إلكرتونيات ذلك تبادل البيانا

 ./تاسعا(7

عادة تنسيقه ابعض مضمونه أو  الغاءأو  باإلضافةالسند االلكرتوني بقدرة أطراف العقد على تعديله  ويتميز        

( لذلك يشرتط يف الكتابة 76بسهولة) اكتشافهااالضافة حبيث ميكن  دون وجود عالمة تدل على االلغاء أو

قراءة السند االلكرتوني وأن تكون كتابة السند االلكرتوني  باإلمكانن يكون األثبات، إلتقوم بوظيفتها يف  االلكرتونية،

( 3ونصت املادة).(75يه)وغري قابلة للتعديل اال بأتالف السند أو ترك أثر مادي عل متصفة بالدميومة واالستمرارية،

 من قانون أمارة دبي  اخلاص باملعامالت والتجارة االلكرتونية على أن من بني أهداف هذا القانون)التقليل من حاالت

تزوير املراسالت االلكرتونية والتعديالت الالحقة على تلك املراسالت وتعزيز ثقة اجلمهور يف سالمة وصحة 

 االلكرتونية(. املعامالت واملراسالت والسجالت

ستخدام برامج حاسب آلي تسمح بتحويل النص الذي ميكن التعويل ابتداع اوأدى التطور التكنولوجي اىل        

   Document  imageميكن التدخل فيها  أي تعديلها ويعرف هذا النظام ب) اىل صورة ثابتة ال عليه

processing يقبل التبديل أو التعديل من  (وقد أمكن حفظ السندات االلكرتونية يف صيغتها النهائية وبشكل ال

ميكن فتحها اال مبفتاح خاص تهيمن عليه جهات معتمدة من الدولة حبيث  ال خالل حفظها يف صناديق الكرتونية،

 .(74ه  متاما.)تؤدي حماولة أطراف التعامل تعد يل السند االلكرتوني اىل أتالفه أو حمو

( من 0( من املادة)7به، وهذا ما نصت عليه الفقرة) لالحتفاظقابليته  وبذلك فأن من شروط السند االلكرتوني،        

القانون النموذجي بشأن التجارة االلكرتونية بقوهلا )يراد مبصطلح ،رسالة بيانات ،املعلومات اليت يتم....  أو 

مكانية أفمن الضروري . (71اخلاصة باملعامالت والتجارة االلكرتونية على ذلك.)ختزينها ...(كما نصت القوانني 

 لالحتفاظكما جيب أن يكون قابال  السند )احملرر( االلكرتوني ليعترب دليال كامال يف االثبات، واسرتجاعاالحتفاظ 

والتجارة  اإللكرتونيواعرتفت قوانني التوقيع .(77به بشكله االصلي الذي نشأ به واملتفق عليه بني طريف العالقة)
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متأثرة  اإللكرتونيحبجية املستند  الصادرة يف العديد من دول العامل ويف الدول العربية، اإللكرتونيةواملعامالت 

ة بعد اقرارهما من اجلمعية العام اإللكرتونيةوالقانون النموذجي للتوقيعات  اإللكرتونيةبالقانون النموذجي للتجارة 

 .( 79املتحدة) لألمم

دون أن  اإللكرتونيعلى سالمة املعلومات الواردة يف املستند  اإللكرتونيةوتؤكد القوانني العربية للتجارة         

عن طريق أدخال  اإللكرتونيمبعلومات املستند  االحتفاظويتم  يف شكلها األصلي الذي نشأت به، يلحقها أي تغيري

 اإللكرتونيبني الطرفني وختزينها كما هي وما حتتويه من نصوص وتواقيع آليا يف احلاسب  قاالتفااملعلومات أو بنود 

وذلك بعد أن تتم معاينة هذا املستند عن طريق شاشة احلاسب ويتم ختزينه على أسطوانة مغناطيسية وميكن 

 .(90نسخ عنها تكون مطابقة لألصل) واستخراجالوثيقة  اسرتجاع

 وميكن أمجاهلا على النحو اآلتي: ،اإللكرتونيةومن املتفق عليه أن شروطا عديدة ينبغي توفرها يف الكتابة       

 ومفهومة مقروءة وواضحة  اإللكرتونيةـ  الكتابة  7

ستمرارها حبيث ايتوجب تدوين الكتابة على وسيط يتيح ثبات الكتابة عليه و الكتابة ودميومتها: استمراريةـ  0

 (97جعة شروط وفقرات العقد أو عرضه على القضاء يف حالة نشوب خالف بني األطراف)ميكن مرا

اىل  االستنادبصدد شروط  اإللكرتونية/ب ( من القانون النموذجي بشأن التجارة 70/7ـ الثبات: ونصت املادة) 3

به أو بشكل ميكن أثبات   استلمتبرسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو  االحتفاظ) اإللكرتونياملستند 

 اإللكرتونية(ونصت القوانني اخلاصة باملعامالت والتجارة  واستلمت وأرسلتأنه ميثل دقة املعلومات اليت أنشئت 

املعامالت االلكرتونية اليت ينفذها االشخاص أـ على: 0070( لسنة 17رقم) حكام القانونوتسري أ،(90على ذلك)

االوراق املالية .ج ـ طرافها على تنفيذها بوسائل الكرتونيةأاملعامالت اليت يتفق  ــ ب.و املعنويونأالطبيعيون 

تكون للمستندات االلكرتونية وحكامه استثنى جمموعة من املعامالت من أ ن القانوناال أ .والتجارية االلكرتونية

شروط هي ان  ذا توافرت فيها إالورقية  والكتابة االلكرتونية والعقـود االلكرتونية ذات احلجية القانونية ملثيلتها

لذي مت انشاؤها أو ارساهلا أو بها بالشكل ا االحتفاظتكون املعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين وامكانية 

و وجيوز للموقع أ ت ارساهلا وتسلمها،ريخ ووقها أو يتسلمها وتأئن املعلومات دالة على من ينشن تكوتسلمها به وأ

 جبميع طرق اإلثبات. اإللكرتونياملرسل اليه اثبات صحة املستند 
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والشك ان املبادئ الواردة يف هذا القانون جيدة ولكن األمر يتطلب لتطبيقه وجود اتفاق بني الطرفني بغية          

واليت نأمل  ،ءاتاالستثنااضافة اىل تضييق نطاق سريان القانون مبجموعة  ،اإللكرتونيةبالوسائل  االتفاقاثبات 

بتقليصها يف قادم األيام كلما استخدمت احملاكم والدوائر العدلية والرمسية األخرى التقنيات العلمية يف اجناز 

فان تطبيق  املعامالت ،وفيما يتعلق بهذا القانون وعالقته بقيمة التصرف القانوني املنصوص عليه يف قانون اإلثبات،

فف من وطأة  املشكلة املوجودة يف قانون اإلثبات نظرا لضآلة املبلغ املنصوص عليه قد خي 0070(لسنة 17القانون رقم)

 عن املطالبة بتعديل قانون اإلثبات. ذلك  يغين ولكن ال وهو مخسة االف دينار،

ن يتم ابرام العقود نأمل أ 0070( لسنة 17رقم) اإللكرتونيةواملعامالت  اإللكرتونيوبعد نفاذ قانون التوقيع          

على تنفيذها ،استنادا اىل احكام  اإللكرتونيةوالصفقات بني التجار عن طريق التقنيات العلمية واستخدام الوسائل 

التجارية الناشئة عن تلك املعامالت املربمة الكرتونية  االلتزاماتعند ذاك ميكن اثبات ،  القانون اليت اجزت ذلك

( لسنة 701حبيث ميكن التخلص من القيد الوارد يف قانون اإلثبات رقم) الكرتونية، واملتفق على تنفيذها بوسائل

مهما بلغت قيمة املعاملة التجارية دون التقيد بالنصاب املنصوص عليه يف  االلتزامات،حيث ميكن اثبات تلك 7919

 قانون اإلثبات.

 خامتة

تتطلب  يف ابرام املعامالت التجارية، واالئتمانعلى السرعة تبني لنا يف هذه الدراسة ،ان التجارة اليت تقوم           

صال بوجود قيود تلف عن  اإلثبات املدني املتسم أوجود قواعد خاصة لإلثبات تتسم مببدأ حرية اإلثبات و خت

 :وقد توصلنا يف هذه الدراسة اىلوقواعد جامدة ،

 أوال ـ استنتاجات:

( لسنة 701،حيث اجته بصدور قانون اإلثبات رقم) 7919اإلثبات اىل عام كان املشرع العراق يأخذ مببدأ حرية ـ  7

 كل القوانني املعروفة يف العامل. وهذا خالف اىل مساواة اإلثبات التجاري باإلثبات املدني، 7919

وتعديله  7919( لسنة 701قانون اإلثبات رقم)ان نصاب الشهادة املنصوص عليه يف  مما زاد من تعقيد األمور،ـ  0

حبيث  لصفقات التجارية اليت تعقد،وا االقتصاديةيستطيع مواجهة التضخم النقدي والتطورات  اصبح مبلغا تافها ال

وبالرغم من صدور  صبح قانون اإلثبات العراقي يتصف بالتخلف وعدم امكانية مواجهة الواقع املتغري،أ
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العدل اال ان مثل  بلغ نصاب الشهادة ببيان يصدره وزير(الذي اجاز تعديل م 0000( لسنة 64التعديل)القانون رقم)

 .تأريخ كتابة هذا اجلزء من البحث( 70/7/0074يصدر حلد االن)  هذا البيان مل

الذي اجاز ابرام املعامالت   0070( لسنة17رقم) اإللكرتونيةواملعامالت  اإللكرتونين صدور قانون التوقيع ـ إ 3

ن تطبيقاته نادرة اال أ اإللكرتونيوالتوقيع  اإللكرتونيةرتاف هذا القانون بالكتابة وتنفيذها بوسائل الكرتونية واع

والشك ان جمرد اصدار  حيث يقتضي األمر اتفاق اطراف العقد على تنفيذ املعاملة بوسائل الكرتونية مقدما، جدا،

حبيث  نية على نطاق واسع بني التجار،يعين حل املشكلة وامنا األمر حيتاج اىل توعية وانتشار املفاهيم التق قانون ال

 على تنفيذها الكرتونيا من االمور املسلم بها. واالتفاقيكون ابرام املعامالت 

 ثانيا ـ توصيات:

واألخذ مببدأ حرية اُلإثبات  ،التجارية االلتزاماتندعو اىل اتباع مجيع الوسائل املتاحة حلل مشكلة اثبات  ـ  7

 فيها.

اىل مبلغ  املنصوص عليه يف قانون اإلثبات ،وهو مبلغ تافه يف الوقت احلاضر، الشهادة تعديل نصاب نقرتحـ  0

 .الوقت احلاضر يسايرمعقول 

ة عن جتوتوعيتهم بالفوائد النا ،على استخدام الوسائل التقنية يف ابرام املعامالت وتنفيذها ث التجارحب نوصيـ  3

 واثباتها.استخدام التقنيات العلمية يف اجناز معامالتهم 

مبدأ حرية اإلثبات التجاري واألخذ مبا كان منصوصا عليه يف القانون املدني اىل ندعو املشرع العراقي اىل العودة ـ  6

التعاقدي  االلتزامواثبات  حجية دفاتر التجار بصدد  تنيامللغي(677/7و)م (657)املادتنيوخاصة ما ورد يف  ،العراقي

 القوانني العربية األخرى.ا هو منصوص عليه يف مب ة واالستفاد يف األمور التجارية،
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 اهلوامش:

 ــــــــــــــــــــــــ

جامعة املوصل مطابع التعليم  مقارنة مع التشريعات احلديثة. دراسة قانونية شريعة محورابي. انظر الدكتور عباس العبودي.ـ 7

قانون محورابي  األستاذ شعيب احلمداني. 763ص  7970تأريخ القانون بغداد  الدكتور هاشم احلافظ. 007ـ 001ص  7990العالي 

من شريعة  703ـ 700وم   771ـ 773و 93ـ 90وانظر املواد  وما بعدها 766ص  7977ـ 7971.بغداد جامعة بغداد بيت احلكمة 

 .7971لشرائع العراقية القدمية بغداد دار الرشيد وزارة الثقافة واإلعالم محورابي على سبيل املثال. يف مؤلف الدكتور فوزي رشيد. ا

 . 751ص  7949تأريخ القانون بغداد  ـ الدكتور صبيح مسكوني.0

 .70ـ عباس العبودي شريعة محورابي ص 3

 .060ص  7974شرح قانون اإلثبات بغداد دار القاسية  ـ الدكتور آدم وهيب النداوي. 6

للتفصيل مؤلفنا نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي )دراسة مقارنة مع الفقه القانوني والقوانني املعاصرة( بريوت دار الكتب ـ انظر  5

 وما بعدها. 5ص 0009العلمية 

 (7ـ سورة املائدة اآلية)4

 (36ـ سورة األسراء اآلية) 1

 (97ـ سورة النحل اآلية) 7

 (00ـ سورة يوسف اآلية) 9

 (09النساء اآلية)ـ سورة  70

 ـ سورية قريش. 77

 (015ـ سورة البقرة اآلية) 70

 .59ص  3م ج7975للهجرة  7605ـ الصنعاني )حممد بن امساعيل (سبل السالم شرح بلوغ املرام الرياض  73

لقانون املقارنة بغداد ـ استاذنا الدكتور صالح الدين الناهي. فذلكة يف اإلثبات القضائي يف الشرع اإلسالمي القسم األول جملة ا 76

 .76ص  7913جملة القانون املقارن العددان الرابع واخلامس 

 (770ـ  سورة البقرة اآلية )75

 (073ـ  سورة البقرة اآلية)74

 .0ص  7910املطبعة املصرية  0شرح صحيح مسلم ج ـ رواه مسلم.71

بغداد العددان  جملة القضاء. ليل الكتابي يف الشريعة اإلسالمية.اإلثبات بالد والدكتور عباس العبوي. ـ الدكتور عبد الرزاق الصفار77

 .760ص  7979الثالث والرابع 
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 .707ص  6للهجرة ج 7349القاهرة  0ـ حممد ابن امساعيل الصنعاني سبل السالم ط 79

 (57ـ سورة النساء اآلية) 00

 .70ص  7914لدار العربية للطباعة والنشر ـ الدكتور آدم وهيب النداوي دور احلاكم املدني يف اإلثبات بغداد ا 07

الوجيز يف شرح القانون التجاري العراقي اجلزء األول بغداد شركة الطبع والنشر األهلية  ـ أنظر استاذنا الدكتور اكرم ياملكي. 00

الوسيط يف  وما بعدها. ويف استقاللية القانون التجاري انظر ايضا الدكتور عزيز العكيلي. 70وما بعدها ص  6.ف 7947الطبعة الثانية 

 ص  0007شر والتوزيع شرح القانون التجاري اجلزء األول عمان دار الثقافة للن

الدكتور حسن اخلطيب مبادئ القانون  5ص  7947وما بعدها الدكتور امحد ابراهيم البسام مبادئ القانون التجاري  بغداد  30  

 .69ص  7941التجاري البصرة 

 707ص 0007ة القانون التجاري بريوت منشورات احلليب احلقوقي . الدكتور هاني دويدار.43ـ عزيز العكيلي الوسيط ص  03

 .709ـ

الدكتور فوزي حممد سامي شرح القانون التجاري   006وما بعدها. حسن اخلطيب  ص 776الوسيط ص   ـ انظر عزيز العكيلي 06

 وانظر الدكتور  عدنان امحد ولي العزاوي. وما بعدها. 705وما بعدها. هاني دويدار القانون التجاري ص  91ص 7993عمان  7ج

ص   7979(لسنة 07.جملة القانون املقارن بغداد العدد ) ل قانون التجارة العراقي دراسة مقارنة بالقوانني العربيةالتاجر يف ظ ممفهو

دار الثقافة للنشر  وما بعدها وانظر الدكتور عادل علي املقدادي القانون التجاري وفقا ألحكام قانون التجارة العماني عمان. 095

عمان دار الثقافة للنشر  الدكتور منري علي هليل .مبادئ القانون التجاري. وما بعدها. 37م ص 0073للهجرة  7636والتوزيع 

    وما بعدها. 64م ص  0070للهجرة  7633والتوزيع 

الدكتور حافظ  37ـ30دون سنة الطبع ص  القانون التجاري القسم األول. بغداد املكتبة القانونية. ـ انظر الدكتور باسم حممد صاحل.05

.القانون التجاري  .الدكتور علي حسن يونس13ص الطبع  بدون سنة بغداد. .القانون التجاري العراقي النظرية العامة .ابراهيمحممد 

 وما بعدها. 49الوسيط ص  . عزيز العكيلي.704ص   7910القاهرة 

واجلمهوري الرتكي بريوت دار الكتب ـ ملزيد من التفصيل أنظر مؤلفنا املدخل لدراسة النظام القانوني يف العهدين العثماني  04

 وما بعدها 333ـ  710ص  0070العلمية 

(من قانون 70و9و1(من قانون التجارة املصري واملواد)0(من قانون التجارة الفرنسي واملادة) 433ـ انظر على سبيل املثال املادة)01

(من القانون التجاري 3و0قانون التجاري األردني واملادتان) (من1و4(من قانون التجارة اجلزائري واملادتان)0التجارة الكوييت واملادة)

القانون  (من قانون التجارة السوري. وانظر الدكتور باسم حممد صاحل.1و4(من قانون التجارة التونسي واملادتان)0املغربي واملادة)

وما بعدها. هاني دويدار القانون  11ص  يط.. عزيز العكيلي الوس37التجاري القسم األول بغداد املكتبة القانونية دون سنة الطبع ص

  وما بعدها. 37التجاري ص 
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ـ اتفقت القوانني العربية على تسمية األدلة الكتابية أو الدليل الكتابي فقد نص قانون البينات السوري على )األدلة الكتابية(  07

الردني على )االدلة الكتابية( ويف القانون املصري)االدلة وكذلك استخدم املشروع السوري تعبري)األدلة الكتابية(ونص قانون البينات ا

القانون الكتابية(ويف القانون الكوييت )االدلة الكتابية(ويف القانون االماراتي )االدلة الكتابية(ويف القانون القطري)االدلة الكتابية( ويف 

القانون العماني)االدلة الكتابية(ويف القانون التونسي )البينة الكتابية(ويف  البحريين)األدلة الكتابية( ويف القانون اليمين)االدلة

 القانون السوداني فقد اطلق تسمية)املستندات( بالكتابة(ويف القانون املغربي)احلجة الكتابية(ويف القانون اللبناني)اإلثبات بالكتابة(أما

واستخدم نظام املرافعات الشرعية السعودي تعبري)الكتابة(وقانون اإلجراءات املدنية العربي اإلسرتشادي استعمل تعبري)األدلة  

 الكتابية(واملشروع اخلليجي)األدلة الكتابية(

 70ص 7990ـ الدكتور عباس العبودي شريعة محورابي .املوصل مطبعة التعليم العالي 09

 .(070ية)ـ سورة البقرة اآل 30

 . 1ـ 4ص 7915مطابع دار الفجر  احملررات أو االدلة الكتابية. بريوت. نظرية االثبات. ـ حسني املؤمن. 37

بغداد العدد  جملة القضاء. ـ الدكتور عبد الرزاق الصفار والدكتور عباس العبودي. االثبات بالدليل الكتابي يف الشريعة االسالمية، 30

 .766ـ 763 7979الثالث والرابع 

جملة العلوم القانونية والسياسية العددان االول والثاني  ـ الدكتور عباس العبودي .املبادئ اجلديدة يف قانون االثبات العراقي. 33

 733ـ730ص 7910حسني املؤمن االثبات باحملررات ،االدلة الكتابية شرعا. جملة القضاء العددان االول والثاني  631ص 7974

 .751عبودي ص ـ الصفار وال 36

هاني     766ص  7917الدكتور حممود مسري الشرقاوي القانون التجاري  765ـ انظر باسم حممد صاحل القانون التجاري ص  35

 .                                        795ـ 796دويدار ص 

لقانون التجاري العراقي )النظرية العامة يف التجارة الوسيط يف شرح ا ـ للتفصيل أنظر استاذنا الراحل الدكتور صالح الدين الناهي.34

ص  745فقرة  7940للهجرة  7377والقانون التجاري واألعمال التجارية والتاجر وواجباته وتنظيم التجارة(الطبعة الرابعة بغداد 

ف  7947اجلزء األول بغداد  محد ابراهيم البسام مبادئ القانون التجاري .الدكتور أ 794795ص  ـ 77استاذنا اكرم ياملكي ف 700

  10ـ 47ص  7944.موجز نظرية اإلثبات بغداد مطبعة املعارف  وانظر استاذنا الدكتور سعدون العامري767ص . 75

قسام القانون ( منشورات جامعة التجاري)مؤلف لطلبة األقسام غري أكرم ياملكي .الوجيز يف القانون أنظر استاذنا الدكتور أ ـ31

  735ص  0076/اربيل  جيهان األهلية

و ورثته جر أالتا  واحتفاظية  وتصديقها من الكاتب العدل  وكيفية مسك الدفاتر التجاراليومية  وـ يف تعريف دفرت االستاذ  37

 لتاجرأو بوقف نشاط ا صفحاته بانتهاءبالدفاتر واحملررات املؤيدة للقيود الواردة فيها سبع سنوات تبدأ من تأريخ التأشري على الدفرت 

 بأصول الرسائل والربقيات والتلكس أو صورها مدة سبع سنوات تبدأ من تأريخ اصدارها أو ورودها، االحتفاظ يضا وعلى هؤالء أ
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وتنص قوانني  ( من قانون التجارة.77، 71، 75، 73انظر املواد)ن حيتفظ بالصور بدال من األصل خالل املدة املذكورة أوللتاجر 

 07جتاري كوييت(و)م/  01جتارة حبريين( و)م  00جتارة أردني(و)م/  74م/جر للدفاتر التجارية انظر مثال  )التجارة على مسك التا

 جتاري عماني(

 . 051ـ 054ص  pdffactory .comاإللكرتونيالقانون التجاري. املوقع  عصام حنفي حممود. ـ  ـالدكتور39

 00مرافعات مدنية وجتارية قطري(و)م  007اثبات حبريين(و)م  07اردني(و)مبينات  00/اثبات مصري(و)م 00ـانظر املواد) 60

اصول حماكمات لبناني()م  003بينات سوري(و)م  00مشروع اجراءات عربي(و)م  775كوييت(و)م  00اماراتي(و)م  77عماني(و)م 

 (من القانون التجاري البحريين.01واملادة).7990( لسنة 55(من قانون التجارة العماني رقم)30مشروع بينات سوري(وانظر املادة) 07

 . 307ص  ـ  الدكتور ابو زيد رضوان.67

 .759ص  7917ـ الدكتور حممود مسري الشرقاوي القانون التجاري  60

سوري(  00جزائري( و)م  75تونسي( و)م  70مغربي( و)م  74اردني( و)م  00لبناني( و)م  07مصري( و)م  74ـ انظر املواد)م  63

 فرنسي( 76و)م 

  740ـ759ـ باسم حممد صاحل ص  66

  77ص  04 \ف  7946ـ  استاذنا املرحوم الدكتور صالح الدين الناهي الوسيط يف شرح القانون التجاري اجلزء الثاني بغداد 65

. وأنظر  769م ص 7916للهجرة  7396مبادئ القانون التجاري بغداد دار احلرية للطباعة  الدكتور طالب حسن موسى. ـ 64

 .71 .ص 7957 اإلسكندريةالقاضي مصطفى رضوان .الفقه والقضاء يف القانون التجاري اجلزء األول 

 . 003ص  7917األعمال التجارية والتجار واملؤسسة التجارية بريوت  ـ الدكتور ادوار عيد. 61

 pdffactory.com.اإللكرتونيـالدكتور عصام حنفي حممود القانون التجاري املوقع  67

 . 773ـأنظر مصطفى رضوان ص  69

دروس يف قانون اإلثبات القاهرة  الدكتور عبد الودود حيي. 011ص 0ـ الدكتور عبد السنهوري الوسيط يف شرح القانون املدني ج 50

 40ص 7910

مدني  663مدني جزائري  (و)م/الفصل/ 330بينات سوري(و)م/76بينات أردني(و)م 71صري(و)م/أثبات م71) املواد أنظر ـ57

 اماراتي( . 75التزامات تونسي(و)م 641مغربي(و)م/الفصل/

 .750ـ عزيز العكيلي الوسيط ص 50

( اماراتي 74/7و)م( كوييت 71( بينات أردني و)م 74،  75بينات سوري( و)م  75، 76أثبات مصري( و)م 71ـ أنظر املواد)م 53

 مشروع عربي( 06/اوال اجراءات عربية(و)م  776مدني لييب(و)م  376/7حبريين(و)م 74الشطر االول( قطري و)م003و)م/
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/بينات اردني دفاتر التجار اإلجبارية تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منتظمة تنظيما قانونيا ام مل تكن 74/7ـ أنظر املواد)م 56

 75/7ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضا لدعواه(وهو نص املادة) جيزئجيوز ملن يريد ان يستخلص منها دليال لنفسه ان  ولكن ال

 633تونسي(والفصل)م /  647لبناني( وأنظر الفصل)م  744/7ونص املادة) (من املشروع السوري، 74/7بينات سوري (ونص املادة)

حجة على صاحبها التاجر  ،منتظمة كانت او غري منتظمة، اإللزاميةكوييت/الدفاتر التجارية  ( 71موريتاني( و)م 630مغربي(واملادة)

/الشطر 003فيما استند اليه خصمه التاجر او غري التاجر على ان تعترب القيود اليت يف مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضا(و)م

لزامية منتظمة كانت أو غري منتظمة ،حجة على صاحبها التاجر اماراتي/تكون دفاتر التجار اإل 75/3الثاني( قطري ونصت املادة)

فيما استند اليه خصمه التاجر أو غري التاجر على أن تعترب القيود اليت يف مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضا(وعلى هذا احلكم 

 قانون التجارة العماني( 36نصت املادة)

 .790التجاري ص .هاني دويدار القانون 746ـ  باسم حممد صاحل ص 55

 . 493وص 76جمموعة املكتب الفين ص 00/5/7943يف  97ـ القرار املرقم54 

  737. ص7977أصول االثبات القاهرة  سليمان مرقس. 40عبد الودود حيي ص 011ص 767ـ عبد الرزاق السنهوري فقرة  51

  130ص 367فقرة  7910طباعة والنشر ـ فتحي والي قانون القضاء املدني اللبناني بريوت دار النهضة العربية لل 57

 706النداوي شرح ص 397ص 7941سليمان مرقس من طرق اإلثبات االدلة اخلطية القاهرة  011ص 767ـ السنهوري فقرة 59

 .74ـ مصطفى رضوان ص  40

  390. مرقس .االدلة اخلطية ص19ـ السنهوري  ص 47

تكون حجة على غري التجار ومع ذلك فان البيانات املثبتة فيها عما  تجار الالشطر األول( كوييت/دفاتر ال 71ـ وأنظر املواد) م/ 40

جيوز اثباته بالبينة(و)م  ي من الطرفني وذلك حتى فيما الاضي ان يوجه اليمني املتممة اىل أورد التاجر تصلح اساسا جييز للق

و األخذ بإحداهما دون أ يقرر اما اهدار البينتني،اضي ان جاز للق /حبريين/اذا تباينت القيود بني دفاتر منظمة لتاجرين،71

(من املشروع السوري على انه)اذا تباينت القيود بني دفاتر منتظمة 71على ما يظهر له من ظروف الدعوى(ونصت املادة) األخرى،

ا يثبت له من ظروف دون األخرى على م بإحداهماوإما األخذ  جاز للقاضي ان يقرر إما تهاتر البينتني املتعرضتني، لتاجرين،

  مدني لييب( 376/0( قطري وأنظر )م005(أماراتي و)م 75الدعوى( و)م

 105االجتهاد القضائي ص 7991سنة  7914ص 94/ 7710ـ  القرار رقم 43

 .753عزيز العكيلي ص  46

  756ـ  عزيز العكيلي الوسيط ص 45

 . 39. ص 7957وحجيتها يف اإلثبات القاهرة  مبسك الدفاتر التجارية االلتزامـ الدكتور حممد حسين عباس . 44

 . 044ـ 045ـ  انظر عصام حنفي حممود ص 41
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دراسة يف ضوء احكام قانون اإلثبات والتشريعات املقارنة والتطبيقات القضائية ودور  أصول اإلثبات. انظر مؤلفناـ للتفصيل  47

 وما بعدها 710ص  0070بغداد .اثراء للنشر والتوزيع عمان التقنيات العلمية يف اإلثبات(منشورات جامعة جيهان األهلية 

 .739ص  0070ـ استاذنا الدكتور اكرم ياملكي القانون التجاري منشورات جامعة جيهان األهلية  49

( اماراتي 74/7( كوييت و)م71( بينات أردني و)م 74،  75بينات سوري( و)م  75، 76أثبات مصري( و)م 71ـ أنظر املواد)م 10

 مدني لييب( 376/7حبريين(و)م 74الشطر االول( قطري و)م003م/و)

 ـ االسباب املوجبة لقانون االثبات العراقي. 17

 .16ـ انظر مؤلفنا اصول اإلثبات ص  10

 ( قطري050( أماراتي و)م35( كوييت و)م39( بينات أردني و)م07/7ـ أنظر )م 13

  . 70ص  7919ون اإلثبات العراقي بغداد اإلثبات التجاري وقان ـ الدكتور طالب حسن موسى. 16

 .746ـ743ـ  انظر باسم حممد صاحل ص 15

مدني   663مدني جزائري( و)م م/الفصل/ 330بينات سوري( و)م  76بينات اردني( و)م  71/اثبات مصري( و)م 71ـ انظر املواد) 14

  لبناني( 00/7اماراتي( و)م  77)م كوييت( و 77التزامات تونسي( و)م  641التزامات وعقود مغربي(و)م م/الفصل/

  390. مرقس .االدلة اخلطية ص19السنهوري  ص ـ  11

 مدني ليبلي( 376/0قطري( و)م  005اماراتي( و)م  75كوييت( و)م  71بينات اردني(و )م  71و 74ـ انظر املواد)م  17

 سوري( 56و)م ( قطري.040( أمارتي و)35/7( كوييت و)39ـ أنظر املواد ) 19

  14( اجمللد الثالث ص00جملة القضاء العدد) 5/3/7946يف  7946/ص/ 014ـ القرار التمييزي املرقم  70

ويشري اىل قرار حمكمة  77ـ 70ص  0006دار اجلامعة اجلديد  .اإلسكندريةـ الدكتور حممد حسني منصور مبادئ اإلثبات وطرقه 77

 07/5/7974ق جلسة  61س 940الطعن  70/0/7975س جلسة  50س 7474النقض املصرية الطعن رقم 

 77/6/0007ق جلسة  10(لسنة 7730ـ قرار حمكمة النقض املصرية الطعن رقم ) 70

يف اثبات العمل  اإللكرتونيةحجية الدفاتر التجارية  انظر للتفصيل الدكتورة تيماء حممود فوزي  والسيدة منار شكور حممد.ـ  73

 797( ص 77( السنة )51(العدد)74لة الرافدين للحقوق)كلية احلقوق جبامعة املوصل(اجمللد )دراسة مقارنة. جم .اإللكرتونياملصريف 

 وما بعدها.

 0000القاهرة دار النهضة العربية  أثبات التصرفات القانونية اليت يتم أبرامها  عن طريق األنرتنيت عبد الباسط مجيعي. حسنـ  76

 وما بعدها. 0ص

  30ـ37ـ مجيعي ص 75

 .016ـ013 اإللكرتونيةالتنظيم القانوني للتجارة  هادي مسلم يونس قاسم البشكاني. .وأنظر 06ـ املصدر السابق ص 74
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 /أوال ـ أ عراقي( 73/ثالثا ،م 7تونسي(و)م  6دبي( و)الفصل)املادة) 0حبريين( و)م 7أردني( و)م 0ـ أنظر)م 71

 . 070ص 0004نشر والتوزيع لعمان األردن دار الثقافة ا لكرتونيةاإلالوجيز يف عقود التجارة  .ـ حممد فواز املطالقة 77

   0075بريوت دار الكتب العلمية  ـ للتفصيل انظر مؤلفنا دور التقنيات العلمية يف تطور العقد. 79

 74ـ75ص 0005عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع  .اإللكرتونيثبات احملرر . إـ الدكتور لورنس حممد عبيدات 90

)عقد البيع عرب األنرتنيت( دراسة  اإللكرتونية. الدكتور عمر خالد زريقات. عقود التجارة 07حسن عبد الباسط مجيعي ص ـ  97

 اإللكرتونية/أ( من القانون النموذجي بشأن التجارة 70/7وانظر املادة) وما بعدها. 074ص  0001 7دار احلامد ط .عمان .حتليلية

 /أوال/أ( عراقي.73األردني واملادة) اإللكرتونيةمن قانون املعامالت   /أ(9//أ( املادة)9واملادة)

 .أماراتي( 7سوري(و)م  7و)م تونسي( 6و)م الفصل/م  دبي( 0و)م  حبريين( 7أردني ( و)م  0ـ أنظر املواد )م  90
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 ات التعاقديةااللتزامحسان وصلته بسلطة القضاء في تعديل ستاال

 

 

 

 

 

 

 

Summary  

             Approbation is a mental elegance process aiming at 

exempting a partial matter from comprehensive judgment or a 

public rule justified by a favorable interest, applying this 
concept raised discussions and arguments among fundamental 

scientists of Islamic jurisprudence. Some would consider it as a 

reliable mental dependent source. Others would consider it as a 
not serious source and an excuse to evade from the rules of the 

legitimate texts, Here, is an attempt to authenticate this 

legitimate evidence and expose its disciplines and limitations, 
Also, it shows samples of its implementations in the Islamic 

jurisprudence, and it focuses on its strong relationship, 

particularly, the validity of jurisdiction in interference to amend 
the contractual obligations. This aims at existing public rules 

governing contracts’ rules, the most important being the rule of 

(a contract is the law of the contracting parties). 

 

 

 

 

 أ. م. د عدنان إبراهيم عبد
 جامعة األنبار

 كلية القانون والعلوم السياسية
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 امللخص

اعدة عقلية تستهدف استثناء مسالة جزئية من حكم كلي او ق اجتهاديةاالستحسان عملية 

 اإلسالمي،وقد اثار العمل به نقاشات و جداًل بني علماء اصول الفقه ، عامة بداعي املصلحة الراجحة

وبني من يعتربه تلذذًا و عماًل ، التعويل عليه بني من يعتربه مصدرًا تبعيًا عقليًا ميكن االستناد إليه و

حماولة لتأصيل هذا الدليل  هذا البحثو، للتملص من احكام النصوص الشرعيةباهلوى و مدعاة 

ويبني مدى صلته اإلسالمي، الشرعي و بيان ضوابطه و حمدداته و يعرض مناذج لتطبيقاته يف الفقه 

خروجًا  –التعاقدية  اتااللتزامبصالحية القضاء يف التدخل لتعديل  –على وجه اخلصوص  –الوثيقة 

 (.لعقد شريعة املتعاقدينقاعدة )ا اليت حتكم العقود و اهمها–على القواعد العامة 

 املقدمة:   

 باني علمااء أصاول الفقاه     من أدلة األحكام الشرعية اليت ثاار حوهلاا جادل كاب      االستحسان        

وعادووه مان ضامن املصاادر      االجتهادياة لألحكاام الفقهياة    ًامعترب ًافقد اعتربه بعضهم مصدر، اإلسالمي

ان مصدران كل املصادر عدا القرآن الكريم والسنة النبوية، فهذويريدون باملصادر التبعية  التبعية العقلية.

ال يستندان يف وجودهما اىل مصدر آخر، ومصدرهما )الوحي( املنزول علاى الان     أصليان قائمان بذاتهما

لسنة النبوية )باملفهوم األصاولي( ، باللفظ واملعنى )وهو القرآن الكريم( أو باملعنى دون اللفظ كسائر ا ،

 االعرتاف فريق آخر من علماء األصوليف حني رفض  من قوٍل أو فعٍل أو تقرير. أثر عن الن  أي ما 

 إليه يف استنباط األحكام الشرعية. االستنادكمصدر ميكن  باالستحسان

ناه بكال   ودافعاوا ع  االستحساان احلنفية  فيه علماء األصول من تبنىت الذي وهكذا؛ ففي الوق        

 ذها  من الشافعية اىل درجة اعتباره شهوًة واتباعًا للهوى وضالاًل، فيما  علماء األصولهامجه  ،ضراوة

 .دة وتقوول على الشريعة اإلسالميةانه عديم الفائ اىلبعض علماء الزيدية 

لتهم يف وحنن يف هذا البحث نروم الوقوف على حقيقة هذا األصل ومفهومه واقوال العلماء فيه وأد       

فيما سيتضمن املبحث الثالث مناذج  م نعرض لنماذج من تطبيقاته الفقهية يف مبحٍث ثاٍن.ث ،مبحث أول

من التطبيقات القانونية هلذا األصل أو الدليل، مقتصرين يف ذلك على قانوننا املادني وبعاض تطبيقاات    

ت الغاية مناه، وإال فا ن هاذا املوضاول يصال       نتوسع يف هذا البحث توسعًا يفوو لكيالالقضاء اإلداري، 
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علياه مان كتا  و اوى علاى       االطاالل ، إْذ مل أطلع فيما أتي  لي لًة أو أطروحًة ملن أراد التوسوعرسا

 دراسٍة مقارنة يف هذا املوضول بني الفقه اإلسالمي وبني القانون الوضعي.

 وهكذا تكون خطة البحث وفق ما يأتي:      

 وأقوال العلماء فيه. االستحساناملبحث األول: تعريف 

 .االستحساناملبحث الثاني: التطبيقات الفقهية لفكرة 

 .االستحساناملبحث الثالث: التطبيقات القانونية لفكرة 

 ثم اخلامتة

 

 وأقوال العلماء فيه االستحسانتعريف  /املبحث األول

 االستحساناملطلب األول: تعريف 

أماا    .1عدُّ الشيء حسنًا، ومنه استحسن القول أو الفعل؛ إذ رآه حسنًا مقبواًل: لغًة االستحسان        

احلنفية بانه: )عدول االنساان عان ان مكام يف املساألة      من 2فقد عروفه العالمة الكرخي: االصطالحيف 

مان   4وعرفاه البااجي  ، 3مبثل ما حكم به يف نظائرها اىل خالفه، لوجٍه أقوى يقتضي العدول عن األول(

من الشافعية )يف حاشايته علاى صتصار     6فيما ذه  التفتازاني .5املالكية بأنه: )القول بأقوى الدليلني(

( اىل ان ]الذي استقرو عليه رأي املتأخرين يف تعريفه هو أن االستحساان عباارة   -املالكي–ابن احلاج  

من احلنابلة: " االستحساان   8وقال الفتوحي .7عن دليل يقابل القياس اجللي الذي تسبق اليه االفهام[

وعرفاه   .9يف عرف األصوليني هو العدول  كم املسألة عن نظائرها لدليل شرعي خااص بتلاك املساألة"   

 .11من الزيدية بأنه: )دليل ينقدح يف نفس اجملتهد ويعسر عليه التعب  عنه( 10الشوكاني

مامياة: )إْن كاان املاراد مان االستحساان هاو       مان الشايعة اإل   12ويقول األستاذ حممد تقي احلكايم      

)يف  اإلباضيةمن  14وذه  الساملي .13خصوص األخذ بأقوى الدليلني؛ فهو حسن وال مانع من األخذ به(

 ومنه االستحسان أن ينقدحا         يف ذهن ذي العلم دليل واضحًا  :15ألفيته(

اخلروج بتعرياف يعارب عان حقيقاة      ميكن-ونظ اتها –ومن خالل استعراض التعريفات السابقة       

االستحساان: عملياة اجتهادياة عقلياة تساتهدف تارجي  العمال بادليل احلكام           االستحسان باالقول: 

إذا وجاده اجملتهاد أحسان مبعياار      على العمال بادليل احلكام األصالي يف واقعاة معيناة؛       االستثنائي

 .16شرعي
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 حسان كما يأتي:ومن خالل التعريف؛ ميكن توضي  حقيقة االست

ان القرآن الكريم وهو كتاب اهلل تعاىل اخلالد؛ الذي ُختمت به الكت  السماوية وتوجاه ططاباه         

إْذ تطارو  اىل كاث  مان     قد اعتمد أسلوبًا متفردًا يف الصياغة التشريعية. -ختصيص دون-البشراىل عموم 

ه حرص على إيراد قواعد عامة ونصوص كلية األحكام التفصيلية اليت تتسم بالثبات وعدم التغ ، ولكن

، لذا ال ميكان أن داد يف   واالستنباط االجتهادميكن أن تكون دلياًل يستند اليها اجملتهدون يف عملية 

األحكام الشرعية التفصيلية لكل املسائل اجلزئية احلادثة أو  –وال ذلك من وظيفته  –كتاب اهلل تعاىل 

على اجملتهدين يف كل عصر مهمة التوصل اىل معرفة حكم اهلل تعااىل  ويقع ، اليت ستحدى يف املستقبل

ف ن متكن اجملتهد من الوصول اىل معرفة ذلك احلكم ، فقد أصاب وله أجران، ، يف هذه املسألة أو تلك

 ثم إن هلل تعاىل يف كل قضية حكمني:  .17وإن مل يص  فقد أخطأ وله أجٌر واحد

 أو حالة السعة ويسمى )عزمية(. االعتياديص  االت الظرف هو احلكم األصلي الذي خيت أحدهما:

 والظروف الطارئة ويسمى )رخصة(. االستثنائيةيطبق يف احلاالت  الثاني:

وتعرف الرخصاة بأنهاا )تبادول احلكام مان الصاعوبة اىل الساهولة لعاذر ماع قياام ساب  احلكام                  

، أو باني  واالساتثنائي فعندما جيد اجملتهاد أو القاضاي، تعارضاًا باني احلكماني األصالي        .18األصلي(

العزمية والرخصة، أو حصل التعارض بني دليليهما يف مسألة معينة، فعلياه إجاراء املقارناة واملوازناة،     

ج  ف ن وجد ان يف تطبيق احلكم األصلي مشقة أو حرجًا؛ عليه أن يعدل عن احلكم األصلي ويعمل مبو

، وإذا 19فاملشقة جتلا  التيسا   ، ألنه )أحسن( لذوي العالقة أو أطراف النزال االستثنائيدليل احلكم 

 ضا  األمر اتسع. 

 املطلب الثاني: أقوال العلماء يف االستحسان

، فقالوا باالستحسان وعملوا به ودافعوا عنه، وجاءت كتبهم زاخرًة صلذا األهلاحلنفية  حتمس        

ملتعلقة به وبالتأصيل له، وبعرض مناذج مان تطبيقاتاه، كماا قاال باه علمااء املالكياة، وقاد         ح اوبالشر

 استعرضنا التعريفات اليت أوردها علماء هذين املذهبني.

والظاهرية والزيدية، فقد أنكروا القول باالستحسان وانتقدوا القائلني  ةأما الشافعية والشيعة اإلمامي      

 ادر األحكام الشرعية.باعتباره مصدرًا من مص

 )ال –باب إبطاال االستحساان    –حتت عنوان يف كتابه )األم( يقول اإلمام الشافعي )رمحه اهلل(       

الكتااب  بجيوز ملن استهل أن يكون حاكمًا أو مفتيًا ان مكم وال ان يفيت اال من جهة خرب الزم وذلك 
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أو قياس على بعض هذا، وال جيوز باالستحساان   ثم السنة، أو ما قاله أهل العلم مما ال خيتلفون فيه،

 .20اذا مل يكن االستحسان واجبًا وال يف واحد من هذه املعاني(

وقال يف كتاب الرسالة: )ولو جاز تعطيل القياس جاز ألهل العقول من غ  أهل العلم أن يقولاوا         

ال قياس غ  جائز( اىل أن يقول فيما ليس فيه خرب مبا مضرهم من االستحسان، وان القول بغ  خرب و

 .21)وإمنا االستحسان تلذذ(

ابن حزم الظاهري إذ يقول: )واحلق حاق وان اساتقبحه النااس، والباطال      االجتاهوأخذ بهذا         

باطل وإن استحسنه الناس، فص َّ ان االستحسان شهوة واتبال للهوى وضاللة، بااهلل تعااىل نعاوذ مان     

 .22اخلذالن(

هو رأي اإلمام الشوكاني )من الزيدية(، جاء يف إرشاد الفحول )فعرفت مبجمول ما ذكرناا  هذا  و       

راجعاًا اىل األدلاة املتقدماة فهاو     كاان  ان ذكر االستحسان يف  ث مستقل ال فائدة فيه أصاًل، ألنه إن 

ا مل يكن تكرار، وإن كان خارجًا عنها فليس من الشرل يف شيء، بل هو من التقوول على هذه الشريعة مب

 .23فيها تارًة، ومبا يضادوها أخرى(

 .24واملعروف عن الشيعة اإلمامية أنهم من نفاة االستحسان     

  الرأي الراجح:

ن الكريم والسنة النبوية جيد مبا ال يقبال الشاك أن املانه     آويف احلقيقة أن املتتبع لنصوص القر       

فكرة االستحسان؛ بل يؤيدها ويدعمها كخطة اجتهادية التشريعي الذي سار عليه الوحي ال يتقاطع مع 

دفع احلرج قبل وقوعه  ألن أساس فكرة االستحسان هو"، صحيحة للوصول اىل معرفة األحكام الشرعية

 ورفعه بعد الوقول".

[، ويقول ]يرياد اهلل بكام   78القرآن الكريم يقول ]وما جعل عليكم يف الدين من حرج[ ]احل :ف        

)إمنا  [، وهذا ما جاءت به السنة النبوية أيضًا من ذلك قوله 185يريد بكم العسر[ ]البقرة: اليسر وال

)ان اهلل شرل الادين فجعلاه ساهاًل ًحاًا ومل جيعلاه       ، وقوله 25ُبعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسورين(

 .26ضيقًا(
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 القواعد الفقهية:

ترمجة صادقة ملنه  القرآن الكاريم يف التشاريع،    –فيما بعد  –هذا وقد جاءت القواعد الفقهية        

سالكة نفس الطريق، مبتغية حتقيق مقاصد الشرل يف حفظ الدين والعرض والعقل واملال والنفس، مقاررة  

 ان االستحسان أصل اجتهادي ال مندوحة يف اعتماده ومن تلك القواعد الفقهية:

 ل  التيس املشقة جت 

 اذا ضا  األمر اتسع 

 الضرورات تبي  احملظورات 

 جاز بعذر يبطل بزواله ما 

 ال يبطل حق الغ  االضطرار 

 الضرورات تقدر بقدرها 

 27احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة يف حق آحاد الناس . 

 

 التطبيقات الفقهية لفكرة االستحسان /املبحث الثاني

 التطبيقات يف عهد اخللفاء الراشدين:مناذج من : املطلب األول

اىل عقوبة تعزيرية  عنه تطبيق حدو السرقة يف واقعة معينة والعدول منها إيقاف سيدنا عمر  .1

ضد املسب  املسؤول بصورة غ  مباشرة عن ارتكاب جرمية السرقة، اساتثناء  مان قولاه تعااىل     

]والسااار  والسااارقة فااأقطعوا ايااديهما جاازاء  مبااا كساابا نكااااًل ماان اهلل، واهلل عزيااز حكاايم[  

ا ناقة رجل عندما سرقو حلاط  بن ابي بلتعة[؛ كما يف قضية سرقة ارتكبها عبيد 38]املائدة:

، أمر ا رفعت القضية اىل أم  املؤمنني عمر مّلإْذ  من ) قبيلة مزينة ( فنحروها وأكلوا حلمها.

، ولكنه نظار يف األمار ملياًا وقلباه علاى مجياع        أن أقرووا بارتكابهم السرقةبقطع أيديهم بعد 

ة اال بادافع اجلاول،   الوجوه، وتوصل قبل تنفيذ العقوبة اىل أن هؤالء الغلمان ما ارتكبوا السرق

ملالاك:   ثام قاال   فقال صاطبًا سيدهم: )أراك جتيعهم، واهلل ألغرمنك غراماًة تشاقو علياك..،   

فقضى عمر ب عفاء العبيد مان العقوباة   ها من اربعمائة درهم، ع: كنت أمنالناقة كم مثنها؟ قال

 .28وباحلكم على حاط  بثمامنائة درهماحلدوية، 
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بتوريث املطلقة يف مرض موت زوجها؛ مع قوله  مان بن عفان ومنها قضاء أم  املؤمنني عث .2

مبوجا    –يف هذه احلالة  –بوقول الطال  وانفصال الرابطة الزوجية اليت هي اساس امل اى 

قوله تعاىل ]وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد، ف ن كان لكم ولد فلهنو الثمن مما تركتم[ 

 [.12]النساء:

عنه زوجته متاضر يف مرض موته، فاشتكته عند أم   بد الرمحن بن عوف اذ طلق ع       

املؤمنني، فقضى بتوريثها، مراعاة ملصلحة الزوجاة وسادًا لبااب حرماان األزواج مان املا اى       

بواسطة التطليق، وقطع رابطة الزوجية عند قارب األجال والوفااة، إْذ تشا  دالالت الطاال       

 احلرمان من امل اى ال غ ، ومل يعرتض أحد على قضائه ومالبساته ؛ أن القصد منه هو 

 .29املسلمني إمجاعًا سكوتيًا فقهاءفاعتربه 

 .30اخذ بهذا الرأي مجهور فقهاء املسلمني باستثناء الظاهرية والزيدية وقد     

بتضامني الصانال، ماع ان     -كارم اهلل وجهاه  –ومنها قضاء أم  املؤمنني علي بن اباي طالا     .3

 .31)ال ضمان على مؤمتن( القاعدة العامة يف هذا اجملال هي عدم التضمني، استنادًا اىل قوله 

ومؤدى هذه القاعدة العامة أن يد كل صانع ذي حرفة كالنجار أو اخلياط أو املقاول على املواد 

لية املودعة لديه، لصنع ماهي معدوة له يد أمانة، أي ال يضمن متلفه ما مل يكن متعاديًا أو  األو

مقصرًا، لكن سيدنا عليًا رأى ان تغ  األخال  وتبدول األحوال وقلاة األماناة تساتوج  حكماًا     

جديدًا يراعي مصاحل الناس وممي أمواهلم، فقال بتضمينهم حتى لو مل يثبت عليهم تعمود أو 

 .32ص  يف اإلتالف، قائاًل قولته املشهورة )ال يصل  الناس إاّل ذلك(تق

 مناذج من تطبيقات املذاهب االسالمية املستندة اىل فكرة االستحسان :املطلب الثاني

بنى فقهاء املسلمني عمومًا، وفقهاء احلنفية بشكل خاص كث ًا من اجتهاداتهم الفقهياة علاى            

 ذلك:فكرة االستحسان، من 

أجازوا لألب أن يبيع مال ولده القاصر اىل نفسه، وأن يبيع مال نفسه اىل ولاده القاصار، كماا     .1

أجازوا للجدو تزوي  حفيدته من حفيده)استثناء ( من قاعدة اشرتاط تعدد العاقد يف العقاد وعادم   

 .33جواز صدور اإلجياب والقبول من شخص واحد وذلك مراعاًة ملصلحة القاصر
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دة األصول ملصلحة الفرول، وعدم قبول شهادة الفرول ملصلحة األصول، اساتثناء   عدم قبول شها .2

[، وذلك رعايًة 282من اإلطال  الوارد يف قوله تعاىل ]واستشهدوا شهيدين من رجالكم[ ]البقرة:

 .34حلماية حقو  ومصاحل الناس

باول شاهادة   إذ مل يشرتط النص القرآني يف الشهود اي وصف اضايف، وورد الانص مطلقاًا يف ق  

الرجال البالغني، لكن الفقهاء )استثنوا( من هذا اإلطاال  شاهادة األصاول والفارول لبعضاهم،      

 .واالحنياز؛ ملا فيها من شبهة احملاباة االستثناءفرأوها تستوج  

احلاديث الشاريف )إذا رأيات مثال      إطاال  أجازوا الشهادة على الشهادة لعذٍر، اساتثناء  مان    .3

؛ وذلك رعاياًة حلماياة   36واألصل أن الشهادة مأخوذٌة من املشاهدة .35الشمس فاشهد وإاّل فدل(

جاء يف املغين إلبن قدامة )أمجعت العلماء من أهل احلجاز والعرا  على امضااء   حقو  الناس.

 . 37احلاجة داعيٌة اليها( ألنموال الشهادة على الشهادة يف األ

به ضررًا( ان يستقل باستيفاء  أحَلَق منوأأجازوا ملن يظفر جبنس حقه من مال مدينه املماطل ) .4

 .38يس احلاجة(سمل حقه ، فيقوم مقام القابض واملقبض)

 ويف احلقيقة ان هذا الرأي استثناء من األصل العام من وجهني:    

قد حلو حملو املقبض ، حيازته يف به فكان األول: ما ذكرناه من أن املستويف حلقه من مال ظفر

 وكان هو القابض يف نفس الوقت.

من قاعدة وجوب اللجوء اىل القضاء، اذ حلو حمل القاضي فحكم لنفساه بااحلق ثام     والثاني:

 استوفاه، وعليه بعد ذلك أن يقدم البينة واإلثبات امام القضاء ليقرو القضاء صحة تصرفه.

 

 تطبيقات قانونية تستند اىل فكرة االستحسان /املبحث الثالث

ال أدعي أن املشرول العراقي )أو املصاري أو الساوري أو غ هام( قاد اعتماد االستحساان       ، ابتداء        

طريقًة للتفك  عند صياغة النص القانوني، بل رمبا جهله ومل مط به علمًا، إمنا القصد أن ماا توصال   

ص القانونية يتسق متامًا مع فكرة االستحسان، ويندرج حتات مفهومهاا،   اليه املشرول يف صياغته للنصو

معظام املختصاني    بل رمبا يصل  االستحسان أن يكون تأصياًل )فقهيًا( هلاذه النصاوص، وخصوصاًا وان   

خيامرهم حلم تقنني قواعد الفقه اإلسالمي، إضافًة اىل )شرعنة( ما هاو مقانن فعااًل     والصياغة التشريعب
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 تشريعاتنا ال باعتباره مستمدًا من فقهنا اإلسالمي؛ وإمنا باعتباره )مستوردًا( من مدارس لكنه تسرب اىل

 قانونية )التينية أو جرمانية أو انكلوسكسونية(  س  النظام القانوني السائد يف الدولة.

قانونناا املادني العراقاي ألجاد فياه تطبيقاات واضاحة         ساأعرج اىل نصاوص يف  بحاث  ويف هذا امل       

 فكرة االستحسان، وتصل  أن تعرض كتطبيقات قانونية هلا.لوصرمة 

؛ إمناا هاي يف معظمهاا )اساتثناءات( مان      بحاث والتطبيقات اليت سأسلط عليها الضوء يف هذا امل       

( من قانونناا  146( من املادة )1ة )رتنص الفق .39)قاعدة عامة( أال وهي قاعدة )العقد شريعة املتعاقدين(

نفذ العقد كان الزمًا وال جيوز ألحد العاقدين الرجول عناه وال تعديلاه اال    إذا) اقي على انه:املدني العر

ومؤدى هذا النص؛ إن العقد هو شريعة املتعاقادين أو قانونهماا    مبقتضى نص يف القانون أو بالرتاضي(.

بآثاره، فهو بذلك ال ميكان أن ُيانقض بعاد إبراماه      وااللتزاماليه،  وباالحتكامطوعًا  ب برامهالذي رضيا 

 .ابتداء ؛ أي بالصيغة اليت ُأبرم بها العقد باالتفا باإلرادة املنفردة وال أن ُيعدول إاّل 

علاى ماا    االحارتام يف املعامالت واضافاء   االستقرارلكن هذا األصل العام، الذي يرمي اىل حتقيق        

يفسا   )واشخاصه(، ال بادو ان   لتحقيق العدل واملساواة بني أفراد اجملتمعُيرَبم من تعاقدات واتفاقات، 

اليت تتضمن خصوصية يف تفاصيلها، وظروفًا تستوج  الرعاياة أو املعاملاة    االستثناءاتبعض اجملال ل

لذلك وردت يف القانون املدني بضعة استثناءات على هاذه القاعادة العاماة، نستعرضاها فيماا       اخلاصة.

 يلي:

 يف حالة الظرف الطارئ االلتزاماتتعديل  :ب األولاملطل

( من القانون املدني القاعدة العاماة يف ااال العقاود،    146( من املادة )1بعد ان قررت الفقرة )        

لتورد أول استثناء عليها؛ وهو  ذاتها؛( من املادة 2وهي قاعدة )العقد شريعة املتعاقدين( جاءت الفقرة )

اليه قواعد العدالة من ناحية رفع )اإلرها ( الذي قد يصي  أحد طاريف االلتازام نتيجاة    فعت داستثناء 

 ظرف طارئ عام مل يكن باإلمكان توقعه.

"على أنه اذا طرأت حوادى استثنائية عامة، مل يكن يف الوساع   :املشار اليها( 2جاء يف الفقرة )      

عاقدي وإن مل يصب  مستحياًل، صار مرهقاًا للمادين،   توقعها، وترتو  على حدوثها ان تنفيذ االلتزام الت

 يث يهدده طسارة فادحة، جاز للمحكمة بعد املوازنة باني مصالحة الطارفني، ان تانقص االلتازام      

 املعقول ان اقتضت العدالة ذلك ويقع باطاًل كل اتفا  على خالف ذلك".  املرهق اىل احلدو
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الظروف الطارئة اليت جتعل تنفيذ االلتازام مان أحاد     لةحا-النصيف هذا –وبذلك ف ن القانون استثنى 

للقاضاي صاالحية التادخل بنااءًا علاى طلا         فادحة، وأتااح طريف العقد مرهقًا  يث يهدده طسارة 

 الطرف املتضرر ليعدول االلتزامات املتفق عليها، بعيدًا عن قاعدة )العقد شريعة املتعاقدين(.

 :40الفرع األول/شروط تطبيق النظرية

 ومن شروط تطبيق هذه النظرية ما يلي:

الذي تثار النظرية يف شأنه مرتاخيًا: أي توجد فرتة زمنية تفصل ما بني ابارام   أن يكون العقد .1

 ذات التنفيذ املستمر أو الفوري املؤجل أو الدوري(. من العقود )أي العقد وتنفيذه

وقاع كااحلرب والفيضاان    أن مدى بعد ابرام العقد ظرف )أو حادى( استثنائي عاام غا  مت   .2

 والزلزال.

 ان تكون هذه احلوادى االستثنائية ليس يف الوسع توقعها. .3

 أن جيعل هذا الظرف )أو احلادى( تنفيذ االلتزام مرهقًا للمدين ال مستحياًل. .4

 سلطة القاضي يف تعديل العقد نتيجة الظرف الطارئ: الفرع الثاني

للعقد نتيجة للظرف الطارئ؛ ف ن مهمة القضاء التدخل إلعادة هذا  االقتصادياذا اختلو التوازن          

وال شك أن داح هذه املهمة مرتبط مبلكة القاضي الفكرية وثقافته وفطنته  الطبيعي،التوازن اىل مستواه 

وتبصوره يف األمور، ومقوماته الشخصية وخربته القضائية كونهاا املاؤثرة يف قدرتاه     وتأملهوتفك ه السليم 

 .41ى الفصل يف الدعوى اليت ينظرها ويصدر حكمه فيهاعل

( ساالفة الاذكر للقاضاي الطرياق الاذي يسالكه لتحقياق        146( من املادة )2وقد حددت الفقرة )       

بني طريف العقد، إْذ قالت: "جاز للمحكمة بعاد املوازناة باني مصالحة الطارفني أن       االقتصاديالتوازن 

اقتضت العدالة ذلك، ويقاع بااطاًل كال اتفاا  علاى خاالف        إذااملعقول  تنقض االلتزام املرهق اىل احلدو

 ذلك(.

ويالَحظ على تعب  املشارل العراقاي باا)انقاص االلتازام( أناه يفتقار اىل الدقاة، وكاان األوىل أن                

تازام،  االل صزالتها ال تتم فقط ب نقاإيستعمل تعب  )إزالة اإلرها ( بداًل منه؛ ألن صور اإلرها  عديدة و

إمنا قد تتخذ صورة زيادة التزامات الطرف اآلخر )كزيادة السعر مثاًل( ،إضافة اىل )انقاص التزام املدين 

لذا كانت عبارة املشرل املصاري   -على سبيل املثال-املرهق( من خالل تقليل الكمية اليت تعهد بتوريدها
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دو املعقول(، إْذ أتاحت هاذه العباارة للقاضاي    اىل احلاملرهق أكثر توفيقًا حني استخدم عبارة )ردو االلتزام 

 اىل طريف العقد. االقتصاديأن يسلك السبيل الذي يراه مناسبًا إلعادة التوازن 

 ويالَحظ أن الفقرة املذكورة مل تت  للقاضي صالحية فسخ العقد؛ وإمنا منحته سلطة تعديله.     

رت شاروط الظارف الطاارئ أن يسالك إحادى      ما تاواف  للقاضي؛ إذاوقد استقر القضاء العراقي على ان 

 السبل اآلتية إلعادة التوازن اىل طريف العقد:

 املرهق:  االلتزام إنقاص .1

أحد املطاعم الكب ة بتساع ة معيناة،    اىل-مثال-فاذا تعهد تاجر بتوريد كمية كب ة من الرز       

 متناع -حارب كقياام  –ثم حدثت شحة يف كمية الرز املتداولاة يف األساوا  بساب  حاادى طاارئ      

؛ ف نه سيصب  من العس  على التاجر أن يورد مجيع الكميات املتفق عليها، وهنا جياوز  االست اد

الاذي يساتطيع التااجر أن ياورده دون     املقادار   اىل-الرزمن -للقاضي أن ينقص الكمية املتفق عليها

 .42إرها  او خسارة

 ومن قرارات حمكمة التمييز يف هذا اجملال:     

اليت  االستثنائية)ثبت منع احلكومة للذب  خالل املدة املطال  بها؛ ولذلك فهو من احلوادى  -

مل يكن للمستأجر أو املؤجر يٌد فيها، وحيث أن املنع قد جعل املأجور أثناء الفرتة املاذكورة ال  

الذي أجر من أجل الذب ؛ فيكون من حق املساتأجر أن يطالا  ب نقااص     لالنتفاليصل  معها 

 .43األجرة عن الفرتة املشار إليها دون تعويض(

ملدة سنتني ببدل اجيار سنوي؛ ف ن غلقها بسب   استؤجرت الكازينو يف مصلحة املصايف إذا) -

 .44انتشار مرض الكول ا يستلزم ختفيض االلتزام بالنسبة للمدة املتعاَقد عليها(

زاد السعر الرًي للماادة املتعاقاد علاى جتهيزهاا بعاد التعاقاد زياادًة ملحوظاة، فعلاى           إذا) -

 .45احملكمة أن تنقض االلتزام مواِزنًة بني مصلحيت الطرفني املتعاقدين(

 زيادة االلتزام املقابل: .2

اىل طاريف   االقتصاادي للقاضي أن يلجأ اىل زيادة االلتزام املقابل مان أجال اعاادة التاوازن          

يقضي بزياادة الاثمن احملادد يف العقاد      فانه-مثال-العقد، ففي حالة ارتفال سعر حمل االلتزام

االلتازام، أماا املادين     حمل يث يتحمل الدائن جزءًا من الزيادة غ  املتوقعة يف سعر الشيء 
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 ء فأنه يتحمل الزيادة املألوفة املتوقعة؛ أي ان القاضي يعمد اىل حتميل الطرفني املتعاقدين ع

 الظرف الطارئ  يث يتحمل كل منهما جزءًا من اإلرها  الذي حصل بسببه.

هذا وقد استقرو الفقه والقضاء يف العرا  على قواعاد ثاالى حتكام عمال القضااء يف ااال            

 )اعادة التوازن اىل طريف العقد نتيجة الظرف الطارئ( وهي:

سارت احملاكم العراقية بناءًا علاى مشاورة   يتحمل املدين وحده اخلسائر املألوفة املتوقعة: وقد  - أ

 % من الصفقة.5غرفة التجارة، على ان اخلسارة املألوفة هي تلك اليت ال تتجاوز 

يشرتك الطرفان املتعاقدان يف حتمل نتائ  الظرف الطارئ، مبعنى تقاسم )اإلرها ( مناصفًة بني  - ب

 ة.الطرفني، بعد أن ينفرد املدين وحده بتحمول اخلسائر املألوف

يدور حكم القاضي مع الظرف الطارئ وجودًا وعدمًا، فاذا زال هذا الظرف زال اإلنقاص ورجع  - ت

العقد اىل ما كان عليه أصاًل، وإذا اشتدو الظرف الطارئ حينًا أو خّفت حدته حينًا آخر فلايس  

 .46هناك ما مينع القاضي من اعادة النظر يف التعديل زيادًة أو نقصانًا

هذه النظرية واحكامهاا ولكان حتات عناوان     )احلنفي خصوصا( رف الفقه االسالمي هذا وقد ع        

 .47آخر هو )الفسخ للعذر(

وجدير بالذكر ان الظرف الطارئ والقوة القاهرة يشرتكان يف أن كاًل منهما أمار خاارج عان ارادة           

األجان ( الاذي ال دخال    )الساب   صاور  املدين، ال ميكن توقعه وال ُيستطال دفعه، فكالهما صورة من 

لكنهما خيتلفان يف األثر؛ فالظرف الطارئ جيعال تنفياذ االلتازام مرهقاًا،      إلرادة املتعاقدين يف حدوثه.

ويتي  للقاضي رفع اإلرها  عن املدين اىل احلد املعقول، بينما القوة القاهرة تؤدي اىل فساخ العقاد بقاوة    

 تنفيذه. الستحالة( االنفساخالقانون )

ذا وجتدر اإلشارة اىل ان املشرول قد جعل أحكام نظرية الظروف الطارئة مان النظاام العاام، فلام     ه      

( على 146( من املادة )2ُيجز لألطراف االتفا  على استبعادها، أو على ما خيالفها، اذ تقضي الفقرة )

 انه )ويقع باطاًل كل اتفا  على خالف ذلك(.
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 االستغاللسلطة القاضي يف رفع الغنب املرتتب على  :املطلب الثاني

حاجته أو طيشاه   استغلت( من قانوننا املدني بأنه ]اذا كان أحد املتعاقدين قد 125تقضي املادة)       

أو هواه أو عدم خربته أو ضعف إدراكه فلحقه من تعاقده غنٌب فاحٌش، جاز له خاالل سانة مان وقات     

اىل احلد املعقول، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تربعاًا جااز لاه يف     العقد أن يطل  رفع الغنب عنه

وقبل التطر  اىل سالطة القاضاي يف رفاع الغانب، الباد لناا مان حتدياد مفهاوم          .48هذه املدة أن ينقضه[

 االستغالل من خالل بيان عناصره، وكما يلي:

 عناصر االستغالل: الفرع األول

 ذكره أن لالستغالل عنصرين:يتض  من خالل النص السالف       

 أواًل: العنصر املاّدي:

وهو الغنب الفاحش الذي حلق بالطرف الضعيف يف العقد، وحتديد مدى توافر هذا العنصر يتم من       

مع اخاذ القيماة الشخصاية     األداءينخالل معيار مادي ال شخصي، أي من خالل مقارنة قيمة كل من 

على سبيل املثال: لو أراد شخص هوايته مجاع اللوحاات الناادرة اقتنااء     ف .االعتبارلألداء املقابل بعني 

لوحة لفنان عاملي، ودفع فيها مبلغًا كب ًا ال يتناس  مع قواعد العرض والطل  يف السو  فانه ال يعترب 

 .49مغبونًا، وبالتالي ال يتوفر العنصر املادوي

أو الغانب الفااحش مناوط بالقاضاي، وهاو حاني        يف االلتزامات املتقابلة، االختاللوتقدير جسامة       

 يفصل يف مسألة كهذه، إمنا يفصل يف مسألة واقع، ال رقابة حملكمة التمييز عليه فيها.

نياة االساتغالل    وهو استغالل ضعف معني يف شخص املتعاقد، ففيه جانباان:  ثانيًا: العنصر املعنوي:

 تعاقد اآلخر)املستَغل(.عند أحد املتعاقدين)املستِغل(، وحالة الضعف عند امل

 وقد حدد الشرل العراقي صور حاالت الضعف مبا يأتي:

وهي الضائقة، أو الرغباة الشاديدة، فقاد تادفع الضاائقة مريضاًا اىل إجاراء عملياة         احلاجة:  .1

 جراحية عند طبي  معني فيستغله.

شراء األرض اجملاورة له إلنشاء حديقة فارهة،  اىل-غنيًا-وقد تدفع الرغبة الشديدة مالك عقار

 .50فيستغله صاح  األرض

وهو عبارة عن نز  وتسرول وسوء تقدير، قد ال يكون ناجتًا عان صافة سافه دائماة يف     الطيش:  .2

 الشخص، وإمنا قد تكون حلظة من حلظات النز  والتحموس وسوء التقدير.
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م مضمون سيقرره القضاء، لقاء مبلغ فقد يتنازل شخص يف حلظة معينة عن مبلغ تعويض جسي

 عاجل تافه، مقارنة مببلغ التعويض ذاك.

وهو )الرغبة الشديدة( اليت تدفع اإلنسان للحصول على شيء )ورمبا شاخص( مقابال   اهلوى:  .3

امرأة غنية تقع يف ح  فنان أو رياضي مشهور علاى اخاتالل نفساها مان      أي مثن، كأن تعمَد

 زوجها مببلغ باهض لرتتبط بذاك الفنان أو الرياضي.

وهي حالة السفه أو الغفلة اليت تكون صفة مستدمية يف الشخص، ف ذا كاان   اإلدراك:ضعف  .4

-العالقاة أصحاب –ف األصل أن السفيه ال يعترب حمجورًا لذاته، وإمنا ال بدو أن يرفع األطرا

امام القضاء إلصدار قرارًا باحلجر عليه، فقد أراد املشرول هنا محاياة السافيه مان مصايدة      طلبًا

االسااتغالل وشااباكه، إذ ميكاان الطعاان فيمااا أبرمااه ماان تصاارف حساا  النصااوص اخلاصااة  

 باالستغالل حتى لو مل يكن حمجورًا عليه من قبل القضاء.

الصفقات والعقود، واإلقدام على ابرامها دون نظٍر أو فكاٍر أو   أي عدم التمروس يف اخلربة:عدم  .5

كماا   51جتربٍة سابقة، ولعل من أبرز صور هذه احلالة؛ )تلقي الركبان، وبياع احلاضار للبااد(   

 يعرفها فقهاء املسلمني.

 دور القضاء يف رفع الغنب :الفرع الثاني

 فعقاد ، ل، وباني أثاره يف عقاود املعاوضاة    االستغالل يف عقود التاربو  أثرال بدو أن نفر  ابتداء  بني        

أماا يف عقاود    رف املستَغل، فله أن ينقضه.طالتربل املشوب بعي  االستغالل )عقد غ  الزم( بالنسبة لل

( ملن كان ضحية االستغالل، أن يطل  رفاع الغانب الفااحش عناه اىل     125املعاوضة فقد أعطت املادة )

 احلد املعقول.

التزامات الطرف املساتِغل، أو ب نقااص التزاماات     ةوهنا يكون للقاضي سلطة رفع الغنب اما بزياد      

)املستَغل( وليس عليه يف عملاه هاذا أن جيعال التزاماات الطارفني )متعادلاة(، وهاو إذ         الطرف املغبون

 يفصل يف ذلك؛ إمنا يفصل يف مسألة وقائع ال رقابة حملكمة التمييز عليها.

ا احلل الذي أخذ به املشرل العراقي أفضل من إبطال العقد الذي قالت به بعض القوانني )كاملادني  وهذ

 (.138األملاني م/

أو منفعة من وراء هذا العقد، قاد يكاون    مصلحة-املغبون–أن لطريف العقد، مبن فيهما  إذ ال شّك      

هاذا وخيتلاف االساتغالل عان      أكرب من غبنه فيما لو جلانا اىل اعتبار العقد باطاًل بالكلية. ر إبطالهضر
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الظرف الطارئ؛ بأن األول يتحقق يف مرحلة انعقاد العقد، أما الظرف الطارئ فيكون يف مرحلاة تنفياذ   

ال شك أن إعطااء  و العقد، لكن اجلزاء واحد )هو اعادة التوازن االقتصادي الذي اختلو اىل طريف العقد(.

القاضي صالحية رفع الغنب الفاحش املرتت  على االستغالل هو )استثناء( من قاعدة )نسبية أثر العقاد(  

من القواعد العامة ملصلحة راجحة )كجل  منفعاة راجحاة، أو    واالستثناء أو )العقد شريعة املتعاقدين(.

 ا يعرفها علماء اصول الفقه اإلسالمي.دفع مفسدة متحققة( هو تطبيق واض  وجلي لفكرة االستحسان كم

 عقود اإلذعان وتدخل القضاء :املطلب الثالث

 عقد اإلذعان هو العقد الذي ينحصر فيه قبول أحد الطرفني بالتسليم مبشرول عقد ذي نظام مقرر         

وجا   كاان حملاه سالعة أو مرفقاًا ضاروريًا متكاره امل       إذاوضعه املوج  وال يقبل مناقشة فياه،   سلفًا

 .52احتكارًا قانونيًا أو فعليًا أو يسيطر عليه سيطرة جتعل املنافسة فيه حمدودة النطا 

 الذي-اهللرمحه –ولعلو تسمية هذه العقود تنس  اىل األستاذ اجلليل عبد الرزا  امحد السنهوري       

( والاايت تعااين ترمجتهااا احلرفيااة )عقااود  contrats d'adhesionتاارجم العبااارة الفرنسااية ) 

 .53(االنضمام

وسنسلط الضوء على هذا النول من العقود، وسلطة القضاء يف التدخل فيه لتعديل الشروط التعسافية       

 يف فرعني:

 خصائص عقود اإلذعان: الفرع األول

 ميكن إمجال خصائص هذا النول من العقود مبا يأتي:   

ذعان )عامًا( فهو ليس إجيابًا موجهًا اىل شخص معاني، وإمناا هاو    يكون اإلجياب يف عقود اإل .1

 موجه اىل اجلمهور كافة، أو اىل شرمة غ  حمددة منهم.

يكون اإلجياب يف هذا النول من العقود على شكل )قال  منوذجي واحد(، وغالبًا ما يكاون يف   .2

 صيغة مطبوعة حتتوي على شروط مفصلة تص  معظمها يف مصلحة املوج .

يتميز اإلجياب يف هذه العقود بأنه )اجياب طويل املدة(، مثال ذلك اإلجياب الذي يصدر عان   .3

مصلحة الكهرباء، أو شركات اهلاتف النقال، أو دوائر اسالة املاء، أو شركات النقل بالساكك  

سعار والشروط على احلديد، ... اخل.فهذه املؤسسات تتمتع باحتكار قانوني خيوهلا حتديد األ

 ختضع ملوافقة السلطات العامة. ٍةتعرفأساس 

 .54والقبول يف هذا النول من العقود ما هو يف احلقيقة اال )تسليم( بالشروط اليت وضعها املوج  .4
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وإذا كان هذا حال عقود اإلذعان، فان الطرف املوجا  فيهاا هاو الطارف األقاوى، والطارف       

ه احلقيقة، ومنهاا التشاريع   القابل )املذعن( هو الطرف األضعف، وقد الحظت التشريعات هذ

جًا علاى قاعادة   واملدني العراقي، فأعطت للقضاء سلطة التدخل حلماية الطرف الضعيف، خر

 ما نناقشه يف الفقرة القادمة. (. وهذا)العقد شريعة املتعاقدين

 سلطة القضاء يف عقود اإلذعان: الفرع الثاني

ية الطرف الضعيف يف ماوسائل تدخل القضاء حل ( من القانون املدني العراقي167تضمنت املادة )      

 :55اختذت هذه احلماية مظهرين اإلذعان، وقدعقود 

فللقاضاي أن   ان الشروط التعسفية اليت قد تنطوي عليها عقود اإلذعان ختضاع لتقادير القضااء.    -أ    

اذن  أو أن يعفي الطرف املذعن منها؛ وذلك وفق ما تقضي به )قواعاد العدالاة(.   الشروط،يعدل يف هذه 

وقاد جعال املشارل هاذه        أساس االستحسان هنا، أو )االستثناء من القاعدة العامة( هو مبادئ العدالة.

ًا يكون خاضاع  الوسيلة من القواعد اآلمرة، اليت ال جتوز صالفتها، كما ان القاضي عند جلوئه اليها ال

يف التدخل  تمييزلرقابة حمكمة التمييز، إذ هي مسألة وقائع ختضع لتقديره فقط، وال سلطة حملكمة ال

فاذا ما كشف القاضي شرطًا تعسفيًا يف عقد اذعان كان له أن يعدوله مبا يزيل أثر التعساف، ولاه    فيها.

 أيضًا أن يلغيه يف العقد ويعفي الطرف املذعن منه.

ن احتكار شركة معيناة حلقاو  باث مبارياات كارة القادم يف دورياات معيناة، ال         ويف تقديري، ا      

فاحتكارها حقو  البث الفضاائي   ،االشرتاكخيوهلا حق فرض شراء جهاز االستقبال مع جتديد بطاقة 

وأرى امكانياة اللجاوء اىل القضااء     ال خيوهلا القيام ببيع اجهزة من تصنيعها استغالاًل هلذا االحتكاار، 

 هذا التعسف يف العقد من قبل اجلهة احملتكرة.إللغاء 

، ف ن ينيفسَّر ملصلحة املد –يف تفس  ألفاظ النصوص قانونية كانت أو عقدية  –كان الشك  إذا - أ

 .مدينًاًا كان أو ئنالغموض يف عبارات عقود اإلذعان يفسَّر ملصلحة الطرف املذعن، دا

واستنادًا اىل ذلك قضت احدى احملاكم الفرنسية بأن الضمان املعطى لصااح  املشارول فيماا خياص       

احلوادى اليت قد تصي  مستخدميه اثناء اعمال الطالء أو تركي  الزجاج، ميتد اىل احلوادى اليت قد 

د البادو مناه   ثبت ان هاذا العمال هاو متهيا     إذاحاجز من األلواح بهدم تلحق هؤالء العمال أثناء قيامهم 

 الطالء. بأعمالللمباشرة 
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كما قضت احدى احملاكم املصرية؛ بأن الشك يف نصوص عقد التأمني يفسَّر ملصالحة املاؤمَّن لاه،          

تاليف أي غموض يف حتديد مقدار اخلطر املؤمَّن ضده،  ب مكانهذلك أن املؤمَّن الذي أعدو شروط العقد كان 

جلسيم )الذي ارتكبه سائق سيارة( وهاو قياماه بقياادة السايارة يف     لذلك رفضت احملكمة قياس اخلطأ ا

حالة سكر، على )الغش( الذي قد يرتك  من قبله، فقضت على الشركة بتعويض ذلك الساائق، رغام   

 .56له أن عقد التأمني قد أعفاها من التعويض يف حالة كون األضرار ناشئة عن )غش( املؤمَّن

حيات للقضاء؛ هو استثناء آخر من قاعادة نسابية أثار العقاود، وهاو      وال شك ان اعطاء هذه الصال     

اسااتثناء يسااتند اىل مبااادئ العدالااة، ومااا ذاك اال تطبيااق جلااي لفكاارة االستحسااان يف أصااول الفقااه   

 .57اإلسالمي

 دور القاضي يف تعديل أجر الوكيل :الرابعاملطلب 

الوكالة بأنها: " عقد يقيم باه شاخص غا ه مقاام     ( من القانون املدني العراقي 927تعرف املادة )     

 .58نفسه يف تصرف جائز معلوم"

فالوكالة اذن عقد بني طرفني هما )املوكل والوكيل(، وهي قد تكون مأجورة وقد تكون باال أجار،         

 ( من القانون املدني تعطي للقضاء احلق يف التدخل لتعديل األجر.940فان املادة ) مأجورةفاذا كانت 

لذا ينبغي التمييز بينها وبني عقود أخارى تقارتب منهاا، لاذا      العمل،والوكالة من العقود الواردة على 

سنميز بني عقد الوكالة وتلك العقود يف فرل أول، وسنتطر  اىل دور القاضاي يف تعاديل أجار الوكيال يف     

 فرٍل ثاٍن.

 59التمييز بني عقد الوكالة وبعض العقود اليت تتشابه معه :الفرع األول

 أواًل: التمييز بني عقد الوكالة وعقد املقاولة:

( مان  864يتفق كل من عقد الوكالة وعقد املقاولة بأن كاًل منهما يرد على )عمل(، تانص املاادة )        

أو يؤدي عماًل لقاء أجر يتعهد باه   القانون على أن )املقاولة عقد يتعهد به أحد الطرفني أن يصنع شيئًا

 الطرف اآلخر(، لكنهما خيتلفان عن بعضهما فيما يأتي:

 ان عقد املقاولة حمله )عمل مادي(، اما عقد الوكالة فمحله )تصرف قانوني(. .1

ان املقاول يؤدي عمله بصورة مستقلة عن رب العمل، أما الوكيل فاناه يقاوم بالعمال وفقاًا ملاا       .2

 مدني(. 933ونا حتت اشرافه )م/يرًه له وكيله ويك
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ان املقاول ال ينوب عن رب العمل وال ينصرف أثر تصرفه اليه، أما الوكيل فانه يعترب نائبًا عن  .3

املوكل وميثله يف التصرف القانوني الذي قاوم باه،  ياث ينصارف أثار التصارف اىل املوكال        

 مدني(. 942)م/

اما الوكالة فقد تكون مأجورة وقاد تكاون باال     ان األجر من العناصر األساسية يف عقد املقاولة، .4

 مدني(. 934/1أجر )م/

 146/1ان عقد املقاولة عقد الزم بالنسبة للمقاول فال يستطيع التحلل منه أو الرجاول عناه )م/   .5

مدني(، اما عقد الوكالة فهو عقد غ  الزم؛ إذ من حق املوكل عزل الوكيل متاى شااء ويف أي   

حق الغ ، كما ان من حق الوكيل أن يتنحى عان الوكالاة، وذلاك    وقت ان مل يتعلق بالوكالة 

 مدني(. 947/1قبل امتام التصرف القانوني حمل الوكالة، بل حتى قبل البدء به )م/

ال تنتهي  فأنهامدني(، طالف املقاولة  946الوكالة تنتهي مبوت املوكل أو مبوت الوكيل )م/ .6

 مدني(. 888/1مبوت املقاول اال إذا كانت مؤهالته الشخصية حمل اعتبار )م/

 ثانيًا: عقد الوكالة وعقد العمل:

عقد العمل هو: )عقد يتعهد به أحد طرفيه بأن خيصص عمله خلدماة الطارف اآلخار ويكاون يف           

كاون العامال أجا ًا خاصاًا(     ادائه حتت توجيهه وادارته، مقابل أجار يتعهاد باه الطارف اآلخار، وي     

 مدني(. 900/1)م/

اذن فعقد العمل حمله )عمل مادي( طالف الوكالة، والعامل يعمل حتت اشاراف وتوجياه رب         

العمل، فالعالقة بينهما عالقة تابع مبتبول، وعمله هذا لقاء أجر دائمًا، كما ان عقاد العمال ال ينتهاي    

 مبوت رب العمل.

 سلطة القضاء يف الوكالة املأجورة :الفرع الثاني

( من القانون املدني على انه )وإذا ُأُتفق على أجٍر للوكالة، كان هذا األجار  940/2تنص املادة )        

خاضااعًا لتقاادير احملكمااة اال إذا دفااع طوعااًا بعااد تنفيااذ الوكالااة، هااذا مااع مراعاااة أحكااام القااوانني  

وكيل واملوكل على مقدار األجر ال مينع احملكمة من التادخل  اخلاصة(.ويفهم من هذا النص ان اتفا  ال

لغرض تعديل هذا األجر، اال يف حالة كون األصيل قد قام من تلقاء نفسه بتسديد اجلر املتفاق علياه اىل   

 الوكيل بعد تنفيذ الوكالة.
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ا يتعلاق بتعاديل   والعبارة األخ ة من الفقرة أعاله، تش  اىل وجوب مراعاة القوانني اخلاصة، فيم      

( املعادل داد اناه يتضامن     1965( لسانة ) 173أجر الوكيل، وبالعودة اىل قانون احملامااة ذي الارقم )  

 (:59، 58، و56/1، و55نصوصًا خاصة حول حتديد أتعاب احملاماة )تالحظ املواد 

( من القانون 940قررت حكمًا خيتلف عما ورد يف املادة ) –مثاًل  –( من هذا القانون 58فاملادة )       

املدني، حني نصت بأن احملامي يستحق كامل أتعابه يف حالة إنهاء الدعوى صلحًا أو حتكيماًا أو أي  

سب  آخر مفوض به من قبل موكله، ومصل أحيانًا أن يتم توكيل احملامي يف دعوى معيناة ويف أول  

وقد    املدعي إبطال عريضة الدعوى، وبذلك تنتهي الدعوى املوكل بها.جلسة من جلسات املرافعة يطل

رفضت حمكمة التمييز يف مثل هذه احلالة التسليم بأن قانون احملاماة قانون خاص وانه يقياد القاانون   

العام )املدني(، فقضت بان )ابطال عريضة الدعوى ال يعدو انهاء  هلا حيث يص  اقامتها اددًا بعكاس  

ألسباب اخرى حيث ال جيوز اقامتها اددًا، فكان ينبغي احلكم له مبا يوازي ماا بذلاه مان    انهائها 

 .60جهد من األجر املسمى ومبعرفة خب  أو أكثر(

ان خضول أجر الوكيل اىل تقدير القضاء يعود اىل انه اتفا  املتعاقدين على مقدار األجر قبل اداز       

أو غنب، ويتض  ذلك بعد اداز الوكيل ملهمته، فقد يكون األجار   الوكيل ملهمته قد ينطوي على مبالغة

مبالغًا فيه قياسًا اىل العمل املنجز من قبل الوكيل، وقد يكون أقل من استحقاقه مقارناًة اجلهاود الايت    

 بذهلا والنتائ  اليت حققها.

فيضًا( بناء  على طل  ومن هنا أجاز القانون للقاضي أن يتدخل لتعديل أجر الوكيل )زيادًة أو خت       

الطرف )املغبون أو املتضرر(، وال شك ان صالحية القاضي هي )استثناء( من القواعد العامة، واستحسان 

 .61يستند اىل قواعد العدالة، وسلطة القاضي هذه من النظام العام، ال جيوز االتفا  على خالفها

 حسان منها:هذا وتوجد تطبيقات اخرى يف القانون تقوم على فكرة االست

تعديل االلتزام من خالل تعديل الشرط اجلزائي، والشرط اجلزائي هو اتفا  مسبق علاى تقادير    -

يف التنفياذ، وهاو    التاأخر التعويض الذي يستحقه الدائن يف حالة عدم تنفيذ املدين التزاماه أو  

 يعترب تقديرًا اتفاقيًا للتعويض قبل وقول الضرر.

واثبت املدين أمام القضااء ان التقادير كاان مبالغاًا فياه اىل       –فيما بعد  –ما وقع الضرر  إذالذا        

مع حجم الضرر، وهذا  يتالءمففي هذه احلالة للقاضي ختفيض الشرط اجلزائي اىل حدٍّ  –درجة كب ة 

ال شك خروج على قاعدة )العقد شريعة املتعاقدين( أساسه استثناء حالة معينة من هذا العموم والساماح  
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يقال مثل ذلك عن تعديل شروط ، ء بالتدخل فيها ولو مل يتوافق على تدخله أو حكمه طرفا العقدللقضا

 عقد املقاولة يف حاالت معينة، وعن قسمة املال الشائع.

ولعل العقود اإلدارية والقرارات اإلدارية ، هي األخرى اال خص  لتدخل القضاء اإلداري فيها       

فلإلدارة تعديل املرفق العاام ، وتعاديل    كث ًا بالنصوص التشريعية تغليبًا للصاحل العام، يتقيدتدخاًل ال 

ك حقو  مكتسبة ميكن أن حتاول باني اإلدارة   ااْذ )ليس هن، ووسائل تنفيذ العقد  اللوائ ، وتعديل طر

واساتقرت  ، 62فاه( هداأ وبني تعديل املرفق العام بقصد الوصول اىل أداء أحسن واىل تطوير املرفق ليساير 

القاعدة يف فرنسا، ويف مصر علاى اناه جياوز لاإلدارة يف كال وقات أن تعادل اللاوائ  أو تلغيهاا أو أن          

 .63تستبدهلا بغ ها وفقًا ملقتضيات الصاحل العام

 ةااااخلامت

 ميكن إمجال اهم النتائ  اليت توصل اليها هذا البحث مبا يأتي:          

 الياه مان قبال اجملتهادين     دليل اجتهادي عقلي معترب، ميكان اعتمااده واالساتناد    االستحسان .1

 والقضاة، وكذا من قبل جلان صياغة وتشريع القوانني والقرارات.

ليس تلذذًا وال حتكمًا وال قواًل باهلوى، ألناه البادو أن يكاون حمكوماًا )بضاوابط(       االستحسانان  .2

)يف الفقاه اإلساالمي( ومباا ال خياالف     ثوابت الشريعة اإلسالمية  إطارحتدد مساره ليكون داخل 

األعلى )يف القانون(، وال يستند اىل ارد رأي اجملتهد أو القاضي بال دليل  والتشريعاتالدستور 

 وال ضابط.

هدفه أواًل وأخ ًا حتقيق املصلحة بشقيها )جل  املنفعة أو درء املفسدة(، تلك  االستحسانالعمل ب .3

املصلحة اليت تستهدف أدلة األحكام الشرعية )العقلية( الوصول اليها، اْذ حيثما تكون املصالحة  

 )العامة( فثمَّ شرل اهلل.

 االستحساان ان  ىلمة، اعقول اجملتهدين من هذه األ ارشدت آيات القرآن الكريم وسنة الن   .4

 وسيلة اجتهادية مشروعة ميكن اعتمادها واالستناد اليها.

وهذا ال يعين ان )املشارل( يف القاوانني    االستحسانتوجد تطبيقات قانونية كث ة تستند اىل فكرة  .5

اْذ رمباا تكاون اللجناة الايت     طريقًا للوصول اىل تلاك التطبيقاات،    االستحسانالوضعية قد اعتمد 

علاى وجاه اخلصاوص، لكان      االستحساان قانون جاهلًة بأصول الفقه عموماًا وب صاغت نصوص ال
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 االستحساان )طريقة التفك ( اليت متَّ اعتمادها عند صياغة تلك النصوص تتطابق متامًا مع فكارة  

 وتؤدي اىل ذات النتائ  اليت تبتغي النصوص حتقيقها.

ت القانون، إْذ ال نظ  هلذه املادة يف ينبغي إيالء مادة أصول الفقه اإلسالمي أهمية خاصة يف كليا .6

والتفس ، ويعطاي لطلباة    واالستنباط االجتهاداملناه  القانونية، وال شّك أن علم األصول هو علم 

 القانون امَلَلَكة املطلوبة للتعامل مع النصوص.

 

 هوامش البحث

                                                             

 (، وصتاار الصاحاح، للارازي   4/214( القاموس احمليط، للف وز آبادي، ط املؤسسة العربياة للطباعاة، با وت: )   1

 (.137م: )ص1986بن ابي بكر( مكتبة لبنان،  )حممد

احلسن عبيد اهلل بن احلسني بان دالل البغادادي الكرخاي     احلنفية، أبو( هو الشيخ اإلمام الزاهد مفيت العرا  شيخ 2

 م:2001هااا(. ساا  أعااالم الناابالء، للااذه ، حممااد باان امحااد باان عثمااان، ط مؤسسااة الرسااالة  340الفقيااه، ت )

(15/426.) 

للبخاري )عبد العزيز بن امحد بن عالء الادين(، ط دار الكتااب    ( كشف األسرار على أصول فخر اإلسالم البزدوي،3

 (.3/1123) ب وت: –العربي 

( هو اإلمام العالمة احلافظ القاضي، أبو الوليد البااجي ساليمان بان خلاف األندلساي القارط  البااجي، ولاد سانة          4

 (.18/535: األعالم، للزركلي: )ينظر ها.474وتويف سنة  ها،403

( شرح تنقي  الفصول يف اختصار احملصول للقرايف )شهاب الدين ابي العباس امحد بن ادرياس(، حتقياق طاه عباد     5

 (.45)ص م:1973 مصر، –، شركة الطباعة الفنية املتحدة 1سعد، طالرؤوف 

هاا، وتاويف   712طراساان سانة    واملنطق، ولاد يان ( هو مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاني، من أئمة العربية والب6

 (.7/219ودفن يف سرخس. ينظر: األعالم، للزركلي: )

)عضد امللة والدين(، تصحي  أمحد رامز الشه  بشهري املادرس،   ألبن احلاج  وشرحه العضد املنتهى،( صتصر 7

 (.2/289ها: )1307ط حسن حلمي الريزوي، 

هو: أبو البقاء حممد بن شهاب الدين امحد بن عبد العزيز بن علاي الفتاوحي املصاري احلنبلاي الشاه        ( الفتوحي8

ها. ينظر: س  اعالم 972وتويف فيها سنة  ها،898بابن النجار، الفقيه الثبت األصولي اللغوي املتقن، ولد مبصر سنة 

 (.23/144النبالء: )

، 1ر، للفتوحي )حممد بن شهاب الدين(، حتقيق حممد حامد الفقي، ط( شرح الكوك  املن  ملسمى صتصر التحري9

 (.338م: )ص1953مطبعة السنة احملمدية، القاهرة 
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ولد يف بلدة هجارة   ( الشوكاني: حممد بن علي بن امحد بن عبد اهلل الشوكاني ثم الصنعاني، من علماء احلديث، 10

 (.7/190ركلي: )ها( . ينظر: األعالم، للز1250-1172شوكان يف اليمن )

، مصاطفى الباابي   1)حممد بان علاي بان حمماد( ط     ( ارشاد الفحول اىل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكاني 11

 (.240م: )ص1973احلل ، مصر 

م، وتاويف فيهاا عاام    1339( عامل ومفكر وأدي  وخطي  وعميد كلية الفقه جبامعة الكوفة، ولاد يف النجاف عاام     12

 (.ar.m.wikipedia.org) الرابط-ويكيبيديا –نت ها. ينظر: شبكة ال1423

 (.261( األصول العامة للفقه املقارن، حملمد تقي احلكيم، ط دار األندلس: )ص 13

هاا، وقاربه معاروف    1332ها، يف عمان، وتاويف عاام   1286( هو نور الدين ابو حممد عبد اهلل بن محيد، ولد عام  14

حتى اآلن. ينظر: نهضة األعيان  رية عمان، ألبي البش  حممد شيبة، مكتبة الرتاى، بدون طبعاة أو سانة طباع:    

 (.118)ص

 (.185للعالمة عبد اهلل بن محيد الساملي: )ص ( شرح طلعة الشمس على األلفية املسماة مشس األصول، 15

 (.164الزملي، ط املكتبة القانونية، بغداد: )ص د. مصطفى( أصول الفقه يف نسيجه اجلديد،  16

( حديث )إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر(، رواه الشيخان،  17

، دار طاو  النجااة،   1الصاحي ، للبخااري أباي عباد اهلل حمماد بان اًاعيال، ط        واللفظ للبخاري، اجلاامع املساند  

 (.7352) ها، برقم1422

( مجع اجلوامع، لإلمام تاج الدين ابن السبكي وشرحه للمحلاي، ط دار إحيااء الكتا  العربياة، عيساى الباابي        18

 (.1/119احلل ، مصر: )

رح الاة األحكاام، تعريا  احملاامي فهماي احلسايين،       ينظار درر احلكاام شا    اجمللاة، ( مان  4، 3) ( املادتان 19

 منشورات مكتبة النهضة، ب وت، بغداد.

 (.7/27م: )2001( األم، للشافعي، أبي عبد اهلل حممد بن ادريس، حتقيق رفعت فوزي عبد املطل ، ط دار الوفاء 1

م: 1940احللا ، مصار   ، مكتباة ومطبعاة مصاطفى الباابي     1( الرسالة، للشافعي، حتقيق امحاد حمماد شااكر، ط   2

 (.35)ص

( األحكام يف أصول األحكام، إلبن حزم الظاهري، أبي حممد علي بن امحد بن سعيد بن حزم األندلسي القارط    22

 (.5/758ب وت: ) –ها، حتقيق الشيخ امحد حممد شاكر، ط دار اآلفا  اجلديدة 456الظاهري، تويف سنة 

، مصاطفى الباابي   1األصول، للشوكاني )حممد بان علاي بان حمماد( ط     ( إرشاد الفحول اىل حتقيق احلق من علم 23

 (.24م: )ص1973 مصر-احلل 

 (.261( األصول العامة للفقه املقارن، حملمد تقي احلكيم: )ص 24
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مسلم ابو احلسني بن احلجااج القشا ي، حتقياق حمماد      (، ومسلم يف صحيحه،6025( أخرجه البخاري برقم ) 25

 (.284ار احياء الرتاى العربي، ب وت، برقم )، د1فؤاد عبد الباقي، ط

، دار الكتا   1ينظر األشباه والنظائر، للسيوطي أبي عبد الرمحن بن ابي بكر، ط ( رواه الطرباني عن ابن عباس. 26

 (.46م: )ص1983العلمية، 

 (.32،  33،  23،  18،  17( الة األحكام العدلية: )املواد  27

ن أنس ابي عبد اهلل األصبحي( ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ، ط دار احياء الرتاى ( موطأ اإلمام مالك )مالك ب 28

 (.2/142مصر : ) –العربي 

( املنتقى شرح املوطأ، للباجي )أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارى التجي  القرط ( املتوفى  29

 (.87-4/86) ها:1332مصر  السعادة،ط مطبعة  ها،474سنة 

مصاطفى الزملاي، ط املكتباة القانونياة،      يف الفقاه اإلساالمي والقاانون، د.    االنتقال( أحكام امل اى والوصية وحق  30

 (.11بغداد: )ص

(، والبيهقي أباو  5/296م : )1973ط دار اجليل، ب وت،  ( نيل األوطار، للشوكاني، حممد بن علي بن حممد، 31

هاا:  1410، دار الكتا  العلمياة، با وت،    1ماد الساعيد بسايوني زغلاول، ط    بكر امحاد بان احلساني، حتقياق حم    

(6/289.) 

( اهلداية يف شرح بداية املبتدي، للمرغنياني علي بن ابي بكر بن عبد اجلليل الفرغاني أبو احلسن برهان الادين،   32

 ( وما بعدها.9/120ير: )ب وت، لبنان، مع شرح فت  القد –، دار احياء الرتاى العربي 4ها، ط593املتوفى سنة 

( ينظر: قواعد األحكام يف مصاحل األنام، للعز بن عبد السالم )ابو حممد عز الدين بن عبد السالم بن اباي القاسام    33

هاا، حتقياق طاه عباد الارؤوف ساعد، ط دار       660بن احلسن السلمي الدمشقي( امللق  بسلطان العلماء، متاوفى سانة   

 (.2/175م : )1991القاهرة،  –القرى  ب وت، ودار أم –الكت  العلمية 

(، 9/191( املغين، إلبن قدامة املقدسي، مطبعة عاطف وسيد طاه، مصار، الناشار مكتباة اجلمهورياة العربياة: )       34

-الفكار )ابراهيم بن علي بن يوسف الفا وز آباادي(، ط دار    ألبي اسحا  الش ازي واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي،

 (.2/330: )ب وت

عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم، على مثلاها فاشاهد أو دْل(.    )ويف روايٍة ُسئل رسول اهلل (  35

 (.10225ها، برقم )1410، دار الكت  العلمية، ب وت، 1ط رواه البيهقي يف شع  اإلميان،

 –والنشار والتوزياع    ( احمللى، إلبن حزم )أبي حممد علي بان امحاد بان ساعيد( ط املكتا  التجااري للطباعاة        36

 (.9/438ب وت: )

 (.9/206( املغين: ) 37

 (.2/176( ينظر: قواعد األحكام يف مصاحل األنام: ) 38
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 (.146/1(، املدني العراقي: )م/147(، املدني املصري: )م/3ف  1134( املدني الفرنسي: )م/ 39

(، والوسايط يف شارح القاانون    1/342م: )1963( الوجيز يف شرح القانون املدني، لعباد اجملياد احلكايم، بغاداد      40

 (.1/642: )م2011، نهضة مصر، 3ط السنهوري، أمحد عبد الرزا  ، د.اجلديد املدني

م، ط وزارة العادل، دار احلرياة للطباعاة، بغاداد:     1977لسنة  35( ينظر قانون إصالح النظام القانوني ذو الرقم  41

 (.7)ص

عصمت عباد اجملياد بكار، دار احلرياة للطباعاة،       ر القاضي يف تطبيقها، د.( ينظر: نظرية الظروف الطارئة ودو 42

 (.75)ص م:1993بغداد 

 (.56م: )ص1976الرابع، السنة اخلامسة  القضائية، العددم )النشرة 1975/هيئة اوىل عامة/132( رقم القرار  43

 إلباراهيم -املدنيالقسم –كمة التمييز املبادئ القانونية يف قضاء حم ينظر:. 12/1/1978يف  4/78/م54( رقم القرار  44

 (.49املشاهدي، ط مطبعة العمال املركزية: )ص

 ، املصدر نفسه.3/1972/م630( رقم القرار 45

(، وينظاار: دور 159-157النظريااة العامااة لاللتزامااات( /املصاادر السااابق: )ص)-اهللرمحااه –( اسااتاذنا الااذنون  46

-28م : )ص2010، نشر وتوزيع املكتبة القانونية، بغداد 2العجيلي، طالقاضي يف تعديل العقد ، للقاضي لفتة هامل 

31.) 

( جييز الفقه احلنفي فسخ عقد اإلجارة بالعذر، وجييز فقهاء احلنابلة واملالكية تعديل عقد البيع يف الثمار املبيعاة   47

مثنها مبقدار ما أصابها من جائحة، مما حدا ببعض الكتوااب اىل القاول ان الفقاه احلنفاي يعارف       ب نقاصقبل جنيها 

ملزيد من التوسوع ينظر: نظرية  نظرية العذر اليت جتيز فسخ العقد، والفقهني املالكي واحلنبلي يعرفان نظرية اجلوائ .

 اث منشاور يف الاة اجملماع الفقهاي       قبااني،  الظروف الطارئة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، حملمد رشيد

 (.155الثانية، العدد الثاني: )ص العراقي، السنة

 ( من القانون املدني األملاني.138( مقتبسة من املادة ) 48

 (.102( ينظر: النظرية العامة لاللتزامات، للدكتور حسن الذنون: )ص 49

 (.104( ينظر: النظرية العامة لاللتزامات: )ص 50

)ال تلقاوا الركباان وال يبياع حاضاٌر لبااٍد(. وقاد عاروف         قال، قال رسول اهلل  ن طاووس بن عبد عباس ( ع 51

الش ازي تلقي الركبان بقوله: )وهو أن يتلقى القافلة وخيربهم بكساد ما معهم من متاٍل ليغبانهم(، أماا بياع احلاضار     

راجع  ث بعناوان "بياع تلقاي الركباان يف      لتفصيل:ا)ال يكون له ًسار( . ملزيٍد من  للبادي، فقال ابن عباس 

الفقه اإلساالمي" ، لاالدكتور مسالم اليوساف، منشاور يف شابكة مشاكاة اإلساالمية علاى شابكة االنرتنات " الارابط/             

almeshkat." 

 (.64( النظرية العامة لاللتزامات، استاذنا الذنون: )ص 52
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 (.1/229د. عبد الرزا  امحد السنهوري: )الوسيط يف شرح القانون املدني اجلديد، ( ينظر:  53

)القانون املدني العراقي( ونصها: )القبول يف عقد اإلذعان ينحصر يف اارد التساليم مبشارول عقاد      1ف  167( م/ 54

 ذي نظام مقرر لصيغة املوج  وال يقبل فيه مناقشة(.

 (.66( استاذنا الذنون، املصدر نفسه: )ص 55

 (.67ت، استاذنا الذنون: )ص( النظرية العامة لاللتزاما 56

 ( يرى امع الفقه االسالمي أن عقود اإلذعان تنقسم اىل قسمني: 57

كان الثمن فيه عاداًل ومل تتضمن شروطه ظلمًا بالطرف املذعن، فهو صاحي  شارعًا، ملازم لطرفياه ولايس       أحدهما: ما

 ج  الشرعي لذلك.املو النتفاءللدولة أو القضاء حق التدخل يف شأنه بأي الغاء أو تعديل؛ 

الثاني: ما انطوى على ظلم بالطرف املذعن، ألن الثمن فيه غرب عادل، أو يتضمن شروطًا تعسفية ضارة، فهاذا جيا    

تدخل الدولة يف شأنه ابتداء  )اي قبل طرحه للتعامل به( وذلك بالتسع  اجلربي العادل الذي يرفع الظلم والضرر عان  

ض الساعر املغااىل فياه اىل مثان املثال، أو ب لغااء أو تعاديل الشاروط         الناس املضطرين اىل تلك السلعة أو املنفعة، بتخفي

 ،6/14، 132اجلائرة مبا مقق العدل بني طرفيه. ينظر: امع الفقه اإلسالمي )منظمة املؤمتر اإلسالمي، رقم القرار 

 بشأن عقود اإلذعان(.

الوكالة عقاد مبقتضااه يلتازم الوكيال باأن       ( من القانون املدني املصري، اليت تنص على ان "699( يقابلها املادة ) 58

 يقوم بعمل قانوني حلساب املوكل".

 (.7/375( املبسوط يف شرح القانون املدني، للسنهوري: ) 59

(. ينظر: القاضي لفتة هامل العجيلي، دور القاضاي  17/8/2006يف ) 2006( استئنافية منقول /585( رقم القرار ) 60

 (.107يف تعديل العقد: )ص

 (.7/525( الوسيط يف شرح القانون املدني، للسنهوري: ) 61

 م:1973حقاو  القااهرة،    دكتاوراه، ( مظاهر السلطة العامة يف العقاود اإلدارياة، للادكتور عثماان عبااد، رساالة        62

 (.196)ص

 (.602ص، دار الفكر العربي: )1للدكتور سليمان حممد الطماوي، ط اإلدارية،( ينظر: النظرية العامة للقرارات  63
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قانون التوقيع االلكترونينظرات في   
العراقي ةوالمعامالت االلكتروني  

 
 

 

 

 

Abstract 

         Iraqi legislator has issued the Act No. 87 (2102) concerning 

the Electronic Signature and Electronic Transactions to keep 

pace with progress in the field of information technology. In 

order to analyze the general principles of this Act, We tackled 

four major issues of this Act: First: the general trend of the 

organization of the Act. Second: the scope of application of the 

Act an. Third: the conclusion of the electronic contract. Fourth: 

Authentication of electronic documents.  

       The research shows some organizational deficiencies of 

these transactions by using comparative approach of similar 

legislations in some of Arab countries especially the Iraqi Act 

was the last one issued. 

 

 

 

 ا.م.د  درع حماد عبد
 الجامعة العراقية

  كلية القانون
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 لخص امل

اخلاص بالتوقيع االلكرتوني واملعامالت  2102لسنة  87اصدر املشرع العراقي القانون رقم      

العامة هلذا القانون فقد  املبادئااللكرتونية ملواكبة التطور يف جمال تكنولوجيا املعلومات. وبغية حتليل 

نطاق تطبيق  :: االجتاه العام يف التنظيم وثانياأوالمسائل رئيسية يف هذا القانون وهي  أربعتناولنا 

 حجية املستندات االلكرتونية. :العقد االلكرتوني ورابعا إبرام :القانون وثالثا

وقد اظهر البحث بعض العيوب التنظيمية يف هذه املعامالت باستخدام منه منهج املقارنة مع      

 هذا اجملال التشريعات املماثلة يف بعض الدول العربية سيما وان هذا القانون جاء اخر القوانني يف 

 مقدمة

لسنا حباجة اىل كبري عناء لنقرر حقيقة واقعه اننا نشهد اليوم ثورة تكنولوجية يف جمال       

فقد افرز واقع التطور التقين يف جمال  الواضح يف حياة البشرية ، األثراالتصاالت واملعلومات كان هلا 

وبشدة، ور القانوني طنفسها على الت املعطياتهذه قد فرضت واالتصاالت االلكرتونية ثورة تشريعية 

 .(0)ت واال داست عليه بكل ثقلها وتركته وراءهااوهلذا فقد كان على القانون ان يواكب هذه التطور

ورة عن النظم اجلديدة اليت تصاملشكالت امل الفقهة ان يتداول وجيري العمل يف اجملتمعات املتقدم     

التعامل  أساليبيف تطويع القواعد العامة للقانون بغية احتضان القضاء جيتهد افرزها التطور التقين ثم 

بهذه املعامالت توجب  اإلحاطةالظروف عدم قدرة القواعد القانونية املوجودة عن  أبانت فإذااجلديدة، 

 القضاء أحكاممن  ما استقر بهيقنن  على املشرع التدخل بوضع التشريعات اليت تنظم هذه املعامالت 

 . هَا عاما يف الفقتيار أصبحوما 

فبعد ان ظهرت تقنية االتصال  ومل تكن املعامالت االلكرتونية لتخرج عن هذا التصور العام ،      

سهولة  واألكثركلفة  واألقلسرعه  األكثرااللكرتوني وشيوع التعامل بها على حنو غري مسبوق كونها 

 بصياغةوجد املشرع ان مقتضيات التنظيم االجتماعي حتتم تناول هذه املعامالت بالتنظيم  ،ويسرَا



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                                العدد العاشر

 
 
 
 
 

  67 
 

78 

بها ويستعملونها مبا  األفرادوقواعدها العامة ومبا يتناسب مع طبيعة هذه البيئة حبيث يتعامل  أسسها

 .املعقولةحيقق توقعاتهم 

التنظيم التشريعي هلذه  ألهمية همن وإدراكا ،ومل يكن املشرع العراقي بعيدا عن هذا النظر      

لسنة  (87املعامالت وما يرتبط بها فقد اصدر قانون التوقيع االلكرتوني واملعامالت االلكرتونية رقم)

"انسجاما مع التطور احلاصل يف جمال تكنولوجيا  انهاملوجبة هلذا القانون  األسبابقد جاء يف و 2102

القانونية للمعامالت االلكرتونية من خالل  واألطر األسساملعلومات واالتصاالت وشبكة االنرتنيت وتوفري 

وسائل االتصال احلديثة وتشجيع صناعة االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات 

ت االلكرتونية ومواكبة التطورات القانونية يف اجلوانب االلكرتونية وتطويع التوقيع االلكرتوني واملعامال

 . شرع هذا القانون" النظام القانوني التقليدي مبا ينسجم مع نظم تقنية املعلومات واالتصاالت احلديثة

القانون متثل األفكار العامة يف هذا  أخرىمسائل جوهرية فقط من بني مسائل  أربع لقد مت تناول     

تندات سحجية امل ثمالعقد االلكرتوني  إبرامو القانون هنطاق تطبيقو العام يف تنظيم القانون االجتاه وهي

 . وخنصص لكل مسالة مطلبا مستقال.االلكرتونية

 املطصب األول

 العام يف التنظيم االجتاه 

على قدر كبري من املعامالت االلكرتونية مبسالتني النظر يف قوانني يهتم فقهاء القانون عند        

طريق وسائل االتصال االلكرتوني  نااللكرتوني او العقد الذي يربم ع:العقد  األوىلهما املسالة  األهمية

 لإلثباتاملستندات االلكرتونية وفيما اذا كانت  ية املستندات االلكرتونية اي دورحج :الثانيةاملسالة و

التصرف  إلبراماملطلوب هي الشكل  الكتابة االعتيادية اذا كانت هذه الكتابةاو انها تصلح بديال عن 

 إعطاءعامالت االلكرتونية على يقتصر تنظيم امل أوملسالتني سوية ، فهل يتم تنظيم هاتني االقانوني

ت من احملررات ختتلف عن احملررا ايدجد اهذه الكتابة منط بوصفاحلجية للكتابة االلكرتونية 

الكتابة  أنالتقليدية اليت تستند على دعامة مادية يف وجودها ، بل هي ال توجد بغري ذلك ، يف حني 
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على دعامة الكرتونية مما يستوجب  وإمنا (الورق العادي )االلكرتونية ال تستند على دعامة مادية 

 ني بها.استخدامها بني املتعامل لتنظيمتدخال تشريعيا 

او االقتصار ني يف تشريع املعامالت االلكرتونية ألتان حول ضرورة تنظيم هاتني املسوقد ظهر اجتاه    

 وخنصص فرعا لكل اجتاه.على احدهما 

 الفرع األول

 االقتصار عصى تنظيم حجية اإلثبات

فيما  إالان املعامالت االلكرتونية ال حتتاج اىل تنظيم تشريعي خاص  االجتاههذا  أنصارويرى         

ان النظرية العامة للعقد قادرة على استيعاب العقود  يف هذه املعامالت حبسبان اإلثباتبنواحي يتعلق 

فالصور املستحدثة من  ،هذه النظرية لتطبيقها على العقود االلكرتونية أحكامااللكرتونية وميكن تطويع 

من  اإلرادةليست اال وسائل لنقل التعبري عن  ائل التعاقد االلكرتوني )وخصوصا عن طريق االنرتنت(وس

يف هذه  وكل ما هزمان انعقاد العقد ومكان ما يتحددهوقبول وفي بإجيابفينعقد العقد  آلخرطرف 

زمانَا حبسب ما  الوسيلة ان التعاقد بواسطتها يكون تعاقدا بني غائبني مكانا وبني حاضرين او غائبني

طبقا ملا تقرره القواعد العامة يف القانون فاملادة  بهوبني العلم  اإلرادةلتعبري عن اذا كانت هناك مدة بني ا

او القبول ...... باختاذ اي مسلك اخر ال تدع  اإلجياب( من القانون املدني العراقي جتيز ان يكون 87)

 (2ضي.)اظروف احلال شكا يف داللته على الرت

حاولت كل منها يات نظر أربعالتعاقد بني غائبني على وفق  أحكامالتقنيات املدنية  ضعتوقد و     

وعلم املخاطب  اإلرادةان حتدد حلظة انعقاد العقد عندما يكون هناك فاصل زمين بني صدور التعبري عن 

 ألثره اإلرادةالتعبري عن  إنتاجالعتبارات عملية ترتبط بسرعة املعامالت او القواعد العامة يف  طبقابه 

 (:3وهذه النظريات هي)
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املوجب له قبول التعاقد هو الوقت الذي مت فيه العقد فهو  إعالنالقبول ومفادها ان  إعالننظرية  :أوال 

وهو ما يتفق مع  ،يتحدد مكان انعقاد العقد أيضابالقبول وبه  اإلجياب فيهن الوقت الذي  اقرت

بوصوله اىل علم من وجه  إال أثرهال ينتج  اإلرادةالقواعد العامة ، لكن يؤخذ عليها ان التعبري عن 

 اليه.

رسالة القبول  إرسالنظرية تصدير القبول وهي النظرية اليت سادت يف بعض الدول والذي يعترب  ثانيا: 

هلذه النظرية  طبقافينعقد العقد  همرسل اليلكا للمتصبح  ألنهاعرب الربيد يتعذر معه استعادها 

كونها  االجنليزي هذه النظرية القانونويعتنق . حلظة وضع رسالة القبول يف صندوق الربيد

 .(4)من االعتبارات املنطقية  أكثرتستجيب لالعتبارات التجارية يف سرعة انعقاد املعامالت 

هو القبول الصادر من املوجب له اىل املوجب  إرادةوصول التعبري عن ف ،وثالثها :نظرية وصول القبول

وقد أخذ الفقه التقليدي على هذه النظرية ان وصول القبول ال يعين  .بها العقد اللحظة اليت ينعقد

 بوصوله اىل علم املوجب. إال أثرهالعلم به حتما من قبل املوجب ، وال ينتج القبول 

يكون العقد قد انعقد  لهاملوجب بقبول املوجب  فيهففي الوقت الذي يعلم  ،نظرية العلم بالقبول: رابعا

القواعد العامة يف القانون اليت تقرر ان  أحكاموهذه النظرية هي اليت تتفق مع ، بني الطرفني 

  . هبعلم من وجه الي باتصاله إال أثرهال ينتج  اإلرادةالتعبري عن 

انسجاما مع  األكثر ألنهارية العلم بالقبول ظوقد ختري املشرع العراقي من بني هذه النظريات ن        

ه مع وضع قرينه على هذا العلم العقد ينعقد يف حلظة علم املوجب بقبول املوجب لف، لقواعد العامة ا

خالف ذلك اي  األخريهذا اثبت  إذااال ، من قبل املوجب بهقرينة على العلم  وصول القبول ي أنوه

 .بالقبول  هعدم علم

ة للمعامالت االلكرتونية فقد ممن التشريعات املنظ األوىلعلى املوجه  أثرهوقد كان هلذا االجتاه        

والذي   2111لسنة  آذار 03القانون الصادر يف الفرنسي مبوجب  صدر تشريع املعامالت االلكرتونية
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القانون املدني الفرنسي فقد جاء هذا القانون خاليَا من تنظيم العقود االلكرتونية  أحكام هعدلت مبوجب

 .اإلثباتاحلجية القانونية للمستندات االلكرتونية يف  إعطاءواقتصر على 

التشريعات القائمة  ال ميكن ان تواكبهوميثل تطورا تكنولوجيا هائال تصعب مالحقته  فاإلنرتنت       

كونها وضعت لبيئة حقيقية وليست افرتاضية لكن هذا ال مينع من تطويع القواعد التقليدية حلكم 

، بل يكتفى )(املعامالت اليت جتري عرب شبكته، دون احلاجة للقيام بثورة تشريعية تنظم كل جماالته

له القواعد التقليدية ميكن تنظيمه بقوانني باملسائل اليت ال ميكن حكمها بالقواعد التقليدية وما ال تتسع 

 خاصة. 

قبل ن صدور القانون اال تقنينا لواقع التعامل قع التعامل سبق التشريع، فلم يكان وا واحلقيقة      

قبل صدور القانون  ةلكن مقتضيات الدقة حتتم القول ان املستندات االلكرتوني .(5)صدور القانون املذكور

مفتوحا وخصوصا يف  اإلثباتلكنها قوة حمدودة يف اجملاالت اليت يكون فيها  إثباتكانت تتمتع بقوة 

فهي ال  األفراداملعامالت التجارية ، فهي مل تزد يف قوتها الثبوتية على قوة القرينة ، اما فيما بني 

الكتابة االلكرتونية  أصبحتلكن بعد صدور القانون املذكور  (.6كونها مبدأ ثبوت بالكتابة) عنتزيد 

( من 0306/3للمادة ) أضيفتتتمتع بنفس القوة الثبوتية للكتابة الورقية مبوجب التعديالت اليت 

 القانون املدني الفرنسي.

هاد اختالفا فيها ونية او املسائل اليت ابان االجتلكن اغفال القانون املذكور لتنظيم العقود االلكرت      

 د بعد فرتة وجيزة لتنظيمها.كان نقصا يف التشريع عا

القوة الثبوتية للمستندات  بإقرار اإلثباتوالواقع ان القانون املذكور مل يكن اال تعديال لقواعد       

االلكرتونية شانها يف ذلك شأن املستندات العادية املتمثلة باحملررات الورقية التقليدية بعد ان وضع 

املستندات االلكرتونية معادل وظيفي  فأصبحت اإلثباتحبجية هذه املستندات يف  شروطا للقبول

 للمستندات الورقية.
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 الثاني الفرع

 ضرورة تنظيم انعقاد العقد االلكرتوني

القانون  أحكاممعظم التشريعات اليت صدرت الحقا على قانون تعديل  تبنتهالذي  االجتاهوهو         

فقد ، االلكرتوني اإلثباتنب تنظيم العقود االلكرتونية اىل ج وجوب االجتاهويرى هذا ، املدني الفرنسي

 حللولواختالفا يف ا اآلراءاالجتاهات الفقهية يف جمال التعاقد عن طريق االنرتنت تضاربا يف  أبانت

 لىعلى تطويع القواعد التقليدية ع بني معها عدم القدرةتالواقع العلمي و أظهرهالبعض املشكالت اليت 

 هذا االنعقاد. نوحتديد مكا ديد حلظة انعقاد العقدوخصوصَا حت بهذه اجلوانب اإلحاطة

اثار قانونية على قدر كبري ها ترتبط ب وإمناوحتديد هذه اللحظة ليست من قبيل الرتف الفكري         

 األهليةاملتعاقد يتوفر على يف حتديد ما اذا كان  األثرله  فتحديد حلظة انعقاد العقد ،األهميةمن 

يف حتديد وقت  األهميةله  ، كماالعقد منعقدا او غري منعقد ومن ثم حتديد ما اذا كان  إلبرامهالالزمة 

 األنظمةيف ت وحتمل تبعه هالك املبيع بالذا املعينة األشياءانتقال امللكية من البائع اىل املشرتي يف 

 . (8)لقانون الفرنسيالقانونية اليت تربط هذه التبعة بانتقال امللكية كما يف ا

كان حمل العقد قد هلك قبل حلظة  فإذا ،اسب للعقديف الوصف املن أيضا أثره هلذا التحديدو      

 .انفسخ العقد  إلبرامهكان هالك احملل الحقا  إذا أما ،االنعقاد كان العقد باطال

 أويف حتديد ما اذا كان االلتزام موصوفا  األثر وفضال عن ذلك فان حتديد وقت انعقاد العقد له     

كان قد وقع قبل انعقاد االلتزام  الذي علق علية  األمرعلى شرط وكان  اكان االلتزام معلق فإذا بسيطا،

 .العقد كان االلتزام بسيطا غري موصوف 

عقاد العقد كان اخلطر حمل التامني قد وقع قبل ان إذاعقد التامني يف  أهميتههلذا التحديد كما      

 إبرامالعقد واستحقاق املؤمن له ملبلغ التامني يعتمد على حلظة  صحةوكان املؤمن له يعلم به فان حتديد 

 . العقد 
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فان حتديد زمان ومكان انعقاد العقد حيدد االختصاص القضائي للفصل يف ، كل ذلك وفوق     

 العقد.املنازعات الناشئة عن العقد والنظام القانوني الذي حيكم 

وكان على املشرع العراقي ان يواكب التطورات اليت حصلت يف هذا اجملال ويقطف مثار اجلدل       

م ظامالت انتصارا لالجتاه الثاني فنهلذه املع تنظيمهوهلذا فقد جاء  األهميةيف مسالة على قدر كبري من 

 .االلكرتوني على السواء اإلثباتالعقود االلكرتونية اىل جانب 

 واألردنوقد سبق املشرع العراقي يف هذا املنوال قوانني املعامالت االلكرتونية يف كل من مصر       

اجتاهه السابق واصدر قانونا كامال للبيئة  عنكما ان املشرع الفرنسي عدل ، دبي وإمارةوالبحرين 

فقد افرد هذا القانون  2114حزيران  20يف  585لثقة يف االقتصاد الرقمي رقم االلكرتونية وهو قانون ا

 . (7)تنظيما للعقد االلكرتوني

تنظيما العام يف تقنيات االنرتنت يكشف عن ضرورة تنظيم العقود االلكرتونية  االجتاه أصبحوهكذا      

ما عدا  وأبقىببعض جوانبها  اإلحاطةعن بسبب قصور القواعد العامة  ينسجم مع طبيعة هذه املعامالت

 ذلك للقواعد العامة يف نظرية العقد.

 املطصب الثاني

 تطبيق القانوناملوضوعي لنطاق ال 

 على املعامالت االتية: أحكامهمن قانون املعامالت الكرتونية على تطبيق  (3) املادةنصت       

  املعنويوناو  الطبيعيون األشخاصاملعامالت االلكرتونية اليت ينفذها -ا

 على تنفيذها بوسائل الكرتونية. أطرافهااملعامالت اليت يتفق  -2

 املالية والتجارية االلكرتونية . األوراق -3
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القانون على املعامالت االلكرتونية  أحكاماملشرع قد  قضى بسريان  أن ئوقبل كل ش أوال ظويالح      

فاملقصود املعامالت اليت يعقدها او  ،املعنويون وهذا تعبري غري موفق أوالطبيعيون  األشخاصاليت ينفذها 

اقتصار نطاق  أنوبيان ذلك  الكرتونيا، املعامالت اليت تنفذوليس  املعنوية أوالطبيعية  األشخاصيربمها 

 ،أهدافهيفرغ القانون من حمتواه ويتعارض مع  األشخاص تطبيق القانون على املعامالت اليت ينفذها

تنفيذا الكرتونيا  تنفيذهايتم قتصار على التنفيذ االلكرتوني يقصر نطاق القانون على املعامالت اليت االف

 :(7)يأتيالقانون ذاته فالقانون يهدف اىل ما  أهدافوهذا يتعارض  بشكل جوهري مع 

 املعامالت االلكرتونية  إجراءالقانوني الستعمال الوسائل االلكرتونية يف  اإلطارتوفري  :أوال

 .أحكامهثانيا: منح احلجية القانونية للمعامالت االلكرتونية والتوقيع االلكرتوني وتنظيم 

 املعامالت االلكرتونية وسالمتها. صحةثالثا: تعزيز الثقة يف 

قابلة للتنفيذ االلكرتوني كلها ليست  أنها إالتربم بالطريق االلكرتوني  ميكن أنفكل املعامالت       

اهلندسي على مشروع معني او تنفيذ عقد مقاولة  اإلشراف أووخصوصا تلك اليت تتعلق بتسليم املبيع 

 غري قابلة للتنفيذ ألنهافاملعنى احلريف للنص يستبعد كل هذه املعامالت  ،األخرى اإلنشاءات أوللبناء 

غري موفقه يف هذا ( من القانون 3من املادة ) (0قرة )الوارد يف الف النص ةوهلذا جاءت صياغ الكرتونيا

وني للمعامالت كتقديم رتحبرفية النص يقصر نطاق تطبيق القانون على التنفيذ االلك فاألخذ ،اجلانب

سب احلابرنامج على تنزيل  أوكتاب الكرتوني  او تسليم الكرتونيا أو الفنيةاالستشارات القانونية 

تتعلق بتنفيذ  أنها إال األخريةيف السنوات  أهميتهاوهذه التطبيقات رغم  النقال، أجهزة أوالكرتوني 

 الكرتونيا . إبرامه العقد ال

من قانون االونسرتال النموذجي بشان التجارة  أحكامهمن  ااملشرع العراقي اقتبس كثري أنورغم       

فانه مل يقتصر على النطاق الذي وضعه القانون املذكور فقد قصر القانون  ،0776االلكرتونية لسنة 

على املعامالت التجارية االلكرتونية يف حني وسع املشرع العراقي من هذا  تطبيقهالنموذجي نطاق 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                                العدد العاشر

 
 
 
 
 

  78 
 

85 

ما استثناها  إالكانت طبيعتها  أياالنطاق ومل يقتصر على املعامالت التجارية فيسري على كل املعامالت 

جلنه االونسرتال هي  أنانون بشكل صريح وهذا املسلك مفهوم بالنسبة للمشرع العراقي حبسبان الق

جارة االلكرتونية بقانون منوذجي ( عندما نظمت التاللجنةجلنه خمتصة بالقانون التجاري فقط وهي)اي 

رتونية مبا يتفق ن تسرتشد دول العامل بهذا القانون على ان يكون هلا ان تنظم املعامالت االلكأرادت أ

 اخلاصة. وظروفهاالقانوني  نظامهامع 

 األوىل املادةوفضال عن ذلك فقد نص القانون النموذجي على جمموعه قواعد مقرتحه على هامش       

ع نطاق تطبيق القانون وهلذا فقد جاءت التشريعات االلكرتونية يمنه يتيح للدول االسرتشاد بها يف توس

 من نطاق تطبيق القانون كما فعل املشرع العراقي. للكثري من الدول لتوسع

مل يقتصر على    211( لسنة 73اخلاص باملبادالت والتجارة االلكرتونية رقم )فالقانون التونسي       

مشل كل املبادالت اليت تتم باستعمال الوثائق االلكرتونية كذلك القانون  وإمنااملعامالت التجارية 

 على السجالت والتوقيعات االلكرتونية. أحكامهان البحريين الذي قضى بسري

ليشمل مجيع  2112( لسنة 2رقم ) قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية)دبي  إمارةوجاء قانون       

يسري على السجالت والتوقيعات االلكرتونية ذات العالقة باملعامالت والتجارة  إذ أيضااملعامالت 

عقد او  أوتعامل  "أي بأنها اإللكرتونيةمنه املعاملة (2) املادةااللكرتونية وقد عرف القانون املذكور يف 

 او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة املراسالت االلكرتونية" إبرامهااتفاقية يتم 

منه على االستخدام  (28) املادةدبي سار يف الشوط اىل النهاية واوجب يف  إمارةمشرع  ساربل       

 أي وإصداركرتوني للمستندات االل واإلصدار اإليداعنية وقبول احلكومي للسجالت والتوقيعات االلكرتو

يف   أخرىمدفوعات  أيةوقبول الرسوم او  يف شكل سجالت الكرتونية موافقة أوقرار  أوترخيص  أو إذن

 املناقصات املتعلقة باملشرتيات احلكومية بطريقة الكرتونية  وتسلمشكل الكرتوني وطرح العطاءات 
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 أحكاممن نطاق تطبيق  2114 ( لسنة05رقم ) يف مصر فقد وسع قانون التوقيع االلكرتوني أما    

 . واإلداريةالقانون على الكتابة االلكرتونية والتوقيع االلكرتوني يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية 

املشرع العراقي استثناءات علية فقد جاء  أورد وإمنابيد ان هذا التطبيق العام للقانون مل يرد مطلقا      

  :يأتيهذا القانون على ما  أحكامري "ال تس يأتيمن القانون مبا (3) املادةنص الفقرة ثانيا من 

 (.01)واملواد الشخصيةالشخصية  األحوالاملتعلقة مبسائل  املعامالت- 0

 . أحكامهاالوصية والوقف وتعديل  إنشاء -2

غري املنقولة مبا يف ذلك الوكاالت املتعلقة بها وسندات  األموالبالتصرف يف  املتعلقةاملعامالت  -3

  األموالاخلاصة بهذه  اإلجياراحلقوق العينية عليها باستثناء عقود  وإنشاءملكيتها 

 املعامالت اليت رسم القانون هلا شكلية معينه. -4

وامر القبض أوامر التفتيش وأباحلضور و اإلعالنات أوالقضائية  واإلعالناتاحملاكم  إجراءات -5

 القضائية. واألحكام

 بواسطة كاتب العدل . توثيقهمستند يتطلب القانون  أي -6

وهي استثناءات نصت عليها  هلا ما يربرها معقولة استثناءاتيالحظ ان االستثناءات املتقدمة و    

 روف كل دولة كالقانون البحريينظالدول العربية مع اختالف يراعي  معظمالتشريعات االلكرتونية يف 

ات على ظاال انه ترد مالح (00)دبي إمارة وقانون. 2112( لسنة 27)قانون معامالت االلكرتونية( رقم )

سابقا واليت تتعلق بنطاق حجية املستندات االلكرتونية  هتتعلق مبا اشرنا الي األوىل :هذه االستثناءات

انفا فكان يقتضي  (د)عندما تكون تلك احلجية مطلوبة النعقاد العقد وهو االستثناء الوارد يف البند 

اقتصار استثناء املعامالت اليت يشرتط املشرع هلا شكلية رمسية دون املعامالت اليت يتطلب هلا املشرع 

 .فيهشكلية عرفية كالكتابة اال ان االستثناء جاء مطلقا دون قيد ومن ثم ال جمال لالجتهاد 
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غري املنقولة وعقد  باألموالبني عقد الوكالة املتعلقة بالتصرف  التفرقةاملالحظة الثانية فهي  أما     

ومن  أطرافهاحقوقا شخصية بني التزامات وتنشئ  واإلجيارفكال من الوكالة ، الذي يرد عليها  اإلجيار

وقد جيد هذا االستثناء . تفرقه حمل نظر له اإلجيارثم فان استثناء الوكالة  من سريان القانون وخضوع 

نصرف اليها نفس املربرات اخلاصة باستثناء معامالت تاملنقولة  باألمواليف ان  الوكالة بالتصرف  تربيره

 .أيضا املعقولةوجاهته  لهالعقارية نظرا خلطورتها وهو استثناء  باألموالالتصرف 

 املطصب الثالث

 العقد االلكرتونيانعقاد زمان ومكان  

املعامالت التوقيع االلكرتوني ومن قانون  األوىل يف املادة العقد االلكرتوني عرف املشرع العراقي      

" العقد  أنمنه  (0)فقد جاء يف الفقرة  فيه،االلكرتونية واليت كرسها لتعريف املصطلحات الواردة 

لية يف املعقود ع أثرهيثبت  وجهعلى  اآلخرالصادر من احد العاقدين بقبول  اإلجيابااللكرتوني ارتباط 

من القانون  (83)املشرع العراقي يف املادة  أوردةوالذي يتم بوسيلة الكرتونية " وهو نفس التعريف الذي 

علية وهي "الذي يتم بوسيلة  األخريةالعبارة  إضافةبعد  (02مرشد احلريان)من  أصالاملدني واملقتبس 

بالوسيلة  إال آخرعقد  أيااللكرتونية" ومفاد هذا التعريف ان العقد االلكرتوني ال خيتلف عن 

مسائل العقد الذي يربم  أهمويثري التعاقد االلكرتوني مسألتني من  .اإلرادةستخدمة لنقل التعبري عن امل

 .وخنصص فرعا لكل مسالة التعاقد وحتديد زمان ومكان انعقاد العقد أهليةعن طريق االنرتنت وهما 

 الفرع األول

 التحقق من أهصية التعاقد

االلكرتوني فالقاعدة ان كل شخص  العقد إلبرام( 03)الالزمة األهليةفيما يتعلق بالتحقق من         

. وملواجهة التحقق من  األهليةوجد سبب حيد من هذه  إذاهل للتعاقد مادام قد بلغ سن الرشد اال أ
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البطالن فقد  للحيلولة دون وقوع العقد االلكرتوني يف دائرةاملتعاقد االخر على شبكة االنرتنت  أهلية

 وضعت بعض احللول على صعيد الفقه والتشريع والتقنية.

بنظرية الوضع الظاهر، فللمتعاقد حسن النية  األخذفعلى الصعيد الفقهي فقد ذهب بعض الفقهاء اىل  -0

ان يتمسك بالوضع الظاهر من حيث عدم قدرته على التحقق من أهلية الشخص الذي تعاقد 

تاليف الوقوع يف البطالن واستقرارا لية فسحة للعالقات التعاقدية (. ففي رحاب هذه النظر04معه)

 هلذه العالقات.

 تفرقة بني طائفتني من العقود وهيالقضاء اىل ال أحكاموجيري الفقهاء االجنليز معهم بعض        

حتى وان كان الذي ابرمها  إبطاهلاالعقود اليت تربم لتلبية االحتياجات الضرورية اليت ال جيوز 

فيجوز للقاضي احلكم قاصرا والعقود االخرى اليت تقع خارج دائرة االحتياجات الضرورية ، 

 (.05ببطالنها مللحة املتعاقد القاصر)

 ،الضرورية واالحتياجات غري الضرورية االحتياجاتعندنا ان هناك صعوبة يف حتديد  والرأي     

وما هو غري ضروري اليوم قد يكون كذلك غدا ،  آلخريكون كذلك فما يكون ضروريا لشخص قد ال 

فضال عن ان هذا املعيار ال يقدم شيئا يتجاوز ما تقرره القواعد العامة فغاية هذا املعيار هي محاية 

القاصر عند التعاقد وهو ما توفره القواعد العامة وما نبحث عنه هو استقرار املعامالت يف عقود تربم 

 .اآلخراملتعاقد  أهليةمعها التحقق من  بوسيلة يصعب

قد  2111/ 7/0الصادر يف  2111 -30رقم  األوربيأما على الصعيد التشريعي جند ان التوجيه  -2

. كما بأهليتهمبا يف ذلك البيانات املتعلقة  اآلخراشرتط حتديد كافة العناصر اليت تبني هوية املتعاقد 

( اىل 03بشأن التجارة االلكرتونية يف املادة ) 0776املتحدة لسنة  لألممالقانون النموذجي  أشار

 موجها جلمهور املستهلكني. اإلجيابكان  إذاخصوصا  اآلخرمن هوية الطرف  التأكدوجوب 

املتعاقد عن طريق االنرتنت مسالة تغلب يف اجلوانب  أهليةحتديد  أناىل القول  آخرويذهب فريق  -3

 األمراملعايري القانونية  أساسيتم بطريقة فنية وليس على  األهليةن الفنية ، مبعنى ان التحقق م
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. (06)األهليةحلول ملسالة التحقق من  إلجيادالذي حيتم تظافر جهود علماء التقنية وفقهاء القانون 

فان هناك وسائل ميكن العمل  ،ورغم عدم توفر مثل هذه الوسائل يف الوقت احلاضر يف مجيع البلدان

استعملت يف بعض الدول ومنها البطاقة االلكرتونية واليت تستعمل يف كثري من  بها لتحقيق هذه الغاية

متكن املتعاقد من التعرف على  وبياناتهوهي بطاقة ختزن فيها معلومات الشخص  األوربيةالدول 

تعطى هذه البطاقة اال ملن كان قد بلغ سن للتعاقد ، ويف الغالب ال  أهليتهبيانات حاملها وعلى 

 الرشد. 

التحقق من  إمكانية لألشخاصكما ميكن االستعانة جبهات التصديق االلكرتوني واليت تتيح        

الطرف  أهليةمن يتعاقد معهم. وهناك وسيلة تبادل املستندات االلكرتونية يتم من خالهلا معرفة  أهلية

 يف العقد االلكرتوني. اآلخر

تطلب من الشخص عدم اذ التحذير للمتعاقدين معها  أسلوبوتتخذ بعض املواقع االلكرتونية       

انها تطلب من الشخص الذي يروم  أوالتعاقد معها اذا كان عمره اقل من سن الرشد احملدد قانونا 

البيانات الشخصية يف  إدراجمن خالل قانونية للتعاقد  أهليةكانت له  إذاالتعاقد معها ان يكشف عما 

 االستمارة االلكرتونية املعروضة ومنها سن املتعاقد.

التصديق االلكرتوني من خالل شخص  أسلوبوقد ختري املشرع العراقي من بني هذه الوسائل      

 .(08)االتصاالتمعنوي مرخص من قبل الشركة العامة خلدمات الشبكة الدولية للمعلومات يف وزارة 

 الفرع الثاني

 مكان وزمان انعقاد العقد االلكرتوني

( منه اىل 07املشرع صراحة يف املادة ) أشارانعقاد العقد االلكرتوني فقد زمان ومكان أما فيما يتعلق ب     

من تأكيد ملا تقرره  أكثروهذا النص ليس  .والقبول يف العقد بوسيلة الكرتونية اإلجيابجواز ان يتم 

العقد  حتديد زمان ومكانما دفع املشرع العراقي اىل  لكن (07)ملدنيالقواعد العامة يف القانون ا
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االلكرتوني يف قانون املعامالت االلكرتونية ما ظهر من اضطراب واختالف يف حتديد مكان االنعقاد 

التقليدية يف نظرية العقد بسبب عدم قدرة هذه القواعد  لألفكارضع خت هذه العقود أن أبتفقد  وزمانه

ومحلها عن طريق االنرتنت يتم يف حمال مفتوح  اإلرادةعن  التعبريبهذه املسالة ذلك ان  اإلحاطة على

ول يف نفس املكان القب إرادةيتلقى  بالضرورة ان  سلي إجياببصورة  اإلرادةفالذي اصدر تعبريا عن 

 آخريتلقى القبول يف مكان  هيف مكان ولكن اإلجياب إرادةفقد يصدر التعبري عن  اإلجياب فيهالذي صدر 

 ة االنرتنيت.كقطة يف العامل تتوافر فيها تسهيالت شبن أقصى األخرين هذا املكان وقد يكو

لتحديد حلظة انعقاد العقد باالستناد اىل معيار ثابت  أخرى حمدداتوهلذا كان ال بد من وضع       

وبصورة حتول دون تعدد االجتهاد  يفرض فرضا حتى لو خالف هذا الفرض واقع املعامالت االلكرتونية 

 واآلثار أوصافهوحتديد  انعقادهلتحقيق االستقرار القانوني للعقد االلكرتوني من حيث  الواحدةيف املسالة 

 اليت ترتتب علية.

 انهعلى  قانون التوقيع االلكرتوني واملعامالت االلكرتونيةمن  (21)فقد نصت املادة  وتطبيقا هلذا     

تعد املستندات االلكرتونية مرسلة من وقت دخوهلا نظام معاجلة املعلومات وال خيضع لسيطرة  -أوال"

اذا  -ثانيا على خالف ذلك . هوقع واملرسل اليما مل يتفق امل هنيابة عن أرسلهااملوقع او الشخص الذي 

قد حدد نظامَا ملعاجلة املعلومات لتسلم املستندات فتعترب مستلمة عند دخوهلا اىل ذلك  هكان املرسل الي

اىل  بإعادتها هقد مت منذ قيام املرسل الي إرساهلافيعد  حتديدهنظام غري الذي مت ب أرسلت فإذاالنظام 

 لتسلم املعلومات. هالنظام احملدد من

نظامَا ملعاجلة املعلومات لتسلم املستندات فيعد وقت تسلمها هو وقت  همل حيدد املرسل الي إذا :ثالثا

 . هعاجلة املعلومات تابع للمرسل الينظام مل أليدخوهلا 

 النظام املتفق القبول اىل إرادة فزمان انعقاد العقد هو الوقت الذي تدخل فيها الرسالة اليت حتمل      

رسالة القبول من خالل نظام لتسلم بفلو حتصل علم املوجب  ،بني املوجب والقابل علية مسبقا

 ةرسال هالي دخلتاملعلومات غري النظام املتفق علية فان العقد ال ينعقد حتى لو كان هذا النظام الذي 
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من حتديد  القواعد العامة يف التعاقد بني غائبني تقررهوهذا احلكم مغاير ملا  .املعلومات تابعه للموجب

حلظة العلم بالقبول وفقا النعقاد العقد اال اذا مل يكن مثة اتفاق بني الطرفني على حتديد نظام لتلقي 

عاجلة البيانات يعود ملاملعلومات فعندئذ ينعقد العقد يف اي حلظة تدخل فيها رسالة القبول اىل اي نظام 

 وهو ما يتفق مع النظرية التقليدية . هللمرسل الي

:تعد  أوال" من نفس القانون قد نصت بانة (20)اما بالنسبة ملكان انعقاد العقد فان املادة        

 مقر عمل املوقع وانها استلمت يف املكان الذي فيهمن املكان الذي يقع  أرسلتاملستندات االلكرتونية قد 

مقرا لعمل ما مل يكن  اإلقامةمنهما مقر عمل  يعد حمل  أليمل يكن  وإذا همقر عمل املرسل الي فيهيقع 

من مقر عمل فيعد  أكثراملوقع واملرسل الية قد اتفقا على غري ذلك .ثانيا اذا كان للموقع او املرسل الية 

او التسليم وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيسي هو  اإلرسالصلة باملعاملة هو  مكان  األقرباملقر 

 والتسليم " اإلرسالمكان 

من  (78)ويالحظ ان حتديد حلظة انعقاد العقد مل ترتبط باملفهوم التقليدي الوارد يف املادة        

الرسالة  فيهفالنظام الذي تدخل  ،ارادة طريف العقد فيهالقانون املدني فليس مثة مكان حمدد تلتقي 

قاد العقد هو االخر مل فرة يف كل مكان يف العامل وكذلك مكان انعنية اليت حتمل ارادة التعاقد متوااللكرتو

وهلذا  ،التقليدية الن املعامالت االلكرتونية جتري يف قضاء عائم ومفتوح هو االخر للمبادئيعد خيضع 

 على أساسوهو ما فعلة املشرع  اإلرادتنيحلظة التقاء على املشرع ان يتدخل من اجل حتديد  كان لزامَا

املقر االكثر صلة باملعاملة رغم ان هذا  أو إقامتهاو يف حمل  هقد يف مقر اقامة املرسل اليان العقد قد انع

 التحديد قد خيالف الواقع.

 هاملرسل الي فيهم يف مكان اخر وهو املكان الذي يفتح توالواقع ان حلظة انعقاد العقد احلقيقية قد ت     

 آخردا جدا او يف بلد )املوجب( النظام اخلاص به واحملدد ملعاجلة البيانات وقد يكون هذا املكان بعي

او مقر عملة مما جيعل من هذا التحديد التشريعي يالمس الواقع يف كثري من  إقامتهبعيد عن حمل 

لكن رغبة املشرع يف قطع دابر النزاع حول حتديد هذا املكان هو الذي دفعه اىل مثل هذا  ،االحيان
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رتتب علية نتائج ترتبط بتحديد النظام القانوني الذي تيد املفروض وان كان هذا التحديد قد دالتح

وخصوصا تلك اليت  آثارمن  يفرضههذا النظام من اشرتاطات وما  هبالعقد االلكرتوني وما يتطل لهخيضع 

كما ترتبط بتحديد  هيف ظل األطراف إرادةالعامة اليت حتدد  واآلدابالنظام العام  ةبفكرترتبط 

 .النزاع الذي ممكن ان يثور بني الطرفنيفض لاالختصاص القضائي 

ومعه الكثري من التشريعات  اإلسالميففكرة جملس العقد اليت تبناها املشرع العراقي من الفقه       

العربية واليت تقوم على اجتماع املتعاقدين يف مكان واحد ويف وقت واحد حبيث يسمع احدهما كالم 

يتحدد ما اذا كان التعاقد بني حاضرين او بني غائبني مل  أساسهانشغاهلما بالتعاقد وعلى  أثناء اآلخر

او العكس،  انعقادهله تطبيق يف التعاقد االلكرتوني، كما مل يعد االستدالل مبكان العقد على زمان  يعد

 فوحدة الزمان واملكان يف جملس العقد مل يعد هلا حضور يف التعاقد عن طريق االنرتنت.

تتعلق بزمان ومكان انعقاد العقد  أحكاممن  فيهوالواقع ان املشرع العراقي مل يكن بدعا فيما جاء        

من القانون النموذجي للتجارة االلكرتونية الدولية (05/4) املادةااللكرتوني فعلى املستوى الدولي نصت 

الرسالة االلكرتونية يتحدد  إرسالللتجارة الدولية االونسرتال ان مكان  املتحدة األمم جلنةالصادرة عن 

 ،همقر عمل املرسل الي فيهيقع  يوان مكان استالمها هو املكان الذ عمل  املنشئ  فيهباملكان الذي يقع 

ومصر والبحرين  األردنل من على مستوى التشريعات الوطنية فقد جاءت بنفس املعيار تشريعات ك  إما

 دبي.....اخل وإمارة

يم التعاقد االلكرتوني فقد كان يتعني ان ينظم املشرع محاية ظنتتصل بت أخريةلنا مالحظة و     

 2101لسنة  (0)النقص الوارد يف قانون محاية املستهلك رقم  بهاملستهلك يف العقود االلكرتونية فيتالفى 

اية على قانون مح صدورهسيما وان قانون التوقيع االلكرتوني واملعامالت االلكرتونية جاء الحقا يف 

املستهلك يف العقود االلكرتونية عدة ايام يقرر فيها نقض العقد او  بإعطاءاملستهلك وهي املسالة املتعلقة 

 مواطنيهسيما وان العراق بلد مستهلك يتعني محاية   cool of periodيف وتسمى  به االستمرار

اية الطرف الضعيف يف العالقة جتاه البائعني واملوردين من اخلارج او التجار والصانعني يف الداخل مح
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من (508/0) املادةالعقدية سيما وان خيار الرؤية املمنوح للمشرتي قد ال يوفر احلماية اليت تقررها 

اذ ان فسخ  اخليار حني يراه ....." لهمن اشرتى شيئا مل يرد كان  -0" القانون املدني العراقي بقوهلا

نه يكون مكلفا جتعل من هذا اخليار بال جدوى او ا العقد بعد تسلم املبيع قد حتول دونه عقبات

 .ووقت طويل إجراءاتمن  هللمشرتي مبا يتطلب

شاغل التشريعات احلديثة تنظمها بقوانني خاصة  تعطي له خيار  أصبحتفحماية املستهلك      

تنعقد عن بعد بني  ألنهايف العقود االلكرتونية  األهميةالعدول عن العقد خالل مدة معينة وتظهر هذه 

 واإلملامملعاينة السلعة   اإلمكانيةوليس بصورة مباشرة يف جملس العقد واملستهلك ليست لديه  أطرافها

الذي حيتم التمتع  األمرالعقد  إبرامخبصائصها او التحقق من خصائص اخلدمة اليت يتعاقد عليها قبل 

 (.07خبيار العدول)

املستهلك وخصوصا يف التعاقد عن بعد او التعاقد يف املنزل ويالحظ ان معظم تشريعات محاية      

تشرتط شكلية معينة تتضمن بيانات حمددة تهدف اىل محاية املستهلك يف تعاقده مع احملرتفني مع 

استعمال هذا اخليار وذلك بوجود جزء من  ارتأى إذاتوفري الفرصة له بنقض العقد خالل مدة معينة 

حيتفظ بها املستهلك الستعماهلا عند العدول. ولكن مل  األصليةقابلة للفصل عن الورقة  اإلجيابورقة 

يقرر املشرع العراقي هذه الشكلية يف قانون محاية املستهلك ومل يقرر االعتداد بها ركنا شكليا يف عقود 

صبح الكالم عن هذه االستهالك فهو مل يعتد بالكتابة االلكرتونية بديال عن الكتابة التقليدية ومن ثم ي

 املسائل بغري جدوى.

 الرابع املطصب

 املستندات االلكرتونية حجية

او الوثائق اليت تنشأ او تدمج او ختزن او ترسل او تستقبل كليا  هو "احملرراتاملستند االلكرتوني      

او  قااللكرتوني او الرباو الربيد او جزئيا  بوسائل الكرتونية مبا يف ذلك تبادل البيانات الكرتونيَا 

اليت  الكتابةان  ةمن املعلوم بداهف،  (0/00م)."التلكس او النسخ الربقي وحمل توقيعا الكرتونيا
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 متثل وقد تكون الزمة لالنعقاد وهذه االخرية لإلثباتيشرتطها املشرع على نوعني فهي قد تكون كتابة 

رع العراقي شسؤال يف هذا الصدد هل جعل املالبعض العقود ومن ثم يطرح يف ركنا شكليا لالنعقاد 

عامة سواء كانت  ةفقط ام بديال للكتابة بصيغ اإلثباتالكتابة االلكرتونية بديال للكتابة التقليدية يف  

 .ام النعقاد العقد لإلثباتالكتابة املطلوبة هي 

 الفرع األول

 حجية اإلثبات

بشرط ان تتوافر  اإلثباتة الكتابة االلكرتونية يف جاء املشرع العراقي قاطعا يف االعرتاف حبجي      

 أوال" انهاملذكورة على  املادةفقد نصت  ،املعامالت االلكرتونية قانونمن (03)شوط معينه حددتها املادة 

والعقود االلكرتونية ذات احلجية القانونية ملثيلتها  اإللكرتونيةلمستندات االلكرتونية والكتابة لتكون 

 :اآلتيةتوافرت الشروط  إذاالورقية 

 وقت. إيالواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين حبيث ميكن اسرتجاعها يف  تكون املعلومات أن - أ

 إثباتشكل يسهل به  بأي أواو تسليمها به  إرساهلا أو إنشاؤهااالحتفاظ بالشكل الذي مت  إمكانية - ب

 أو باإلضافةاو تسليمها مبا ال يقبل التعديل  إرساهلا أو إنشائهادقة املعلومات اليت وردت عند 

 احلذف .

 .وتسلمها إرساهلاها او يسلمها وتاريخ ووقت ئتكون املعلومات الواردة فيها دالة على من ينش أن -ـج

اشرتط القانون استخدام توقيع على مستند رمسي  إذا" بأنهمن ذات القانون (06)ت املادة كما نص      

مستندا الكرتونيا يكون بديال  أصبح إذاعلى خلوها منه  فان التوقيع االلكرتوني  أثرااو عادي ويرتب 

 ".هذا القانون أحكاممت وفق  إذاعن التوقيع 
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من القانون السالف ان املشرع العراقي يتحدث عن احلجية ( 03) ويبدو من ظاهر نص املادة         

لمستند االلكرتوني "ذات احلجية ملثيلتها ل أعطيااللكرتوني فالنص  اإلثباتفهو اذا يتحدث عن 

   .التقليدية باحملررات الورقية أسوة لإلثبات كافياو اعتد بالكتابة االلكرتونية دليال هالورقية وهلذا ف

 ركناتصلح  أنها أوفقط  مطلوبة لإلثباتكانت الكتابة االلكرتونية  إذااذا كان مثة شك فيما  و    

فان التفسري املنطقي يذهب اىل  ،يف بعض العقود اشكلي ركناالنعقاد العقد عندما يتطلب املشرع الكتابة 

العام يف العقود  األصلوليس لالنعقاد حبسبان ان الرضائية هي  لإلثباتقصر حجية الكتابة االلكرتونية 

فاذا مل يتضح  ،امللزم أساسه لهعطي وي وهو املبدأ الذي يهيمن على فكرة العقد اإلرادةسلطان  أطبقا ملبد

فان  اإلثباتعلى  هايقصر والنعقاد ال اشكلي يتطلب الكتابة ركناكان  إذاقصد املشرع وثار الشك فيما 

 .(21)دون االنعقاد اإلثباتمفهوم الكتابة ينصرف اىل قصر احلجية على 

 الفرع الثاني

 شكصية االنعقاد

 فيهوتكون الكتابة عندئذ ركنا شكليا  الكتابة ركنا النعقاد بعض العقود يفرض املشرع العراقي        

 من القانون املدني العراقي(787)بالكتابة فقد نصت املادة  إالكعقد املرتب مدى احلياة الذي ال ينعقد 

كانت  إذاوهلذا يطرح السؤال فيما  .كان مكتوبا" إذا إال"العقد الذي يقرر املرتب ال يكون صحيحا 

  تصلح بديال عن الكتابة التقليدية النعقاد العقد؟  الكتابة االلكرتونية

 تربوال يع ركنا شكليا النعقاد هذه العقود، ان املشرع العراقي مل يعتد بالكتابة االلكرتونية يبدو     

النص فصراحة  لكرتوني فال ينعقد  تبعا لذلكافرغ العقد يف القالب اال إذاالعقد مستوفيا لركن الشكلية 

 اىل انعقاد العقد. اإلثباتحكم احلجة القانونية للمستندات االلكرتونية يف  دحتول دون م

دبي قد افرد نصا صرحيا قرر فيه اعتبار  إلمارةويبدو ان بعض التشريعات ومنها قانون املعامالت     

فقد نصت لالنعقاد  أو لإلثباتسواء كانت مطلوبة الكتابة االلكرتونية بديال عن الكتابة بصورة عامة 
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معاملة  أومستند او سجل  أوبيان  أياشرتط  القانون خطيا  إذا" بأنه السالف من القانون (7)املادة 

او السجل االلكرتوني يستويف هذا الشرط  املستندغياب ذلك فان  معينة علىنص على ترتيب نتائج و

من  (7)املادة على  اإلحالة قةاملادة الساببد اوير ،ةقمن املادة الساب (0)الفقرة بأحكامطاملا مت االلتزام 

 الشروط الواجب توفرها يف املستند االلكرتوني لالعتداد حبجيته. وضعتالقانون اليت 

ذات احلجية للمستندات  إعطاءوجيري قانون املعامالت االلكرتونية يف مملكة البحرين على      

( على انه "اذا 5/2او الستيفاء متطلبات الشكلية فقد نصت املادة ) لإلثباتااللكرتونية سواء كان ذلك 

أوجب القانون ان تكون املعلومات ثابتة بالكتابة أو رتب اثرا قانونيا على عدم االلتزام بذلك، فان ورود 

ابلة للدخول عليها ا القانون بشرط ان تكون املعلومات قاملعلومات يف سجل الكرتوني يفي مبتطلبات هذ

 قا عن طريق البث او الطباعة او غري ذلك".واستخراجها الح

يف  األوربية اجملموعةيف  األعضاءعلى الدول  2111ايار  7الصادر يف  األوربي التوجيهلقد فرض       

استعمال العقود  أماميكون النظام القانوني املطبق على عملية التعاقد عقبة  أن"ال جيوز  انه 01املادة 

بالطريق  أبرمتقد  أنهاومن صحتها بسبب  أثرهايؤدي اىل حرمان هذه العقود من  أنااللكرتونية وال 

 االلكرتوني .

 أضافالفرنسي  اىل القانون املدني التوجيهوقد نقل قانون الثقة باالقتصاد الرقمي الفرنسي هذا      

جيوز للشكل  انهعامَا هو  مبدَأ (20)(0-0017هي املادة )مادة جديدة للقانون املدني الفرنسي مبقتضاه 

بشرط ان تتوافر يف هذه  االلكرتوني ان حيل حمل الشكل الكتابي الورقي املقرر من اجل صحة التصرف

التعرف على  بإمكانية(  وهي شروط تتعلق 0306/4( و)0306/0الكتابة الشروط اليت قررتها املادتان)

 .شخصية من صدرت منه الكتابة وان حتفظ بشروط يكون من شانها ضمان سالمتها

بطالن العقد حبسبان  كانت الكتابة ركنا النعقاد العقد يرتتب على ختلفها اثر قانوني وهو فإذا      

ركن يرتتب عليه البطالن وملا كانت الكتابة االلكرتونية حتقق هذا  أيفان ختلف  ،هذا الشرط ركنا فيه

 الشرط فان الكتابة تصلح ركنا شكليا وهلا نفس حجية الكتابة العادية.
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االلكرتوني حيث ساوى بني والواقع ان املشرع العراقي قد خطا خطوة متقدمة فيما يتعلق بالتوقيع      

من ( 06)سواء كان املستند رمسيا او عاديا)عرفيا(فقد جاء يف املادة  التوقيع االلكرتوني والتوقيع العادي

منة  على خلوها أثرارتب ومسي او عادي قانون استخدام توقيع على مستند راشرتط ال إذا" بأنهالقانون 

 ألحكاممت وفقا  إذامستندا الكرتونيا يكون بديال عن التوقيع   أصبح إذا هفان التوقيع االلكرتوني علي

 هذا القانون.

 أييقرر اعتبار الكتابة االلكرتونية بديال عن الكتابة بصفة عامة  أنباملشرع العراقي  أحرىوكان        

يف  األثرا ذهام لالنعقاد وقد كان املشرع العراقي واضحا يف استبعاد  لإلثباتسواء كانت الكتابة مطلوبة 

واليت حددت نطاق املعامالت اليت يسري عليها  القانون واالستثناءات الواردة علية فقد  نه( م3)املادة 

 امن الفقرة ثانيا من املادة املذكورة من نطاق تطبيق القانون املعامالت اليت رسم هل ()داستثنى يف البند 

يف استبعاد الكتابة االلكرتونية  صرحية إرادةالقانون شكلية معينة  وبهذا االستثناء عرب املشرع عن 

 . اإلثباتعندما تكون الكتابة مطلوبة  النعقاد العقد واقتصار دور الكتابة على 

وبيان ذلك ان الشكلية يف القانون  ،املشرع العراقي غري سديد يف تقديرنا هوهذا الذي ذهب الي      

تتطلب املدني العراقي نوعان شكلية رمسية وشكلية عرفية والشكلية الرمسية يف القانون املدني العراقي 

فبالنسبة للتصرف الوارد على عقار سواء تعلق . يف الدائرة الرمسية املعنية  القانوني التصرف تسجيل

فان ركن الشكلية يتحقق بالتسجيل يف دائرة التسجيل  عليه،عي او تب أصليحق عيين  أومبلكية العقار 

اما بالنسبة للمركبات فان استيفاء متطلبات الشكلية يتحقق بالتسجيل يف دائرة ملرور  (22)العقاري

بالنسبة للتصرفات الواردة على املكائن فان الشكلية املطلوبة هي التسجيل  لدى كاتب و (23)املختصة

 أما ،وقد استبعد املشرع العراقي الشكلية الرمسية من نطاق تطبيق القانون بشكل صريح .(24)العدل

بالنسبة للشكلية العرفية اليت يتطلبها املشرع يف بعض العقود فهي شكلية تقتصر على الكتابة دون 

كال فكل معاملة اشرتط هلا القانون ش ،أيضاالتسجيل لدى اجلهات الرمسية فان املشرع قد استبعدها 

 معينا استبعدها املشرع من نطاق تطبيق القانون.
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 كان مكتوبا مبقتضى نص املادة إذا إالفالعقد الذي يقرر املرتب مدى احلياة ال يكون صحيحا      

عقد املرتب مدى احلياة الكرتونيا  إبرامال ميكن  انهمن القانون املدني ويرتتب على  هذا  (787)

 العقد من العقود الشكلية . اعقد املرتب كون هذ إلبرامفاملشرع ال يعتد بالكتابة االلكرتونية 

ان الذي دفع املشرع العراقي اىل هذا املسلك وعدم التسوية بني الكتابة االلكرتونية والكتابة  ويبدو       

طراب املعامالت سيما وان ضة النعقاد العقد وهو اخلشية من اتكون هذه الكتابة مطلوب عندماالتقليدية 

هذا النوع من املعامالت مل تنشر على نطاق واسع يف العراق بسبب عدم وجود بنية االلكرتونية متكاملة 

التربير هذا  لكن ،ويرتب حكم البطالن على ختلفها فيهللشكلية بشكل مبالغ  تقديسهفضال عن  وواسعة

يف عقد املرتب مدى احلياة فكان يقتضي  اشكلي ركنابالنسبة للكتابة العادية املطلوبة  يفقد جدواه

 .التسوية بني الكتابة االلكرتونية والكتابة العادية اذا كانت الكتابة العرفية مطلوبة شكال للتصرف

وليس لدينا شك يف ان العقود اليت يكتفي فيها املشرع بالكتابة العادية الستيفاء متطلبات        

من العقود الشكلية اليت يتطلب شكلية رمسية هلا كالبيع والرهن الوارد  أهميةالشكلية هي عقود اقل 

الشكلية فهو يريد  على عقار او بيع املركبة او بيع املكان واملعدات، واملشرع اذ يقرر مثل هذا النوع من

ختتفي  األهميةاليت انتقلت اليها ، لكن هذه  واأليدي األموالضبط املعامالت والوقوف على حركة هذه 

نية ضي فيه ومن ثم ال مربر الستبعاد الشكلية االلكرتواالرت إلفراغيف العقود اليت يتطلب الكتابة شكال 

 .انونالعادية من نطاق تطبيق الق
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 اخلامتة

يف وقت  2102( لسنة 87رقم )املعامالت االلكرتونية العراقي التوقيع االلكرتوني وصدر قانون       

العراق  ان نسبيا عن موجة التشريعات االلكرتونية اليت ظهرت يف العامل العربي  على الرغم من متأخر

 . يف القرن العشرين كان من الدول السباقة يف احلركة التشريعية

 ةملعامالت االلكرتونيا أحكامربيره يف الرغبة يف تقنني ما استقر من ت التأخريوقد يكون هلذا        

لو انه  وقطاف مثرة التطور التشريعي يف هذا اجملال ، وهو تربير قد تكون له درجة عالية من املعقولية

امالت االلكرتونية طيف واسع من هذه التشريعات، فقد جاء تنظيمه للمع فعل ذلك وقد كان بني يديه

رغم  ميثل قامسا مشرتكا بني تلك التشريعات ماالتنميط الذي ال يرغب باخلروج ع على قدر كبري من

فالقانون املدني العراقي يتوسع بشكل  ،خصوصية التنظيم القانوني للمعامالت يف القانون املدني العراقي

استيفاء متطلباتها لدى الدوائر الرمسية  ملحوظ يف شكلية الكثري من العقود وهي شكلية رمسية يتعني

 كدائرة التسجيل العقاري والكاتب العدل ودائرة املرور وامليناء البحري او اجلوي.

شكلية غري رمسية وهي اشرتاط الكتابة العادية النعقاد  ،لكن توجد اىل جانب الشكلية الرمسية        

وما كان بعض العقود اال ان املشرع العراقي استثنى هذه الطائفة االخرية من العقود من اخلضوع لنطاقه 

 .ذلك ليفعلعليه 

 بنان اىل محاية بأطرافورغم ان العراق بلد استهالكي بامتياز فان املشرع العراقي مل يشر ولو       

املستهلك العراقي يف العقود اليت يربمها عرب شبكة االنرتنت وهي احلماية اليت كان على املشرع ان 

يوفرها يف قانون محاية املستهلك اال انه مل يفعل، وكان ال بد من تاليف هذا النقص بقانون املعامالت 

 االلكرتونية اال ان هذا القانون جاء خاليا من هذه احلماية.
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،ص    2118العربية، القاهرة، د.عابد فايد عبد الفتاح فايد: الكتابة االلكرتونية يف القانون املدني، دار النهضة  - 8

006. 

 ( من القانون املدني الفرنسي0037املادة ) - 7

جاء قانون الثقة باالقتصاد الرقمي تنظيما شامال ملختلف جوانب املعامالت االلكرتونية يف خمتلف جوانب احلياة  - 7

لكن ملا كان مستحيال اإلحاطة بكل جوانب هذه املعامالت فقد اطرد املشرع على اإلحالة اىل مراسيم تطبيقية 

نشري منها متكني املعاقني من التمتع خبدمات االنرتنت  )تعليمات(. والواقع ان القانون املذكور نظم مسائل عديدة

واالتصال باجلمهور بالطريق االلكرتوني لألغراض االنتخابية وتشجيع النشر عرب االنرتنت ومحاية الطفولة ومكافحة 

جرائم الشبكة  وكذلك حق الرد عرب الشبكة أسوة حبق الرد يف الصحافة التقليدية باإلضافة اىل تنظيم العقد 

 -وما بعدها. 36االلكرتوني. انظر هذه املوضوعات تفصيال د. أسامة ابو احلسن جماهد: املصدر السابق، ص

 ( من القانون.2انظر املادة ) - 01

 يراد باملواد الشخصية األحوال الشخصية لغري املسلمني. - 00

 ( من قانون امارة دبي.2/2املادة ) - 02

 ( من مرشد احلريان262املادة ) - 03

املقصود باألهلية هي أهلية األداء وهي صالحية الشخص لصدور التصرف القانوني على وجه يعتد به قانونا.  - 04

ولألهلية أهمية يف حتديد وصف العقد، فاذا كان األهلية معدومة كان العقد باطال وان كانت ناقصة كان العقد موقوفا 

http://www.actoba.com/public/jh/R/Code-
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هلية من اوىل املسائل اليت جيب التصدي هلا عند حبث انعقاد وفقا ألحكام القانون املدني العراقي وهلذا كان حبث اال

 العقد.

،   2111د. أسامة ابو احلسن جماهد: خصوصية التعاقد عرب االنرتنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 05

 .003ص

 .003نفس املصدر، ص - 06

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0طد. محودي حممد ناصر: العقد الدولي االلكرتوني املربم عرب االنرتنت،  - 08

 واملصادر املشار اليها يف هامشها. 207، ص2102عمان، 

 ( من القانون.6و0املادتان ) - 07

اما استخدام االنرتنت كوسيلة للتعبري عن اإلرادة ونقلها فانه ليس يف القواعد العامة ما حيول دون استخدام هذه  - 07

األداة فال يقتصر التعبري عن اإلرادة على اللفظ او الكتابة أو اإلشارة او املبادلة الفعلية بل باختاذ اي موقف ال تدع 

( من القانون املدني ال حيول دون استخدام الوسيلة 87فعموم املادة )ظروف احلال شكا يف داللته على املقصود 

االلكرتونية يف نقل التعبري عن اإلرادة اال ان املشكلة تبقى قائمة يف كيفية إثبات وجود هذا التعبري ووصوله اىل 

 وسائل التواصل االلكرتونية املخاطب به ،  فما مل يقرر املشرع االعرتاف بالكتابة االلكرتونية فانه يتعذر االستناد اىل

 إلثبات ذلك وهو ما حتقق بصدور قوانني املعامالت االلكرتونية اليت أعطت حجية هلذه املستندات يف اإلثبات.

 -، مكتبة السنهوري 0انظر القاضي الدكتور موفق محاد: احلماية املدنية للمستهلك يف عقود التجارة االلكرتونية، ط

. وفكرة خيار العدول للمستهلك بعد التعاقد كانت قامسا 208، ص2100بريوت، -قيةبغداد ومكتبة زين احلقو

مشرتكا لتشريعات محاية املستهلك ال نعلم املربرات اليت تقف وراء اغفال املشرع العراقي هلا يف قانون محاية 

كما متت اإلشارة اىل ذلك، للمزيد املستهلك وكان يتعني تاليف ذلك يف قانون التوقيع االلكرتوني واملعامالت االلكرتونية 

 ( من نفس املؤلف وكذلك املصادر اليت أوردها يف نفس اهلامش.02ينظر اهلامش رقم)
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 .272د. أسامة ابو احلسن جماهد: املصدر السابق، ص - 21

قانوني ( من القانون املدني الفرنسي على انه عندما تكون الكتابة مطلوبة لصحة التصرف ال0017/0تنص املادة ) - 20

 .4-0306و 0-0306فان الكتابة اليت تتخذ الشكل االلكرتوني تفي بذلك اذا توافرت شروط املادتني 

من القانون املدني املتعلقة بتسجيل عقد البيع الوارد على عقار  0026و  517انظر على سبيل املثال املادتان  - 22

 اخلاصة بتسجيل الرهن التأميين  0276واملادة 

 . .3114( لسنة 76رقم ) ( من قانون املرور5( فقرة ) 5القسم ) - 23

 . 0777( لسنة 33من قانون الكتاب العدول رقم ) 30و31 اناملادت -24
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 مدى رقابة القضاء الدولي على دستورية قرارات اجهزة االمم المتحدة

 ) الجمعية العامة ومجلس االمن انموذجًا (

 

 

 

 

Abstract 

       This research is interested in focusing on the extend of the 

ability of the international elimination in the control of UN 

resolution and recommendations and particularly those of the 

general assembly and the security council though the statement 

of the role of the international court of justice in the evaluation 

of the international elimination decisions and supervision on it 

and clarify the extend constitutionality of the charter of UN 

which consider the global constitution of rights and freedoms , 

All of this has been through legal comparison by reference to 

advisory opinions issued by the court in this regard. 

         As well as focus on practical applications which 

explaining the role of the court in this affairs.  

 

 

 

 د. محمد خالد برع

 جامعة االنبار

 كلية القانون والعلوم السياسية
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 ملخص

الرتكيز على مدى قدرة  القضاء الدولي يف الرقابة  على قرارات وتوصيات بيهتم هذا البحث 

االمم املتحدة وخاصة تلك الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس االمن وذلك من خالل بيان دور حمكمة 

العدل الدولية يف تقييم تلك القرارات ومراقبتها وتوضيح مدى دستوريتها بالنسبة مليثاق االمم املتحدة 

عن ي يعترب الدستور العاملي للحقوق واحلريات، وقد مت كل ذلك من خالل اجراء مقارنة قانونية الذ

االستشارية واالفتائية اليت صدرت من احملكمة بهذا اخلصوص فضاًل عن  اآلراءالرجوع اىل  طريق

 الرتكيز على التطبيقات العملية اليت تبني دور احملكمة بذلك. 

 املقدمة

الدولي دورًا يف حتديد القيمة القانونية لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن لقد لعب القضاء 

منذ وقت و معية العامة وجملس األمن قد أخذتاذ أن قرارات اجلوشق االجتاه حنو الرقابة عليها، 

ليس بالقصري، تلعب دورًا متزايد األهمية يف جمال تنظيم وحكم العالقات الدولية بصفة عامة، بدليل 

 733/5 رقم العامة اجلمعية قرار: املثال سبيل على منها ،شهرة اليت حظيت بها بعض هذه القراراتال

 242 رقم األمن جملس قرار ،"السالم أجل من االحتاد " بقرار واملعروف 7/11/1551 بتاريخ الصادر

 .األوسط الشرق مشكلة بشأن 22/11/1593 بتاريخ

و كل األمن الوسيلة اليت من خالهلا يتم ترمجة أغلب أوتعد قرارات اجلمعية العامة وجملس 

القضاء الدولي  بهذه القرارات إىل أن الكثري من املسائل  اهتمامويعود  نشاطات منظمة األمم املتحدة،

أو حتى للفصل فيها كانت  ،ستشارية بشأنهااليت عرضت على حمكمة العدل الدولية لتقديم اآلراء اال

تتعلق، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، ببعض قرارات جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة، 

حيث عملت حمكمة العدل الدولي على تطوير هذه القرارات من خالل حتديد قيمتها القانونية واالجتاه 

 .حنو حبث مشروعيتها

 همية البحث:أ

قدرته على الرقابة  وبيانموضوع دور القضاء الدولي بحث من خالل حبث اهمية هذا ال تتأتى  

وذلك من خالل بيان مدى قدرة القضاء الدولي  ،على دستورية قرارات االمم املتحدة بكافة فروعها

اجهزة االمم واملتمثل مبحكمة العدل الدولية يف تفسري وحتليل وتأويل النصوص والقرارات الصادرة عن 
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لذا ميكن امجال جمموعة من املربرات اليت تضفي على هذا البحث االهمية القانونية املتحدة، 

 والعملية، وهي كما يأتي:

حيتل هذا البحث أهمية كبرية على صعيد الواقع العملي، فهو ليس من قبيل الرتف الذهين  -1

اد رقابة والفكري، وإمنا وجدنا فيه أهمية عملية كبرية إذ قد اثبت الواقع العملي ضرورة اجي

دولية على القرارات الصادرة من منظمة االمم املتحدة وفروعها االخرى حتى يضمن اجملتمع 

الدولي وجود سلطة قضائية مهمتها السهر على دستورية القرارات الصادرة من املنظمة ومبا 

كن يتألم مع روح امليثاق، وهذا االمر بدوره  سيثري مشكلة إجياد القواعد والضوابط اليت مت

 احملكمة من االضطالع بدورها وتطويره خدمة للعدالة الدولية.

إن مفهوم الرقابة على دستورية القرارات الدولية من قبل القضاء الدولي امنا يرسم أسلوبًا  -2

جديدًا قائمًا على مراجعة وتعديل القرارات الدولية املنبثقة عن االمم املتحدة وإضافة اللمسات 

ديدة لتعدل بذلك مفهوم تفسري تلك القرارات وبالتالي جعلها اكثر القضائية الدَّولية اجل

 انسجامًا مع روح نصوص امليثاق.

إن هذا البحث سيطرح توجهات جديدة للعالقة اجلدلية بني دور القضاء الدولي واملؤسسات   -7

الدولية كأجهزة االمم املتحدة، لينربي لتوضيح الغموض والتحجيم الذي اصاب دور القضاء 

 دولي يف فض الكثري من النزاعات حبجة ضعف هذا القضاء وعدم اخذ دوره الفعال يف ذلك. ال

كما إن هذا البحث سيسهم يف جر السلطة القضائية اىل بذل دور مهم يف رسم احلدود الفاصلة   -4

بني الواقع العملي والطموح  من خالل زيادة إسهامات ذلك القضاء يف فصل النزاعات الدولية 

 لقرارات الدولية واالشراف عليها.وتفسري ا

 أهداف البحث:

" املتحدة  االمم اجهزة قرارات دستورية على الدولي القضاء رقابة مدىترّسمنا لدراسة حبث "        

بسبب جمموعة من الغايات؛ فبطرح فكرة الرقابة من املمكن أن يساهم الباحث يف حتديد جمموعة من 

 يأتي:األهداف ميكن أن جنملها مبا 

تفعيل دور القضاء الدولي واملتمثل مبحكمة العدل الدولية يف الرقابة على اعمال املنظمة الدولية  -1

 وتقريب املسافة الفاصلة بينهما.

يهدف هذا البحث اىل انتشال دور القضاء الدولي من رقعة املفاهيم الكالسيكية واملتمثلة جبعل  كما -2 

يف احلصول على رأي افتائي او استشاري واعطاء احملكمة دور يف دور احملكمة متأطر برغبة الدول 

 االشراف على قرارات املنظمة الدولية.
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يهدف البحث اىل اثراء املكتبة القانونية ببعض املعلومات واالستنتاجات اليت تتعلق باملوضوع  -7

المم املتحدة اال ما بسبب الندرة الواضحة يف املعني الفقهي اخلاص بالرقابة على دستورية قرارات ا

 وجدناه يف بعض جذاذات املصادر وبشكل هامشي.

 :البحث إشكالية

 اجهزة قرارات دستورية على الدولي القضاء رقابة " مدىان موضوع  القانونية، الناحية من        

 اليت القانونية اآلليات حتديد من البد كما لذلك، القانونية املسوغات إجياد يستلزم امنااملتحدة "  االمم

املكلف  باعتبارها صالحيات حمكمة العدل الدولية من تأتي اآلليات هذه إن فهل بها الرقابة، جتري

اجهزة االمم املتحدة من  يف موجودة اآلليات هذه إن أم االول يف االشراف على تطبيق القانون الدولي،

ارات الصادرة من احملكمة ومدى قدرت للقر القانونية القيمة بيان الرقابة فكرة تستلزم كما اصلها؟

  ؟اجهزة االمم املتحدة والدول على تطبيقها

 ثم ومن املتحدة، األمم ملنظمة الرئيسي القضائي اجلهاز هي حيث ان حمكة العدل الدولية

 الدولي، للقانون القضائي اجلهاز وهي ،وعليه له مبا الدولية للمنظمة القانوني بالنظام حمكومة فهي

 عقبة متثل جوهرية قواعد الدولي القانون كنف ويف ،القانون هذا لقواعد ومطبقة مقيدة فهي وبالتالي

 ومن املنشودة، ورسالتها دورها أداء يف حمكمة العدل الدولية تعوق اليت والصعوبات العقبات من رئيسية

 حنو على الدولية العدل حمكمة وأمام عمومًا الدولي القضاء أمام والتقاضي اللجوء اختيارية أبرزها

 . خاص

 بشكل الدولية العدل حمكمة بعد عنها جتب مل اليت األسئلة أحد فإن تقدم ما إىل إضافة

 منظمة أجهزة قرارات سُتخضع  املختلفة اختصاصاتها نطاق يف  احملكمة هذه كانت إذا ما هو صريح

وتنطبق  دستورية أنها من للتثبت القضائية، رقابتها إىل  األمن جملس قرارات السيما  املتحدة األمم

 .وفقًا مليثاق االمم املتحدة والذي يعترب مبثابة الدستور العاملي

 :سنتناول دراسة هذا املوضوع يف مبحثنيوبناًء على ذلك، 

 يف حتديد القيمة القانونية لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن. القضاء الدولي: دور املبحث األول

 حنو الرقابة على قرارات جملس األمن واجلمعية العامة. القضاء الدولي: اجتاه الثاني املبحث
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 املبحث األول

 يف حتديد القيمة القانونية لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن القضاء الدوليدور 

ُتعترب القيمة القانونية لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن من املواضيع الرئيسية اليت 

من خالهلا يف بلورة وتطوير ما يسمى بالنظرية العامة لقرارات املنظمات  ،حمكمة العدل الدوليةأسهمت 

حمكمة العدل ، لذلك سنعرض لدور حمكمة العدل الدولية بهذا الشأن، حيث سنتناول موقف (1)الدولية

دورها يف إعتبار تلك القرارات الدولية، من القوة اإللزامية لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن، و

 مصدرًا من مصادر القانون الذي تطبقه.

 املطلب األول

 موقف القضاء الدولي من القوة االلزامية لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن

القيمة القانونية لقرارات اجلمعية العامة، يف القضية اخلاصة أوضحت حمكمة العدل الدولية   

، فقد أيدت وجهة النظر القائلة بان اجلمعية العامة لألمم 1592ببعض نفقات األمم املتحدة عام 

، 2املتحدة تستطيع، يف بعض األحوال وطبقًا لنصوص امليثاق، أن تصدر قرارات  هلا قوة اإللزام القانوني

أي حمكمة العدل الدولية، هو أن امليثاق مل خيّول اجلمعية العامة سلطات ووظائف وأساس ذلك يف ر

من امليثاق  11تقتصر فقط على املناقشة والفحص وإجراء الدراسات وإصدار التوصيات، بدليل نص املادة 

 . (7)رالذي خيول اجلمعية العامة إصدار قرارات يف املسائل املهمة، للبعض منها طابع اإللزام أو األم

 

 الفرع االول

 االختالف يف تفسري القيمة القانونية للقرارات الدولية

، دفعت حكومة جنوب افريقيا بعدم إلزامية قرار جملس األمن 1531ففي قضية ناميبيا عام 

،  إال 1595لعام  295و  294، والقرارات املماثلة اليت سبقته، ويف مقدمتها القراران: (4)239/1531

من امليثاق، املتضمن تعهد الدول األعضاء يف األمم  25العدل الدولية فسرت نص املادة ان حمكمة 

على النحو الذي جيعل حكم هذا النص ينطبق على قرارات   املتحدة بااللتزام بقرارات جملس األمن،

لعدل جملس األمن اليت تصدر طبقًا للميثاق، سواء تعلقت بأعمال القسر أو بغريها، وقد عللت حمكمة ا

جاء يف نطاق ذلك اجلزء من امليثاق الذي يتحدث  25الدولية هذا التفسري الواسع بالقول إن مكان املادة 

عن وظائف واختصاصات جملس األمن بوجه عام؛ لذلك ذكرت حمكمة العدل الدولية عبارة وجيزة 

لس األمن قرارًا ذات أهمية بالغة بشأن تطور قانون األمم املتحدة، وذلك بقوهلا: "عندما يصدر جم
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 اوطبقًا ملا يقضي به امليثاق، فإنه يتعني على مجيع الدول األعضاء، سواء أكانو 25مبقتضى املادة 

هلذا القرار مبا يف ذلك أعضاء جملس األمن الذين صوتوا ضده،  االمتثالأعضاء يف جملس األمن أم ال، 

وسلطاته األساسية املخولة  همن وظائف ألن القول خبالف ذلك من شأنه أن جيرد هذا اجلهاز الرئيسي

بيد أن حمكمة العدل الدولية ذكرت أيضا، يف هذه القضية، "أن اللغة اليت يصاغ  ،(5)له طبقًا للميثاق"

 .(9)بها قرار جملس األمن جيب أن ُتحلل بعناية قبل الوصول إىل استنتاج معني بشأن قيمته اإللزامية"

العدل الدولية قد توسعت كثريًا بشأن نطاق اإللزام بالنسبة  ويتضح من هذا التفسري، أن حمكمة 

لقرارات جملس األمن، حبيث جعلته شاماًل جلميع القرارات اليت يصدرها هذا اجلهاز الرئيسي، ومن 

دون تفرقة بني القرارات الصادرة تطبيقًا ألحكام الفصل السابع من امليثاق، وبني غريها من القرارات 

ت املتعلقة ايقتصر فقط على القرار 25هذا ما نؤيده، فلو كان نطاق تطبيق املادة مبعناها الواسع و

بإجراءات القسر املشار اليها يف الفصل السابع من امليثاق، لكان الوضع األسلم هو أن توضع هذه املادة 

 ضمن النصوص اليت تضمنها الفصل السابع وليس خارجه، وباملقابل ذهبت حمكمة العدل الدولية إىل

إمكانية أن تتضمن قرارات جملس األمن أحكاما غري ملزمة، من خالل التأكيد، كما سبق، على أن 

دراسة وفحص لغة وعبارات القرار أمٌر ضروري للحكم عليه بتمتعه أو بعدم متتعه بالقوة امللزمة، فكيف 

 ميكن التوفيق بني ذلك؟.

 اختصاصخرية خلصت، يف قضية بالعودة إىل قضاء حمكمة العدل الدولية جند أن هذه األ

الدول  انضمام، إىل أن 1551اجلمعية العامة بقبول انضمام الدول إىل عضوية منظمة األمم املتحدة عام 

، االنضمامإىل عضوية هذه املنظمة يتطلب صدور توصية من جانب جملس األمن باملوافقة على هذا 

، إال أن هذه التوصية ال تلزم اجلمعية االنضمامكشرط الزم لصحة قرار اجلمعية الصادر بإمتام هذا 

العامة بقبوهلا؛ حيث يبقى لألخرية كامل احلرية بعد صدور هذه التوصية يف التقدير وإصدار قرارها، 

 .(3)وإما برفضه االنضمامإما باملوافقة على قبول 

من  25ادة وهذا يعين أن حمكمة العدل الدولية متيل هنا حنو التسليم بعدم انصراف حكم امل

امليثاق إىل مجيع قرارات جملس األمن اليت يصدرها يف نطاق مباشرة اختصاصاته الواردة يف امليثاق، 

، ويؤيد ذلك ما انتهت إليه حمكمة العدل الدولية، يف 24وعلى وجه التحديد املنصوص عليها يف املادة 

ص ودراسة لغة وعبارات القرار ، واليت ذكرت فيه، كما سبق، أنه يتعني فح1531قضية ناميبيا عام 

الصادر عن جملس األمن، حتى يتسنى احلكم على متتعه أو عدم متتعه بالقوة القانونية امللزمة، إال أن 

؛ ألن جملس األمن يبقى، يف النهاية، متمتعًا بكامل 25ال ينال من عمومية نص املادة  االستنتاجهذا 
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ة عليه، وعدها مسألة تهدد السلم واألمن الدوليَّني، ومن ثم السلطة التقديرية يف تكييف املسألة املعروض

ميكن له نقلها إىل نطاق الفصل السابع، وبالتالي يصدر بشأنها قرارات أو توصيات ملزمة طبقًا للمادة 

  .(1)من امليثاق 75

 الفرع الثاني

 التأويل يف تفسري نصوص امليثاق

من امليثاق على  25املادة  انطباقالدولية بعدم بيد أنه جيب اإلشارة إىل أن قول حمكمة العدل 

بعض قرارات جملس األمن )باملعنى الواسع ملفهوم القرار( ال يعين أن حمكمة العدل الدولية قد جردت 

هذه القرارات من كل قيمة قانونية، وإمنا على العكس من ذلك، مل يغفل عن ذهن حمكمة العدل 

ض هذه القرارات قد يكون مساويًا للقرار باملعنى الضيق، وحسبنا أن الدولية حقيقة ان األثر القانوني لبع

نشري يف ذلك إىل موقف حمكمة العدل الدولية، يف رأيها االستشاري بشأن اختصاص اجلمعية العامة 

، حيث اعتربت ان توصية جملس األمن اليت 1551لقبول انضمام دولة ما إىل عضوية األمم املتحدة عام 

من امليثاق تعد شرطًا الزمًا لقيام اجلمعية العامة بإمتام عملية  4من املادة  2نص الفقرة تصدر تطبيقًا ل

 . (5)االنضمام

ومن جممل ما انتهت اليه حمكمة العدل الدولية أعاله بشأن القيمة القانونية لقرارات اجلمعية 

العامة وجملس األمن، يثار التساؤل اآلتي: ما هي إسهامات حمكمة العدل الدولية يف تطوير وبلورة 

 نظرية عامة لقرارات اجلهازين املذكورين؟ 

مت، من خالل وجهة نظرها خبصوص حدود ميكن القول إن حمكمة العدل الدولية قد قد

اإللزام بالنسبة للقيمة القانونية لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن، إضافة مهمة أزالت بها شيئًا 

من الغموض الناجم عن عمومية وعدم دقة صياغة بعض نصوص امليثاق الواردة يف هذا الشأن، كنص 

حيانًا بني ما يعترب توصية وبني ما يعد قرارًا باملعنى ، وصعوبة التفرقة أ25ونص املادة  11املادة 

، فإذا كان ما تصدره اجلمعية العامة يف نطاق مباشرتها لوظائفها تعد توصيات كقاعدة عامة (11)الدقيق

، 25من امليثاق، وإذا كان ما يصدره جملس األمن يعد قرارات كقاعدة عامة طبقًا للمادة  11وفقًا للمادة 

القول إن حمكمة العدل الدولية قد ميزت بني نوعني من القرارات اليت ميكن للجمعية إال أنه ميكن 

 العامة وجملس األمن إصدارها.

 . (11)اواًل:  القرارات ذات املعنى الواسع له، ويشمل توصية اجلمعية العامة مبعناها العادي
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نتاجها آلثار قانونية وهذه األخرية ختلو من أية قيمة إلزامية، مع متتعها بقيمة قانونية وإ

معينة، وهذا ما أكدته حمكمة العدل الدولية، كما الحظنا، يف رأيها االستشاري بشأن قضية بعض 

، عندما ذكرت بأن "وظائف وسلطات اجلمعية العامة طبقًا للميثاق 1592نفقات األمم املتحدة عام 

 . (12)ات..."ليست قاصرة على املناقشة والفحص وإجراء الدراسات وإصدار التوصي

وهذا ما يعين مبفهوم املخالفة ان هناك وظائف وسلطات للجمعية العامة تقتصر على هكذا 

قرار جملس األمن مبعنى التوصية العادية، والذي أمور، كذلك يدخل ضمن هذا النوع من القرارات 

دولية يف قضية خيلو من أية قيمة إلزامية، ويستفاد ذلك من املعنى الذي ذهبت إليه حمكمة العدل ال

، والذي سبق اإلشارة إليه، من أنه "حتى يتسنى احلكم على إلزامية أو عدم إلزامية 1531ناميبيا عام 

قرار صادر عن جملس األمن، فإنه يتعني فحص ودراسة اللغة اليت صيغ بها هذا القرار"، وهذا يعين 

ن جملس األمن، أي جمرد قرار أو أن حمكمة العدل الدولية قد سلمت بإمكانية صدور قرار غري ملزم ع

 . (17)توصية عادية، ما مل يتبني من صياغته وعباراته انه قد قصد به أن يكون ملزمًا والعكس بالعكس

: ويشمل توصيات اجلمعية العامة وقراراتها اليت ثانيًا: القرارات ذات املعنى القانوني الدقيق

اد من نفس العبارة السابقة لـ حمكمة العدل الدولية.، ، وهذا ما يستف(14)تأخذ حكم القرار مبعناه الدقيق

القائلة: "ان وظائف وسلطات اجلمعية العامة طبقًا  1592يف قضية بعض نفقات األمم املتحدة عام 

للميثاق قاصرة على املناقشة والفحص وإجراء الدراسات وإصدار التوصيات..."، وهو ما يعين ان هناك 

 . (15)ة يتعدى أثرها القانوني احلدود املشار اليهاوظائف وسلطات للجمعية العام

كذلك يدخل ضمن هذا النوع من القرارات القرار باملعنى الدقيق الصادر عن جملس األمن، وهذا 

القرار يتمتع بالقوة اإللزامية الكاملة، وهذا يستفاد من قول حمكمة العدل الدولية، كما مّر آنفًا يف قضية 

من امليثاق، فإنه يتعني  25نه "عندما يصدر جملس األمن قراره مبوجب املادة ، من أ1531ناميبيا عام 

 . (19)على مجيع الدول األعضاء االمتثال هلذا القرار"

ويف هدي ما تقدم، خنلص إىل أن العربة بإلزامية القرار الصادر عن اجلمعية العامة وجملس 

لقرار وبنية اجلهاز من وراء إصداره وكذلك األمن، وفقًا لرأي حمكمة العدل الدولية، تكون بصياغة ا

بطبيعة الظروف واملالبسات اليت أدت إىل إصداره وخبصوصية النزاع أو املسألة اليت صدر بصددها، 

فهذه األمور هي اليت جيب مراعاتها عند احلكم على مدى متتع القرار بالقوة القانونية امللزمة، وبغض 

إىل نصوص الفصل السابع أو السادس أو غريهما من فصول امليثاق، ففصل  باالستنادالنظر عن أنه صدر 

اخلطاب بالنسبة للقيمة القانونية لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ال يكمن فقط يف نص معني 
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بذاته، بل يكمن يف السياق العام لنصوص امليثاق مجيعًا ويف الغايات النهائية املتوخاة من هذه 

 .(13)النصوص

 ملطلب الثانيا

دور القضاء الدولي يف اعتبار قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن مصدرًا من مصادر القانون الذي 

 تطبقه

من الثابت يف قضاء حمكمة العدل الدولية ان قرارات املنظمات الدولية، السيما قرارات أجهزة       

العامة وجملس األمن تعترب من أهم املصادر األمم املتحدة، وبالتحديد القرارات الصادرة عن اجلمعية 

 من النظام االساسي لـ حمكمة العدل الدولية. 71األخرى اليت مل تشر اليها صراحة املادة 

 ال املثال سبيل على الدولي القانون مصادر حددت اليت املادة، هذه أن بالذكر هذا ومن اجلدير      

 املنظمات قرارات رأسها وعلى القانون، هلذا أخرى مصادر وجود إمكانية متامًا تستبعد مل احلصر،

 مصادر من كمصدر الدولية املنظمات قرارات اعتبار على املذكورة املادة يف النص عدم يف والسبب. الدولية

 العدل حمكمة لـ األساسي النظام إقرار بعد كبري بشكل برزت الدولية املنظمات أن هو الدولي، القانون

 هذه وجتد. بتنفيذها الدول تلزم تشريعية صفة هلا قرارات اصدار يف فاعاًل دورًا هلا فأصبح ،.الدولية

 إنشاء على الدول اتفاق من امللزمة قوتها جتد انها أي ذاته، املنظمة ميثاق يف القانوني أساسها القرارات

 . (11) املنظمة

وقد كان لـمحكمة العدل الدولية دور مهم يف الكشف عن املصدر املذكور من خالل العديد من اآلراء       

االستشارية الصادرة عنها، ويظهر هذا الدور من خالل قيام حمكمة العدل الدولية، وعلى حنو مطرد، 

ومنطوقاتها فيما  باإلحالة إىل قرارات جملس األمن واجلمعية العامة، ليس فقط لتأسيس وتربير آرائها

يتعلق باملسألة موضوع الرأي االستشاري، بل وأيضًا من أجل التأكيد على انعقاد اختصاصها االستشاري 

من نظامها األساسي، فعلى سبيل املثال، يف قضية بعض نفقات  95يف املسألة املطروحة طبقًا للمادة 

ارات اجلمعية العامة وجملس األمن ، عولت حمكمة العدل الدولية على قر1592األمم املتحدة عام 

الصادرة بشأن إنشاء ومتويل القوات الدولية حلفظ السالم يف كل من الشرق األوسط والكونغو بشكل 

والذي  21/12/1591الصادر بتاريخ  1371/19رئيسي، حيث أحالت أواًل إىل قرار اجلمعية العامة رقم 

قات األمم املتحدة وتأسيسًا على هذا القرار، الذي مبوجبه تقدمت اجلمعية إليها الستشارتها بشأن نف

من امليثاق، قضت حمكمة  13عدته حمكمة العدل الدولية متضمنًا ملسألة قانونية تتعلق بتفسري املادة 

 . (15)يف إعطاء الرأي االستشاري املطلوب باختصاصهاالعدل الدولية 
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من امليثاق، عززت  13من املادة  1الفقرة  وعند تفسريها للمقصود بكلمة "ميزانية" الواردة يف      

حمكمة العدل الدولية رأيها بالتفسري الذي توصلت إليه مبا أمسته خبربة اجلمعية العامة عرب قراراتها، 

يف جمال تضمني امليزانية السنوية ملنظمة األمم املتحدة بنودًا خاصة بالنفقات الالزمة حلفظ السلم واألمن 

 . (21)الدوليَّني

حمكمة العدل الدولية، يف القضية املذكورة، إىل قرارات جملس األمن الصادرة  استندت كذلك

، لتخلص 21/5/1591الصادر بتاريخ  1434/15وإىل قرار اجلمعية العامة رقم  1591يف هذا الشأن عام 

ألمني العام بأن الدور الذي قام به ا االستنتاجيف ضوء هذه القرارات يصري من غري املمكن  بانهإىل القول 

لسلطات جملس األمن يف هذا  اغتصابافيما يتعلق بإنشاء قوات األمم املتحدة اخلاصة بالكونغو ميثل 

 . (21)اجملال

، دفعت اسبانيا بعدم اختصاص حمكمة العدل الدولية 1535ويف قضية الصحراء الغربية عام        

بتقديم الرأي االستشاري يف هذه القضية، بالنظر إىل أن موضوعها أكادميي وخال من أية قيمة قانونية 

ص بطلب حسب رأيها ولتفنيد هذا الدفع، أحالت حمكمة العدل الدولية إىل قرار اجلمعية العامة اخلا

يف هذه القضية، وإىل سلسلة طويلة من القرارات اليت سبقته والصادرة عن اجلمعية  االستشاريالرأي 

العامة، واملتعلقة بتصفية االستعمار بصفة عامة، لتخلص بعد ذلك انطالقًا من هذه القرارات مجيعًا إىل 

اسبانيا، ذات أهمية خاصة يف  بشأن هذه القضية سيكون، خالفًا ملا ذهبت إليه االستشاريأن رأيها 

إمداد اجلمعية العامة مبعلومات قانونية، تعينها يف حالة حبثها من جديد ملسألة تصفية االستعمار من 

 .(22)اقليم الصحراء الغربية

إذن خنلص إىل أن حمكمة العدل الدولية مل ترتدد يف اإلحالة لقرارات اجلمعية العامة وجملس       

رًا من مصادر القانون الواجب التطبيق، يف تأسيس األحكام واآلراء االستشارية األمن، بوصفها مصد

كذلك يربز دور حمكمة العدل الدولية يف الكشف عن املصدر املذكور من خالل اعرتافها الصادرة عنها، 

ا الصريح بدور قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن يف تطوير القانون الدولي العام عن طريق مساهمته

يف تكوين القواعد القانونية الدولية فعلى سبيل املثال، اعتربت حمكمة العدل الدولية يف قضية ناميبيا 

)اخلاص بتصفية  14/12/1591الصادر بتاريخ  1514/15، قرار اجلمعية العامة رقم 1531عام 

اليت متثل مرحلة  االستعمار ومنح االستقالل لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذاتي( من بني القرارات

 . (27) .مهمة يف تطوير وبلورة مبدأ حق تقرير املصري
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 األمن وجملس قرارات اجلمعية العامة على الدولية العدل حمكمة رقابة مسألة ومن هنا أثريت

  :24اجتاهني إىل الفقهاء رأي وانقسم بعيد، وقت منذ

 : اجمللسو قرارات اجلمعية على احملكمة رقابة يرفض: األول االجتاه

 ويرى، أودا والقاضي وكلسن دالس: أنصاره ومن عملهما، عرقلة إىل ذلك يؤدي أن خشية      

 القانون قواعد مع تعارضت ولو ملزمة، األمن على سبيل املثال جملس قرارات أن االجتاه هذا أصحاب

 .أخرى مصادر تقرره الذي الدولي

 العدل حمكمة لرقابة األمن وجملس اجلمعية العامةقرارات  إخضاع ضرورة فريى: الثاني االجتاه

 :الدولية

 القشريي، أمحد والقاضي فرانك توماس: أنصاره ومن بذلك للقيام مؤهلة احملكمة أن حيث      

 .للميثاق املخالفة قرارات إلغاء اية سلطة احملكمة تتوىل بأن هؤالء ونادى

 األساسي والنظام امليثاق أحكام ضوء يف إنه: القول إىل ذهبت فقد الدولية العدل حمكمة أما     

 ضد املوجهة الطعون يف النظر مبهمة تنهض عليا إدارية أو دستورية حمكمة تكون أن يسعها ال للمحكمة

 .القرارات الدولية

 بنفقات واملتعلق العامة، اجلمعية طلب على بناء – احملكمة أصدرته الذي االستشاري الرأي ففي      

 1592 -عام متوز/  يوليو 21 يف واملؤرخ األوسط والشرق الكونغو إىل إرساهلا مت اليت املتحدة األمم قوات

 احملكمة ختويل بشأن - امليثاق صياغة عند الدول بعض بها تقدمت اليت املقرتحات بأن اعرتفت

  .25بالقبول حتَظ مل - امليثاق بتفسري يتعلق فيما النهائية السلطة

  1531عام حزيران/  يونيو 21 يف املؤرخ االستشاري رأيها يف املعنى هذا لتؤكد احملكمة عادت وقد     

 بالنسبة النظر إعادة أو املراجعة أو القضائية الرقابة سلطة متلك ال أنها عدت إذ ناميبيا، قضية بشأن

  .29املتحدة األمم أجهزة قرارات إىل
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 القرارات تعديل أو إلغاء سلطة احملكمة مبقدور يكون لن ذكره تقدم الذي النحو وعلى إذًا

 .املتحدة األمم أجهزة من غريه أو األمن جملس من الصادرة

 املوكلة باملهام قيامها معرض يف القرارات تلك مشروعية يف البحث للمحكمة ميكن هل ولكن

 ؟ األساسي والنظام امليثاق مبوجب إليها

 القرارات مشروعية لبحث الدولية العدل حمكمة منه تنطلق الذي القانوني األساس نفهم ولكي

 :يأتيمنيز ما  أن علينا يتعني املتحدة األمم أجهزة عن الصادرة

 األول الفرع

 الطلب من احملكمة اعطاء رأيها مباشرة

 رأيها تعطي أن امليثاق من 59 املادة نص من انطالقًا احملكمة من يطلب عندما ويتجلى ذلك  

 اليت الفتوى يف حدث كما خمتص جهاز عن صادر معني قرار مشروعية يف مباشر بشكل االستشاري

 العمل ملنظمة اإلدارية احملكمة بأحكام املتعلقة ، 1559 عام األول تشرين/  أكتوبر 27 بتاريخ أصدرتها

/  يونيو 1 بتاريخ أصدرتها اليت والفتوى اليونسكو، منظمة ضد املرفوعة الشكوى بشأن الصادرة الدولية

 التابعة البحري األمن جلنة بتشكيل الصادر القرار شرعية مدى ببحث املتعلقة ، 1591 عام حزيران

 قانونيًا سندًا احملكمة إىل املقدم الطلب يعد احلالة هذه ويف البحرية للمالحة االستشارية الدولية للمنظمة

 .23القرارات تلك مشروعية مدى يف البحث خيوهلا
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 الثاني الفرع

 الطلب من احملكمة اعطاء رأيهاعدم 

 حيق هل التساؤل يثار فهنا الصدد هذا يف املعين اجلهاز من طلب وجود عدم يف وتتمثل  

 ؟ مباشرة غري بصورة الدولية األجهزة قرارات مشروعية لبحث التعرض للمحكمة

 عام املتحدة األمم قوات بنفقات املتعلق االستشاري رأيها يف الدولية العدل حمكمة لقد ذهبت

 ذلك كان متى الدولية األجهزة قرارات مشروعية مدى حبث يف احلق للمحكمة إن: القول إىل 1592

 يأتي كي والرباهني األدلة عن البحث واجب عليه يقع قضائيًا جهازًا بوصفها عملها، نطاق يف يدخل

 .للحقيقة وعنوانًا للواقع مطابقًا - حكم أم فتوى صيغة يف أكان سواء - قراراها

 باقي اختصاصات على جتاوزًا يشكل ال اإلطار هذا يف احملكمة سلوك أن الفقه اعترب وقد

 القانوني باملعنى ملزمة غري الفتاوى أن يف تكمن ذلك علة أن بعضهم رأى حيث األجهزة الدولية،

 من آخر جانب ذهب حني يف ببطالنه، احملكمة تفيت الذي القرار إلغاء عليها يرتتب وال الدقيق،

 اآلراء على يقتصر ال الدولية األجهزة قرارات مشروعية مدى ببحث احملكمة قيام إن: القول إىل الفقه

 أحد بوصفه لذلك، ضرورة احملكمة رأت متى عنها الصادرة األحكام ليشمل ميتد بل االستشارية،

 .القضائي العمل ملباشرة األساسية املقتضيات

 بعض تنازعت 1559 عام املتحدة لألمم اإلدارية احملكمة أحكام بأثر املتعلقة القضية ففي

 نوفمرب 24 يف الصادر 751 رقم العامة اجلمعية قرار مشروعية حول واملكتوبة الشفوية مرافعاتها يف الدول

 حمكمة على لزامًا فكان املتحدة، لألمم اإلدارية احملكمة إنشاء املتضمن 1545 لعام الثاني تشرين/

 .21املسألة بهذه املتعلق االستشاري الرأي إصدارها معرض يف املزاعم هذه تفند أن الدولية العدل

 ال - الدولي للقانون احلالي النظام ظل يف - الدولية العدل حمكمة أن تقدم مما نالحظ إذًا

 .تعديلها أو األمن جملس عن الصادرة القرارات إلغاء سلطة متلك
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 ظل يف خصوصًا املشروعية، بعدم مشوبة األمن جملس عن قرارات تصدر أن املمكن من وأنه

 العدل حمكمة من اإلفتائي الرأي يطلب مل األمن فمجلس احملكمة، هذه إىل التوجه عن اجمللس عزوف

/  1531 عام يف ذلك وكان واحدة، مرة إال امليثاق من واحد فقرة 59  املادة نص إىل استنادًا الدولية

 .ناميبيا إقليم يف املشروع غري أفريقية جنوب وجود الستمرار القانونية اآلثار قضية بصدد

 لنص سندًا الدولية العدل حمكمة على نزاعهم بعرض النزاع أطراف يوِص مل اجمللس أن كما

 ألبانيا من كلٌّ أوصى عندما ذلك وكان املتحدة، األمم إنشاء منذ واحدة مرة إال امليثاق من 7/79 املادة

 .احملكمة على كورفو مضيق مسألة يف نزاعهم بعرض وبريطانيا

 جاء املتحدة األمم ميثاق أن صحيح الصواب، جيانبه الدولية العدل حمكمة إليه ذهبت ما إن

 إىل تذهب الفقهاء غالبية وأن األمن، وجملس الدولية العدل حمكمة بني العالقة ينظم نص أي من خاليًا

 على قائمة استقالل عالقة وإمنا تبعية، أو تدرج عالقة ليست اجلهازين هذين بني العالقة أن اعتبار

 إن وإذ نصابها، يف نضعها وأن صحيح، بشكل املسالة إىل ننظر أن جيب إنَّه إال ،25والتكامل التعاون

 هناك يكون أن جيب وعليه، يربره ما له أمر الدولي القانون قواعد األمن جملس ينتهك أن من اخلوف

 :اآلتي من انطالقًا األمن جملس قرارات مشروعية مدى ملراقبة قضائي مرجع

 اختصاصات على تطبق ال أن ينبغي الضمنية، االختصاصات ونظرية للميثاق، املوسع التفسري إن -أ

 فاألسرة الدولية، العدل حمكمة اختصاصات تطال أن جيب وإمنا فقط، األمن جملس أو العامة اجلمعية

 تثار قانونية مسألة أي يف للفصل مرجعًا منها جتعل أن الدولية العدل حمكمة تشكيل من ارتأت الدولية

 األمم أجهزة عن الصادرة الدولية والقرارات املعاهدات مشروعية مدى يف تبحث أن فلها أمامها،

 .الدولي القانون قواعد أحكام مع وانسجامها ومدى املتحدة،

 جيد بل جامدًا، الفصل هذا من جيعل ال السلطات بني الفصل مبدأ على يقوم قانوني نظام أي إن -ب

 الصالحيات املمنوحة استخدام إحداها تسيء أن خشية السلطات، هذه بني املتبادل التأثري من نوعًا

 .هلا
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 أشخاص من املتضرر الطرف ملنح يكفي مبا امليثاق نصوص على تعديل يطرأ أن جيب لذلك

 عن الصادرة القرارات مشروعية مدى ملراقبة الدولية، العدل حمكمة إىل اللجوء حق الدولي القانون

 دستورية مراقبة اختصاص هلا ينعقد حيث للدول، الداخلية باحملاكم أسوة وذلك الدولية، األجهزة

 و قانوني، نظام أي عليها يقوم اليت األساسية األمور من بوصفها اإلدارية القرارات ومشروعية القوانني

 للقانون يتحقق حتى األكمل الوجه على القضائية مبهامها الدولية العدل حمكمة تنهض أن ينبغي

 .الكامل القانوني النظام وأركان مسات الدولي

 املبحث الثاني

 اجتاه القضاء الدولي حنو الرقابة على قرارات جملس األمن واجلمعية العامة

اليت َتمَّ إنشاؤها من أجل سد ثغرة من إن حمكمة العدل الدولية هي اهليئة القضائية العليا 

أكرب الثغرات املوجودة يف الساحة الدولية، وهي عدم وجود قاٍض دولي يسهر على مراقبة الشرعية 

الدولية واحليلولة دون عودة الدول إىل جمتمع الغاب، وقد اجتهت حمكمة العدل الدولية، إىل ممارسة 

، السيما جملس األمن واجلمعية ال أجهزة األمم املتحدةالرقابة القضائية على مشروعية أعم نوع من

، ويقصد باملشروعية هنا، مطابقة أو اتفاق القرار، بصورة صرحية أو ضمنية، مع نصوص امليثاق العامة

 . (71)أو أية وثيقة قانونية أخرى مرتبطة به

جملس األمن ستشارية بشأن شرعية أعمال الهلا سلطة إعطاء اآلراء ا فـمحكمة العدل الدولية

 95من املادة  1الفقرة من امليثاق و 59املادة  واجلمعية العامة وغريها من أجهزة األمم املتحدة، مبوجب

ستشارية تساعد املنظمة الدولية على أن تكون قراراتها متمشية أكثر مع الواآلراء ا ،النظام األساسيمن 

 توجيه أفعال املنظمة وأجهزتها حنو مبدأ ، فهي هلا أثر يفهاالرقابة القضائية على مشروعية تصرفات

أن القرار املتخذ يف جهاز من أجهزة املنظمة ال  حمكمة العدل الدوليةن إعالن إسيادة القانون، إذ 

 . (71)ميتثل مليثاق املنظمة، جيعل منه قرارًا غري قانوني

لطرق الرقابة يف هذا اجملال مشابهة  حمكمة العدل الدوليةوبذلك تصبح اآلراء الصادرة عن 

إضافة إىل أن حمكمة العدل الدولية  .(72)على دستورية القوانني املوجودة يف بعض النظم القانونية الوطنية

مارست أو اجتهت حنو ممارسة نوع من الرقابة على قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن يف نطاق 

 اختصاصها القضائي، كما يف قضية لوكربي على سبيل املثال.
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 املادة يف ذكره ورد الذي" الرئيسي القضائي اجلهاز" مصطلح أن إىل الفقه يف رأي ويذهبهذا 

 من القضائية الرقابة من نوع ممارسة يف احلق مضمونه حيث من يتضمن أن ميكن امليثاق، من 52

 يف الدولية العدل حمكمة استناد ميكن أنه إىل آخر رأي يذهب كذلك الدولية، العدل حمكمة جانب

 امليثاق ان املادة هذه من 1 الفقرة بّينت حيث امليثاق، من 24 املادة أحكام إىل الرقابية، سلطتها تقرير

 األمم به تقوم الذي العمل يكون أن أجل من األمن جملس إىل الدوليَّني واألمن السلم حفظ مبهمة عهد

 جملس سلطة ان لتؤكد ذاتها املادة من 2 الفقرة جاءت ثم فقط، وفعااًل سريعًا الشأن هذه يف املتحدة

 من 2 و 1: املادتني يف املذكورة ومبادئها املتحدة األمم ملقاصد وفقًا ممارستها جيب مقيدة، األمن

 (77) .للرقابة القانوني األساس تشكل امليثاق من 24 املادة نص فإن وبالتالي امليثاق،

اليت حاولت فيها حمكمة العدل الدولية االجتاه حنو الرقابة  االستشاريةاآلراء لذلك سنتناول 

القضايا اليت اجتهت فيها حمكمة العدل الدولية حنو  القضائية، ثم نبني قضية لوكربي كمثال عن

 الرقابة يف إطار اختصاصها القضائي.

 املطلب األول

 القضائية اآلراء االستشارية اليت اجتهت فيها حمكمة العدل الدولية حنو الرقابة

احلقيقة أن غياب النصوص الصرحية يف امليثاق والنظام األساسي مل مينع البحث عن األمثلة        

التطبيقية اليت تشري إىل الرقابة القضائية يف أحكام حمكمة العدل الدولية وآرائها االستشارية، وذلك ألن 

اقع دون وجود نص قانوني الستخدام الدول نفسها أقرت الرقابة القضائية حملاكمها حبكم سلطان الو

أقرت حمكمة العدل ، حيث 1117هكذا سلطة، كما هو احلال يف قضية ماربوري ضد ماديسون  عام 

العليا للواليات املتحدة األمريكية السلطة هلا بالرقابة على دستورية القوانني يف حكمها الشهري يف هذه 

دستور األمريكي ينص صراحة على تقرير هذه ، وذلك على الرغم من عدم وجود نص يف الالقضية

السلطة للقضاء، حيث قررت فيه ألول مرة عدم دستورية قانون صادر من "الكونغرس" لتنظيم العمل 

القضائي، فقد منحت احملكمة املذكورة نفسها هذه السلطة اخلطرية اليت تعد من أبرز مسات النظام 

 (74).هي األسلوب الغالب يف النظم الدستورية املعاصرة.الدستوري األمريكي، وتعد الرقابة القضائية 

وبالتالي فليس هناك ما مينع حمكمة العدل الدولية أن تقرر سلطة الرقابة، من خالل أوامرها 

أو أحكامها أو آرائها االستشارية، بصورة صرحية بداًل من حماوالتها اخلجولة بهذا الشأن، إذ إنها، 

كام امليثاق أو يف مناسبات عدة من خالل آرائها اليت أصدرتها يف قضايا متنوعة، اجتهت حنو تفسري أح
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الرقابة على مشروعية قرارات منظمة األمم املتحدة، بيد أن هذه الرقابة اتسمت باحلذر واملوضوعية تارة 

 وبالرتدد والتناقض تارة أخرى. 

مما تقدم، سنقوم بتحليل وإيضاح اجتاه حمكمة العدل الدولية يف هذا الشأن، من  انطالقا

 اء االستشارية اليت صدرت عنها.خالل بعض األمثلة التطبيقية من اآلر

 الفرع االول

 2691بعض نفقات األمم املتحدة  ستشاري بشأنالالرأي ا

ختصاص، فذهبت، يف رأيها الوز ااِبدْلوها يف مسألة جت حمكمة العدل الدوليةأدلت 

، إىل أن أي تصرف صادر عن املنظمة يفرتض 1592عام  بعض نفقات األمم املتحدة ستشاري بشأنالا

وزًا حلدود ان عمل املنظمة يعّد جتبأ ختصاصها، وليس هنالك جمال للدفعاأنه صادر يف حدود 

 مبقاصدطاملا كان ذلك مالئمًا للوفاء  ،انطوى على خمالفة تتعلق بنظامها الداخليو ل ختصاصها، حتىا

األمم  مقاصدمن  مقصدأن صرف نفقات معينة من أجل حتقيق  لية،حمكمة العدل الدووجدت امليثاق، و

من  13 املتحدة، فإن هذه النفقات تعد من نفقات املنظمة طبقًا للمعنى الذي يشري إليه نص املادة

ختصاص، وهذا الوز حلدود اان القرارات الصادرة بشأنها ال تنطوي على أي جتإف ،، ومن ثمامليثاق

، مشروعية القرار الصادر عن إحدى هيئات األمم ابتداءفرتضت، ا لدوليةحمكمة العدل ايعين أن 

ن القرار إذا صدر عن أأكدت على  حمكمة العدل الدولية، كما أن امليثاق مقاصداملتحدة، ما مل خيالف 

جهاز غري الذي خوله امليثاق سلطة إصداره، فإن مثل هذا القرار يظل مشروعًا على الرغم من خمالفته 

ا، وبالتالي وتظل هذه األخرية ملزمة به قانونًا طاملا أنه يدخل يف نطاق وظائفه ،الداخلي للمنظمة للنظام

هنا ذهبت إىل البحث عن مشروعية اهلدف من دون مشروعية التصرف  فإن حمكمة العدل الدولية

جلهاز ختصاص اانفسه، بدليل أنها أعطت مسة الشرعية على إجراءات اجلمعية العامة عن طريق ربط 

 . (75)امليثاق مبقاصدومشروعية قراره 

بعبارة أخرى ان حمكمة العدل الدولية وافقت هنا على أن النفقات جيب أن تكون مرتبطة 

مبقاصد األمم املتحدة، مبعنى أنه إذا اختذ جملس األمن قرارًا يدعي أنه لصون السلم واألمن الدوليَّني، 

مالية، فيجب أن ُيفرتض أن تلك املبالغ تشكل نفقات  التزاماتار وإذا تكبد األمني العام وفقًا لذلك القر

، كذلك احتفظت حمكمة العدل الدولية، يف هذه القضية، لنفسها بسلطة تقرير (79)ملنظمة األمم املتحدة

ما إذا كانت النفقات املأذون بها قد َتمَّ البت فيها طبقًا ألحكام امليثاق، إذا ما رغبت بذلك فتكون 
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عدل الدولية بهذا املوقف قد أكدت سلطة الرقابة القضائية جتاه موقف اجلمعية العامة حمكمة ال

 . (73)املعارض، يف هذه القضية، بصورة صرحية إلعطاء حمكمة العدل الدولية هكذا سلطة

وهكذا يبدو أن حمكمة العدل الدولية افرتضت الشرعية يف قرارات أجهزة األمم املتحدة، من 

أنها احتفظت لنفسها باحلق يف ممارسة الرقابة القضائية عندما ال يعمل جملس األمن، حيث املبدأ، إال 

أو أي جهاز آخر من أجهزة األمم املتحدة، على حتقيق أحد املقاصد املذكورة يف امليثاق، أو كانت 

قراراته تتجاوز االختصاص احملدد أصاًل مبوجب قواعد توزيع االختصاص بني أجهزة املنظمة، فيجب 

، وليس هلا أي قيمة قانونية وجيوز التحلل االختصاصاعتبارها عندئذ قرارات خارجة عن نطاق 

منها؛ ألن التجاوز عيب يشوب القرار يف ذاته، فيجعله عديم اجلدوى دون حاجة إلقراره عرب أجهزة 

الشرعية" يف قرارات جملس األمن، وغريه من أجهزة األمم املتحدة  افرتاضوبهذا فان " أخرى،

 .(71)األخرى، ُأستخدم منذ ذلك احلني كمعيار للرقابة دون أن يكون له أي قوة ملزمة

 الفرع الثاني

 ستشارية بشأن إقليم ناميبياالاآلراء ا

ود جنوب افريقيا يف يف قضية اآلثار القانونية املرتتبة يف مواجهة الدول من جراء استمرار وج

(، واليت أصدرت حمكمة العدل 1531) 239ناميبيا )افريقيا اجلنوبية الغربية( رغم قرار جملس األمن 

، نرى أنه من املفيد ان نعرج على دفع حكومة جنوب افريقيا 1531الدولية رأيها االستشاري فيها عام 

لبيان موقف األخرية من هذا الدفع، فقد بعدم اختصاص جملس األمن يف استشارة حمكمة العدل الدولية 

( بطلب استشارة من حمكمة العدل الدولية بشأن 1531) 214تقدم جملس األمن مبوجب قراره املرقم 

الوجود غري املشروع جلنوب افريقيا على ناميبيا، فطعنت حكومة  استمراراآلثار القانونية املرتتبة على 

ة بعدم شرعية القرار املذكور، لسببني ذكرتهما جنوب افريقيا جنوب افريقيا أمام حمكمة العدل الدولي

من  23من املادة  7يف دفعها املذكور، يتمثل األول بأن القرار املذكور قد صدر باملخالفة لنص الفقرة 

، فهو من جهة مل يصدر بأغلبية أصوات تسعة من أعضاء جملس األمن، من بينها أصوات (75)امليثاق

 . (41)ائمني جمتمعة، وذلك بسبب تغيب عضوين دائمني عن التصويتاألعضاء اخلمسة الد

ومن جهة ثانية فإن جملس األمن مل يراع، عند إصداره هذا القرار، تطبيق احلكم الذي تشري 

عضو جملس األمن عن  امتناعمن املادة السابقة يف شأن ضرورة  7إليه العبارة األخرية من الفقرة 

 . (41)التصويت، إذا كان طرفًا يف النزاع املعروض
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أما السبب الثاني فيتمثل، يف رأي حكومة جنوب إفريقيا، يف أن قرار جملس األمن املذكور قد 

من امليثاق، واليت تقضي بأن ُيدعى عضو األمم املتحدة الذي  72صدر كذلك باملخالفة لنص املادة 

يف املناقشات اخلاصة بهذا النزاع دون أن  لالشرتاكنزاع املعروض أمام جملس األمن سيكون طرفًا يف ال

 . (42)يكون له احلق يف التصويت

ووجدت حمكمة العدل الدولية، وحبق، أن هذا الدفع غري مقبول، فبالنسبة للقول مبخالفة 

العدل الدولية إىل العرف حمكمة  استندتمن امليثاق،  23من املادة  7القرار املطعون فيه لنص الفقرة 

الداخلي ملنظمة األمم املتحدة، والذي جرى العمل فيه يف جملس األمن بشأن التكييف القانوني لالمتناع 

االختياري للعضو الدائم عن التصويت، لتخلص من ذلك إىل التأكيد على حقيقة أن هذا االمتناع 

 . (47)االختياري ال يؤثر على صحة القرار الصادر

تندت حمكمة العدل الدولية إىل حقيقة أن قضية "ناميبيا" قد ُأدرجت يف جدول أعمال كما اس

جملس األمن بوصفها "موقفًا أو وضعًا دوليًا" وليس باعتبارها "نزاعًا دوليًا"، ومل تقم حكومة جنوب 

أن القرار  افريقيا بلفت نظر جملس األمن إىل ما تراه ضروريًا من اعتبار املسألة "نزاعًا"، وهذا يعين

املطعون فيه مل يصدر باملخالفة للنص القانوني القاضي بأن على أعضاء جملس األمن األطراف يف النزاع 

االمتناع عن التصويت عند مناقشة اجمللس هلذا النزاع، على اعتبار أن املسألة ُأدرجت ليس باعتبارها 

 .(44)"نزاعًا" بل بوصفها "وضعًا أو موقفًا دوليًا"

املذكور ملخالفته لنص  214بشأن دفع حكومة جنوب افريقيا ببطالن قرار جملس األمن رقم  

من امليثاق، ذهبت حمكمة العدل الدولية، يف هذه القضية، إىل القول بأنه رغم الطبيعة اآلمرة  72املادة 

عضو من أعضاء  الواقع على جملس األمن، بتوجيه الدعوة لكل االلتزاممن امليثاق، فإن  72لنص املادة 

األمم املتحدة ليس بعضو يف جملس األمن، أو ألية دولة ليست عضوًا يف األمم املتحدة متى كان أي 

منهما طرفًا يف نزاع معروض على جملس األمن لبحثه، يتوقف على ما إذا كان جملس األمن قد قرر أن 

ار يعين عدم وجود جمال لتطبيق املوضوع املطروح له طابع النزاع، وبالتالي فإن غياب مثل هذا القر

املذكورة آنفًا، وهذا ما حصل متامًا بشأن هذه القضية اليت ُعرضت على جملس األمن  72نص املادة 

 . (45)بوصفها "موقفًا أو وضعًا دوليًا" وليس بعّدها "نزاعًا دوليًا"

لدولية بشأن وبناًء على ذلك، فإن جملس األمن كان خمتصًا قانونًا باستشارة حمكمة العدل ا

املتضمن إنهاء  ،، مشروعية قرار اجلمعية العامةحمكمة العدل الدوليةثم فحصت القضية املذكورة 

له داللة  ًاوزًا للسلطة، بل قرارا، فوجدت أنه مل يكن جتانتداب جنوب افريقيا على إقليم "ناميبيا"
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ختصاصها، اقانونية مهمة، ذلك أن التصرف الصادر عن املنظمة الدولية يفرتض أنه صادر يف حدود 

حتجاج باحلقوق النامجة اللتزاماته أو ال يفي بها ال ميكنه االومن جهة أخرى فإن الطرف الذي يتنكر 

نية لقرارات جملس ذلك بتقويم مشروعية اآلثار القانو بعد حمكمة العدل الدولية. ثم قامت امليثاق عن

من امليثاق، للوقوف على املشروعية واآلثار القانونية لقرار  25و  24 مبوجب املادتني ةاألمن الصادر

أن سلطات جملس األمن حمكمة العدل الدولية أوضحت  فقد ،(49)1531لعام  239جملس األمن رقم 

،  1،  3،  9" لواردة يف الفصولمن امليثاق ال تقتصر على السلطات املمنوحة له وا 24مبوجب املادة 

ألن أعضاء األمم املتحدة قد خولوا جملس األمن سلطات تتفق مع مسؤوليته يف حفظ  ؛من امليثاق  "12

 السلم واألمن الدوليَّني.

من قرار جملس األمن  2بشأن األثر املرتتب على مضمون الفقرة  حمكمة العدل الدوليةووجدت  

كان ميثل خطوة أوىل ضرورية،  ، أنه وإنفريقيا يف ناميبيا غري مشروعاب الذي عّد وجود جنو ،املذكور

حمكمة  استندت ،ويف معرض حتليلها للمسألة هذه ،وحده إلنهاء هذا الوضع غري املشروع يكفيال  فإنه

ن ا، والذي ورد يف ديباجته، "1595لعام  295إىل القرار الصادر عن جملس األمن رقم  العدل الدولية

اليت  لاللتزاماتالتام  االنصياععن اختاذ اإلجراء الالزم لضمان  مسؤوليتهجملس األمن كان متنبهًا إىل 

لتؤكد حمكمة العدل ، امليثاق"من  25تعهدت بها الدول األعضاء يف األمم املتحدة وفقًا ألحكام املادة 

من قرار  7واملرتبطة بالفقرة  (1531)239 من القرار رقم 5 و 2أن األحكام الواردة يف الفقرتني الدولية 

امليثاق  ملقاصد، قد اختذت وفقًا (1595)295 اجمللسمن قرار  5، والفقرة (1595)294 رقم اجمللس

منه، وبذلك تكون هذه األحكام ملزمة جلميع الدول األعضاء يف األمم  25 و 24ومبادئه وطبقًا للمادتني 

 .(43)املتحدة

أجهزة املنظمات الدولية، عند  التزاميف هذه القضية، ضرورة  وأكدت حمكمة العدل الدولية،

إصدار قراراتها بالشرعية، كذلك مل تكتف حمكمة العدل الدولية، ويف هذه القضية، يف االحتكام إىل 

( اخلاص بوضع نهاية النتداب 1599) 2145/21امليثاق لتقييم مدى شرعية قرار اجلمعية العامة رقم 

ليم "ناميبيا"، بل أيضًا بضرورة تأكيد توافق هذا القرار مع أهداف االنتداب، كما جنوب افريقيا على إق

جاء يف عهد عصبة األمم، لذلك استندت حمكمة العدل الدولية على العديد من األدلة املؤسسة على 

األعمال التحضريية لعهد عصبة األمم، لتؤكد اختصاص جملس العصبة بإنهاء االنتداب يف حالة وقوع 

أ جسيم من جانب السلطات القائمة باالنتداب، وبناء على ذلك فإن اجلمعية العامة، بوصفها خط

الوارث الشرعي جمللس العصبة، تصبح خمتصة مبمارسة هذا العمل، وهذا يعين أنه لو تبني لـ حمكمة 
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ير بعدم العدل الدولية أن جملس العصبة مل يكن خمتصًا بإنهاء االنتداب لرتتب على ذلك ضرورة التقر

، وذلك لصدوره يف هذه احلالة من جهاز دولي غري 2145/21شرعية قرار اجلمعية العامة رقم 

 . (41)خمتص

كل من جنوب افريقيا وفرنسا، املتضمن ان قرارات  احتجاجووجدت حمكمة العدل الدولية ان 

اجلمعية العامة اخلاصة بإنهاء االنتداب جلنوب افريقيا هي قرارات خارجة عن نطاق اختصاصها، 

مسألة مدى امكانية  االعتباروالذي سيشمل أيضًا قرار جملس األمن ذات الصلة، يتطلب األخذ بنظر 

مع امليثاق يف قرار  االنسجاما يالحظ هنا أن مسألة الشرعية أو الرقابة على شرعية تلك القرارات. ومم

أو قرار جملس األمن ذات الصلة، ليس موضوعًا لطلب الرأي االستشاري، إال أن  2145اجلمعية العامة 

قد قدمت إليها، نظرت فيها يف  االعرتاضاتحمكمة العدل الدولية، يف ممارستها لوظيفتها ولكون هذه 

وتعليلها باألسباب قبل حتديدها لآلثار القانونية املرتتبة على هذه  االعتبارر سياق أخذها بنظ

 . (45)القرارات

والذي يؤيد ذلك ما أعلنته حمكمة العدل الدولية ذاتها، يف هذه القضية، من أنها بال ريب ال 

 . (51)متلك سلطات الرقابة القضائية على القرارات الصادرة من أجهزة األمم املتحدة املعنية

وخلصت حمكمة العدل الدولية، بعد رفضها التسليم بكل ما ُقدم من دفوع شكلية، إىل أن القرار       

و  24مع مقاصد ومبادئ امليثاق ووفقًا للمادتني  انسجاماالذي أُتخذ من قبل جملس األمن قد مت تبنيه 

 .(51)من امليثاق ذاته 25

من كان ممارسة ملا يعتربه مسؤوليته وأضافت حمكمة العدل الدولية أن تصرف جملس األ 

ت طبقًا للمادة ااألساسية، وهي حفظ السلم واألمن الدوليَّني؛ لذلك فإن على الدول االمتثال هلذه القرار

من امليثاق، مبا فيها الدول أعضاء جملس األمن اليت صوتت ضدها، والدول األخرى اليت ليست  25

 .(52)أعضاء يف اجمللس

السابق، قد ناقضت  االستشاري، يبدو أن حمكمة العدل الدولية، يف رأيها ويف هدي ما تقدم 

نفسها، فهي على الرغم من رفضها املبدئي لسلطة الرقابة القضائية، إال أنها قد أكدت، من خالل 

قرار فيما إذا كان قرار جملس األمن منسجمًا مع امليثاق، وذلك عندما  باختاذسلوكها، اختصاصها 

وقد أكد القاضي بيرتين ، (57)أثريت هذه املسألة، وفق اإلجراءات واجملرى الطبيعي لوظيفتها القضائية

يف رأيه املنفرد يف هذه القضية، أن حمكمة العدل الدولية تتحمل مسؤولية الرقابة على شرعية قرارات 

عية العامة يف هذه القضية، ألنه سيرتتب على شرعية هذه القرارات شرعية قرار جملس األمن رقم اجلم
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( الذي أختذ على أساسها، وبدون ذلك سيكون من املستحيل على حمكمة العدل الدولية 1531) 239

 . (54)حتديد اآلثار القانونية املرتتبة على القرار األخري

رأيه املنفرد امللحق يف هذه القضية، إىل أن مصلحة األمم أما القاضي ديالرد فقد ذهب يف 

املتحدة يف املدى البعيد تتطلب إخضاع قراراتها الختبارات الشرعية القانونية، وذلك عندما تطلب من 

 ، وأخريًا ذهب القاضي فيتزموريس(55)حمكمة ما أن حتدد القضايا اليت تكون هذه الشرعية مرتبطة بها

هذه القضية، إىل أن موضوع الرقابة على الشرعية ال يقتصر على القرار ذاته، بل  يف رأيه املخالف يف

جيب أن ميتد إىل الطريقة اليت ميارس بها جملس األمن سلطاته التقديرية يف تكييف احلالة، كونها 

 .(59)تشكل تهديدًا للسلم واألمن الدوليَّني

عًا من الرقابة القضائية على دستورية قد مارست نو حمكمة العدل الدوليةويتضح مما تقدم، أن 

 قراراتال تلك ومشروعيتها، واستخدمت لذلك معيار موافقة جملس األمنو اجلمعية العامة قرارات

أال  جيبجملس األمن و اجلمعية العامة ألن ،، وهذا األمر ضروري ومنطقيامليثاق مبقاصدوارتباطها 

، فمن الضروري اعتماد إجراءات تضمن مساءلة جملس األمن ما،قانونه يَدفوق القانون أو سّي ايكون

للتأكد من أن إجراءاته وقراراته متت  من جانب الدول االعضاء يف األمم املتحدة، على حنو خاص،

، اجمللس ن للدول األعضاء يف األمم املتحدة احلق يف حماسبةاالدقيـق بامليثاق، حيث  االلتزاممبوجب 

ومن حقها  ،من امليثاق، على أن يعمل اجمللس نائبـًا عنها 24من املادة  1رة الفقألنها وافقت مبوجب 

الدول، منفردة، حق  أن ترى كم كان اجمللس أمينًا يف هذا التخويـل، كما أن من الضروري إعطاء

، مل ينصفها جملس األمنن اأمام حمكمة العدل الدولية، إذا ما شعرت دولة ما  جملس األمنمسـاءلة 

 . (53)بهذا الشأن ستشاري من حمكمة العدل الدوليةاطلب رأي  عن طريق

، فيما يتعلق مبسألة الرقابة 1531ويبدو أن رأي حمكمة العدل الدولية، يف قضية ناميبيا عام 

القضائية يتلخص يف أنه حاملا ُتسأل حمكمة العدل الدولية عن مدى اآلثار القانونية لقرار جهاز من 

فيما إذا كان  اعتبارحدة، فإنها ال ميكنها، يف معرض إجابتها، أن تتجنب أجهزة منظمة األمم املت

 .(51)القرار شرعيًا يف املقام األول أم ال
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 املطلب الثاني

 2661قضية لوكربي )التدابري املؤقتة( لعام 

 ليبيا املتحدة واململكة األمريكية املتحدة الواليات من كل مطالبة إىل القضية هذه سبب يرجع

 طائرة تفجري جرمية ارتكاب يف الضلوع بتهمة الربيطاني أو األمريكي للقضاء مواطنيها من اثنني بتسليم

 قضاء أمام للمحاكمة مواطنيها تسليم ليبيا ورفض 21/12/1511 بتاريخ االسكتلندية لوكربي أجواء فوق

 التفاقية وفقًا بذلك الختصاصها نظرًا اجلنائي، قضائها أمام حماكمتهما على وإصرارها الدولتني، احدى

 طلباتها جلميع الفوري التنفيذ على وبريطانيا املتحدة الواليات إصرار وأمام. 1531 لعام مونرتيال

 وإقحامها االستجابة، عدم حالة يف ليبيا ضد القسرية اإلجراءات بعض فرض إىل باللجوء وتهديدها

 مما الليبية احلكومة تساندها دولي إرهاب مسألة وكأنها وتصويرها القضية، هذه نظر يف األمن جمللس

 العدل حمكمة إىل 7/7/1552 بتاريخ ليبيا تقدمت لذلك. الدوليَّني واألمن السلم تهديد إىل يؤدي

 تأمر أن. الدولية العدل حمكمة من ليبيا طلبت ذاته اليوم ويف. النزاع هذا يف للفصل بطلب. الدولية

 من ليبيا طلبت كذلك. األخرية حبقوق يضر قد ليبيا ضد إجراء أي اختاذ متنع بأن كفيلة مؤقتة بتدابري

 حمكمة من يصدر قد أمر أي متكن بطريقة التصرف إىل األطراف يدعو أن. الدولية العدل حمكمة رئيس

  55.املناسبة آثاره ينتج بأن. الدولية العدل

أصدرت حمكمة العدل الدولية أمرها برفض الطلبني املتعلقني بشأن  14/4/1552وبتاريخ 

التدابري املؤقتة اليت طلبتها ليبيا من هذه احملكمة، وذلك بسبب جوهري يتصل بقرار جملس األمن رقم 

341 (1552 ،) 

 األمن جملس عن قرارات صدرت الباردة احلرب حقبة انتهاء ومن هنا ميكن القول انه بعد

 و( 1552) 371 رقم القراران ومنها امليثاق، أحكام مع اتفاقها مدى حيث من واجلدل النقاش تثري

 املرافعات باب قفل بعد أمرها إلصدار تتهيأ الدولية العدل حمكمة كانت حني ففي ،(1552) 341

 رقم قراره األمن جملس أصدر القضية، هذه يف حلقوقها محاية ليبيا طلبتها اليت املؤقتة التدابري بشأن

 إىل إضافة ،371 املرقم قراره يف جاء ملا فعالة بصورة تستجب مل ليبيا أن والذي اشار اىل  ،341

 تهديدًا يشكل الذي األمر ،"اإلرهاب" بـ أمساه عما ختليها عن ملموسة بأعمال الربهنة يف تقاعسها

 وبعد ليبيا، على وجوية ودبلوماسية اقتصادية تدابري فرض اجمللس قرر ولذا الدوليَّني، واألمن للسلم

 اآلثار بشأن مالحظاتهم تقديم املتنازعة األطراف من الدولية العدل حمكمة طلبت القرار هذا صدور

 أبدتها اليت املالحظات بني ومن ليبيا، من املقدم املؤقتة التدابري طليب على املذكور للقرار احملتملة
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 حمكمة من املؤقتة التدابري وطلب القرار هذا بني تناقض يوجد ال أنه ن،األم جملس قرار بشأن األخرية

 الناحية من األمن وجملس الدولية العدل حمكمة بني تدرج أو تنافس هناك ليس ألنه الدولية، العدل

 جاء فقد املتحدة للمملكة بالنسبة أما امليثاق، يف احملدود اختصاصه يباشر منهما كاًل أن إذ القانونية،

 من السابع للفصل وفقًا األمن جملس عن صدر قد املذكور القرار أن بها، تقدمت اليت املالحظات يف

 بالتدابري أمر إصدار إمكانية من الدولية العدل حمكمة مينع ملزم أثر له يكون ثم ومن امليثاق،

فقد اشارت حمكمة العدل الدولية إىل أن ظروف ومالبسات القضية ليست على النحو الذي  ،(91).املؤقتة

يستدعي منها ممارسة سلطتها لتقرير التدابري املؤقتة حلماية احلقوق اليت تدعيها ليبيا، مؤكدة أن مثل 

رقم هذا اإلجراء يتناقض كما يبدو مع ما للواليات املتحدة من حقوق مبوجب قرار جملس األمن 

341(91) . 

لقد صاغت حمكمة العدل الدولية موقفها من القرار األخري حبذر شديد، حيث بّينت أنها ال 

تستطيع يف هذه املرحلة أن حتدد األثر القانوني لقرار جملس األمن املذكور، مبا يعين أنها ستفعل ذلك 

تزمتان بقبول قرارات جملس فيما بعد، وذكرت حمكمة العدل الدولية بأن ليبيا والواليات املتحدة مل

(، وأنه وفقًا للمادة 1552) 341يسري على القرار  االلتزاممن امليثاق، وان هذا  25األمن طبقًا للمادة 

املقررة وفقًا للميثاق تسمو على أي التزام آخر مبا يف ذلك اتفاقية  االلتزاماتمن امليثاق، فإن  117

  .(92)1531"مونرتييال" ألمن الطريان املدني لعام 

وقد ذهب القاضي "جباوي"، يف رأيه املخالف امللحق يف هذه القضية، إىل أن مشكلة القرار 

الصادر عن جملس األمن ترتكز يف كونه قد تعرض ملسألة قانونية، وهي تسليم املتهمني، اليت  341

سيخلق  خترج عن اختصاص جملس األمن حبكم امليثاق، وأضاف القاضي "جباوي" أن القرار املذكور

نوعًا من التداخل والتناقض بني جوهر النزاع القانوني اخلاضع أصاًل التفاقية "مونرتيال" ألمن الطريان 

وبني قرار جملس األمن القاضي بضرورة تسليم املتهمني إىل كل من الواليات املتحدة  1531املدني لعام 

ىل إفراغ دعوى ليبيا أمام حمكمة العدل األمريكية واململكة املتحدة، وهذا سيفضي، يف نهاية املطاف، إ

الدولية من كل مضمون، حبيث أصبحت مسألة تسليم املتهمني خاضعة حللني متناقضني أحدهما 

قانوني واآلخر سياسي، األمر الذي سيخلق تصادمًا بني حمكمة العدل الدولية وجملس األمن، حسب 

 . (97)رأي القاضي املذكور

يف رأيه املنفرد يف هذه القضية، أن السلطات اليت   ويرمانرتيويف ذات املسألة أكد القاضي 

ميارسها جملس األمن بشأن حفظ السلم واألمن الدوليَّني ليست مطلقة، بل مقيدة باحرتام امليثاق وقواعد 
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القانون الدولي، هذا إضافة إىل أن مسؤولية حفظ السلم واألمن الدوليَّني، وإن حتمل اجمللس بصددها 

األوىل بيد أنه ال يتحملها وحده بشكل مطلق، بل تسعى أيضًا أجهزة منظمة األمم املتحدة  املسؤولية

 األخرى لتحقيق هذا املقصد األمسى.

 وضدها نيكاراغوا يف العسكرية وشبه العسكرية األنشطة قضية يف أنه، بالذكر هذا ومن اجلدير

 دفع على ردها معرض يف ،1519 عام( القضية جوهر: األمريكية املتحدة والواليات نيكاراغوا بني)

 الوحيد اجلهاز يعترب األمن جملس ألن نظرًا الدولية العدل حمكمة اختصاص بعدم املتحدة الواليات

 مل األمن جملس أن طاملا أنه نيكاراغوا أكدت اجمللس، على عرضه مت طاملا النزاع هذا نظر به املناط

 النزاع حل من مينع ما يوجد ال فانه امليثاق، من 75 باملادة عليها املنصوص الصالحيات يستخدم

 الدولي، القضاء إىل اللجوء الطرق هذه ومن ذاته، امليثاق من 77 باملادة عليها املنصوص السلمية بالطرق

 حمكمة وظيفة من كل استقالل مؤكدة هذه، نيكاراغوا نظر وجهة الدولية العدل حمكمة أيدت وقد

 (94). منهما كل وظيفة بني يربط امليثاق يف نص أي يوجد فال األمن، وجملس الدولية العدل

، فليس هناك ما مينع حمكمة العدل الدولية من أن  وبالتالي وحبسب رأي القاضي ويرمانرتي

ُتخضع القرار الصادر عن جملس األمن للرقابة، وفقًا الختصاصها الوظيفي الذي يتطلب منها أن تبت 

 .  (95)أمامها وفقًا للقانون الدولي يف أي مسألة حمددة تعرض

وهكذا جند أن معظم القضاة يف آرائهم املنفردة واملخالفة مل يرفضوا إمكانية قيام حمكمة العدل 

(، إال أن هذا مل حيدث، وذلك لتعرض حمكمة العدل 1552) 341الدولية بفحص شرعية القرار 

، علمًا (99)اض مشروعية قرارات األمم املتحدة"الدولية لضغوط، كما حدث يف القضايا السابقة، عرب "إفرت

كان قد جتاوز نطاق  341أن القاضي القشريي يف رأيه املخالف يف هذه القضية، أعلن صراحة أن القرار 

يتضح جتاوز جملس األمن لنطاق اختصاصه اختصاص اجمللس يف هذه املرحلة من اإلجراءات، ومن هنا 

جمللس مع قضية قانونية، وهي مسألة تسليم املواطنني الليبيني يف القرار املذكور من خالل تعامل ا

من امليثاق مبراعاة أن  79من املادة  7املتهمني، على الرغم من أن اجمللس ملزم مبوجب الفقرة 

املنازعات القانونية يتم عرضها على حمكمة العدل الدولية، وبذلك تغدو قرارات جملس األمن سواء 

القتصادي املفروض على ليبيا، أو املتعلقة بإجبار ليبيا على تسليم مواطنيها اخلاصة منها باحلصار ا

املتهمني غري ثابتة الشرعية، السيما وان قرار حمكمة العدل الدولية باختصاصها النظر يف موضوع 

النـزاع جاء ليحمل أسسًا واضحة بأن املسألة منذ البداية هي مسألة قانونية، على الرغم من حماوالت 
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 اختصاصييسها عرب إدخال عناصر سياسية فيها، حبيث تبدو معها سياسية وبالتالي تصبح من تس

 . (93)جملس األمن.

بيد أنه مما ال ريب فيه ان قضاة حمكمة العدل الدولية يأملون أن يلتفت جملس األمن إىل 

كادت أن تكون مبثابة التحذيرات اليت جاءت يف آرائهم املنفردة واملخالفة امللحقة يف هذه القضية اليت 

شكوى للمجلس؛ لكي ميارس على ذاته بعض القيود القانونية اليت متنعه من انتهاك القانون الدولي أو 

 .(91)تهديد النظام القانوني ملنظمة لألمم املتحدة

وبناء على ما تقدم فإن هذا اآلراء املنفردة واملخالفة لقضاة حمكمة العدل الدولية، قد تكون 

بنمط معني  لالرتباطت حنو اجتاه واحد يفرتض من حمكمة العدل الدولية أن تكون مستعدة جمرد إشارا

من الرقابة القضائية، وتتمكن أن تزيد من خالله من سلطاتها يف املستقبل على طراز الرقابة القضائية يف 

ت نطاق احملاكم األمريكية اليت أسست على سلوك وممارسات احملاكم وحدها، خالفًا للسلطا

التشريعية والتنفيذية، كذلك فإن حمكمة العدل الدولية قد أضافت ألجهزة منظمة األمم املتحدة 

الرئيسية )اجلمعية العامة وجملس األمن( اختصاصات جديدة مل تكن موجودة صراحة يف امليثاق، 

يف القضايا اآلتية:  االستشاريةكما هو احلال يف اآلراء إىل نظرية االختصاصات الضمنية،  استنادا

، بعض نفقات األمم املتحدة عام 1545التعويض عن األضرار املتكبدة يف خدمة األمم املتحدة عام 

جملس األمن، قد السيما األمم املتحدة، منظمة أجهزة وغريها. كذلك فإن  1531، قضية ناميبيا 1592

عديل للميثاق أو تفويض واضح دون أي ت عليها امليثاق صراحة من صالحيات جديدة مل ينص أضافت

فمن ، وآليات عملها االقتصاديمن امليثاق، منها اللجان اليت ُشكلت بشأن إجراءات احلصار واحلظر 

أداء وظيفتها القضائية فيما يتعلق باملراجعة القضائية وإعطاء  لـمحكمة العدل الدوليةأن يسمح  باب أوىل

 (95)واجلمعية العامة.األمن الرأي القانوني بالقرارات الصادرة عن جملس 

وإذا كان األمر كذلك بالنسبة هلذه األجهزة، فمن باب أوىل أن متلك حمكمة العدل الدولية، 

بوصفها اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة، القدرة على ممارسة الرقابة القضائية على قرارات 

ام امليثاق وقواعد القانون الدولي العريف أم جملس األمن، لتحديد فيما إذا كانت هذه القرارات تتفق وأحك

من امليثاق تشكل األساس القانوني للرقابة، فهذه  25و  24، وذلك بافرتاض أن نصوص املادتني (31)ال

النصوص تسمح لـ حمكمة العدل الدولية بأن ال تأخذ باحلسبان القرارات الصادرة من جملس األمن اليت 

قاصد منظمة األمم املتحدة، السيما إذا كانت هذه القرارات تتجاوز ال تنسجم يف فحواها مع أهداف وم

 . (31)نطاق االختصاص احملدد له أصاًل
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فالتجاوز كعيب يعد أمرًا يشوب القرار، فيؤدي إىل انعدام أي أثر قانوني له، ما جيعله ليس 

املالذ األخري املدافع يف حاجة إلقراره عرب أجهزة أخرى، كما أن حمكمة العدل الدولية ينبغي أن تكون 

عن نظام الشرعية، السيما وان العالقة بني حمكمة العدل الدولية وجملس األمن هي عالقة توازن 

 . (32)وظيفي وليست عالقة تسلسل هرمي دستوري

لذلك فعلى حمكمة العدل الدولية أن تتخذ قرارًا جريئًا تقر لنفسها فيه بسلطة الرقابة على 

ريه من أجهزة منظمة األمم املتحدة األخرى، حتى مع عدم وجود مسوغ قرارات جملس األمن، وغ

دستوري صريح، ذلك أن نظام األمم املتحدة بكامله سيتعرض إىل ضرر أكرب حمتمل طاملا ظلت مسألة 

السيما وأن جملس األمن بدء يضطلع بدور تشريعي يف بعض القرارات اليت الرقابة القضائية غري واضحة 

الصادر  1737يف الواليات املتحدة، فعلى سبيل املثال القرار  2111أيلول  11ات أصدرها بعد هجم

، تناول القسم األول منه واجب الدول يف منع 21/5/2111حتت الفصل السابع من امليثاق بتاريخ 

لتجميد مصادر التمويل وإنزال  اختاذهاومتويل األعمال اإلرهابية وأسهب يف شرح اإلجراءات الواجب 

بات باألشخاص الذين يقومون أو حياولون القيام بأعمال إرهابية، أو يشاركون أو يسهلون القيام العقو

 بها.

كما أسهب القرار يف قسمه الثاني يف احلديث عن واجبات الدول يف عدم املساعدة على أعمال        

اإلرهاب وعهد إليها القرار على إنشاء جلنة مكافحة  اشتملإرهابية بشكل مباشر أو غري مباشر، كذلك 

اإلشراف على تطبيق القرار املذكور، فيتضح من ذلك أن هذا القرار قد احتوى على قواعد عامة 

وجمردة، يف حني أن الفصل السابع من امليثاق معقود ملعاينة حاالت حسية حمددة بذاتها ومؤقتة، وهو 

ار على شكل نص تنظيمي له ما يطرح التساؤل حول مدى أحقية واختصاص جملس األمن يف إصدار قر

من امليثاق منحت جملس  75صفة عامة ال يتميز بأي ميزة عن املعاهدات الدولية، والسيما ان املادة 

التدابري الضرورية واإللزامية بهدف حفظ السالم أو إعادته إىل نصابه، أي أن هذه  اختاذاألمن سلطة 

حالة حمددة، من دون أن متنح جملس األمن سلطة  التدابري هي تدابري مادية ومؤقتة ملواجهة أوضاع أو

 وضع قواعد عامة تطبق على كل عمل إرهابي قد حيصل يف املستقبل.

ان اضطالع جملس األمن يف هذا الدور التشريعي يف القرار املذكور من شأنه أن يهدد القانون       

 القرارات الصادرة عن جملس األمنالدولي االتفاقي )التعاهدي(، يف ظل غياب أي رقابة فعلية على 
(37) . 
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وقد كان هناك أكثر من سبب جعل حمكمة العدل الدولية ترتك الباب مفتوحًا ألي نوع من الرقابة، كما 

فعلت ذلك يف قضية لوكربي وغريها، حيث انها كانت جاهزة ملعاجلة مدى شرعية قرارات جملس 

 . (34)األمن متى رأت ذلك ضروريًا

الرقابة القضائية لـ حمكمة العدل الدولية سُتعيد التوازن املفقود يف نظام األمم لذلك نعتقد أن 

، (35)املتحدة، ذلك ملا تتمتع به هذه احملكمة من مزايا، بوصفها اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة

دولي، واملدافع عن الشرعية الدولية حبكم السلطات اليت منحت هلا من امليثاق وقواعد القانون ال

ورصيدها اهلائل من األحكام واآلراء االستشارية، يضاف إىل ذلك املزايا اليت تتمتع بها حمكمة العدل 

الدولية من احلياد واملوضوعية واالبتعاد عن املؤثرات السياسية، حيث ان اختصاصاتها ُتمارس من قبل 

لي والقضاء، إضافة إىل متثيل املدنيات املقدرة والكفاءة يف القانون الدو اختيارهمقضاة مستقلني يراعي يف 

، ويتم انتخابهم بطريقة دميقراطية بصرف النظر عن (39)الكربى والنظم القانونية الرئيسية يف العامل

املتزامن يف اجلمعية العامة ويف جملس األمن باألكثرية املطلقة، كما بينا  االقرتاعجنسياتهم، من خالل 

 .(33)سابقًا

 اخلامتة

نتهاء من دراسة هذا البحث وعرض جل االفكار اليت تتعلق مبضمونه تبني لنا بعض النتائج بعد اال     

 : يأتيميكن امجاهلا مبا 

 :النتائج

على منع تفاقم النزاعات الدولية من خالل التدابري املؤقتة، وهي  حمكمة العدل الدوليةعملت   -1

خالل نظرها يف نزاع معني لغرض  حمكمة العدل الدوليةجمموعة من اإلجراءات اليت تأمر بها 

احليلولة دون تفاقم النزاع الدولي أثناء عرضه عليها، ويتم ذلك عرب حفظ حقوق أطراف النزاع 

 وصيانة أدلة اإلثبات على حنو مؤقت حلني صدور احلكم النهائي يف موضوع الدعوى.

زاعات الدولية وحتقيق يف التسوية النهائية للن حمكمة العدل الدوليةكذلك فإن فعالية أحكام   -2

ور صدورها احملافظة على السلم واألمن الدوليَّني تنبع من قطعية هذه األحكام وحيازتها ف

 من النزاعاتدورًا هامًا يف تسوية العديد كمة لذلك لعبت احمل حلجية األمر املقضي به،



 العدد العاشر                                     بار للعلوم القانونية والسياسية         مجلة جامعة األن
 
 
 

411 
 

العمل الدولي وساهمت يف ترسيخ عدد من املبادئ القانونية اليت صار متعارفًا عليها يف 

 .وأصبحت مرجعًا أساسيًا للفصل يف أي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر

طورت حمكمة العدل الدولية قرارات جملس األمن واجلمعية العامة من خالل تأكيدها على    -7

أن العربة بإلزامية القرار الصادر عن اجلمعية العامة وجملس األمن تكون بصياغة القرار وِبنية 

وراء اصداره، وكذلك بطبيعة الظروف واملالبسات اليت أدت إىل اصداره  اجلهاز من

 وخبصوصية النزاع أو املسألة اليت صدر بصددها.

كمة العدل الدولية دور مهم يف الكشف عن أن قرارات جملس األمن واجلمعية كذلك كان حمل -4

اليت مل تشر إليها العامة كنموذج لقرارات املنظمات الدولية ُتعّد من أهم املصادر األخرى 

 كمة العدل الدولية.من النظام األساسي حمل 71املادة  صراحة

اجتهت حمكمة العدل الدولية يف العديد من القضايا يف جمال اختصاصيها إضافة إىل ذلك فقد  -5

قرارات جملس األمن  الرقابة القضائية على القضائي واالستشاري، إىل ممارسة نوع من

مع نصوص امليثاق أو أية وثيقة قانونية  مطابقة أو اتفاق القرار لواجلمعية العامة، من خال

  .أخرى مرتبطة به

 التوصيات

اختصاص الرقابة القضائية على األحكام الصادرة عن خمتلف  حمكمة العدل الدوليةمنح   -1

احملاكم الدولية األخرى، على أن يكون هذا االختصاص الزاميًا وليس اختياريًا وقضائيًا وليس 

 . وبشكل فعال ومباشر وان يتم تضمني ذلك بنصوص امليثاق استشاريًا

على حنو يسمح هلذه األخرية  كمة العدل الدوليةك ينبغي تعديل النظام األساسي حملكذل  -2

بكامل هيئتها وبتشكيلها احلالي بالقيام مبراجعة األحكام اليت تصدرها غرفها، ألن هذه 

األخرية تتشكل من عدد حمدود من القضاة وبالتالي ميكن أن حيصل نوع من األخطاء ورمبا 

 التأثري يف اصدار األحكام.

طة الرقابة القضائية على أعمال أجهزة منظمة سل حمكمة العدل الدوليةكما نوصي أن ُتمنح    -7

، السيما قرارات جملس األمن واجلمعية العامة، وفقًا بشكل صريح وواضح األمم املتحدة

 ألحكام امليثاق والقانون الدولي.
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 موقف القانون الدولي من الحصانة البرلمانية  

 العراقي( المحاكمات الجزائية )دراسة في قانون اصول 

 

 

  

  
Abstract: 

           The parliamentary immunity of the most important 

constitutional guarantees that are keen legislation, laws and 

regulations on the text, and the statement of its provisions as a 

guarantee of the work of parliaments guarantees. As the 

parliamentary immunity means the inadmissibility taking any 

criminal proceedings against a member of parliament only after 

the approval of its members except in the case of flagrante 

delicto. Whether by members of parliament to lift the immunity 

of MP or not, it does not mean regarded as criminals or innocent, 

this it is up to the judiciary. 

 امللخص:

ن احلصانة الربملانية من أهم الضمانات الدستورية اليت حترص التشريعات والقوانني واألنظمة إ          

على النص عليها، وبيان أحكامها باعتبارها ضمانة من ضمانات عمل اجملالس النيابية. اذ ان احلصانة 

ضو الربملان اال بعد موافقة اعضاءه عدا الربملانية تعين عدم جواز اختاذ اختاذ أي اجراءات جنائية ضد ع

حالة التلبس باجلرمية. وسواء قبل اعضاء الربملان برفع احلصانة عن النائب ام ال فان ذلك اليعين اعتباره 

 جمرما او بريئا فهذا االمر مرتوك للقضاء.    

 حامد مخلف احمد حسيند.

 د.خالد محمد عجاج عسل

 جيهان/السليمانيةجامعة 
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 املقدمة:

ثورة االجنليزية وإقرار الوثيقة م، على أثر قيام ال8811لقد ظهرت احلصانة الربملانية يف اجنلرتا عام 

الدستورية املعروفة باسم "قانون احلقوق" حيث نصت الوثيقة على حرية القول واملناقشات داخل الربملان 

 وال ميكن ان تكون سببًا للمالحقة او املسائلة امام احملاكم.

االجنليزي،  وقد نقلت احكام ونطاق هذه احلصانة اىل الدول اليت اخذت عن النظام القانوني 

، واسرتاليا واهلند وكندا وغريها. وكل ذلك لتحقيق أهداف يأتي يف مقدمتها تعزيز كالواليات املتحدة 

    يؤدي اىل حتقيق الدميقراطية والتنمية. حقوق االنسان بإعتبارها عاماًل أساسيًا

الس الربملانية، ألعضاء اجمل معظم دساتري دول العامل نصوصًا تكفل االستقاللتتضمن وهكذا اصبحت 

واحلماية هلم ضد أنواع التعسف والتهديد أو االنتقام، سواء كان من جانب السلطات األخرى، أم من 

يما عند مباشرتهم أعماهلم النيابية، هذه النصوص تتجسد فجانب االفراد، وحتقق هلم الطمأنينة العامة 

اءات اجلنائية، تعين عدم جواز إختاذ أية يعرف باحلصانة الربملانية. واحلصانة الربملانية ضد اإلجر

 هإجراءات جنائية ضد عضو الربملان، عدا حالة التلبس باجلرمية ااّل بعد موافقة الربملان التابع له، وهذ

 عرب احلقيقي عن إرادة الشعب مبنأىبوصفها امل ر عدة أهمها جعل السلطة التشريعيةجتد مربراتها يف أمو

 يذية يف الدولة ومتكني النائب من القيام مبهامه على الوجه األمثل.عن اعتداءات السلطة التنف

األفعال غري املشروعة اليت يرتكبها عضو الربملان ميكن أن تصبح أفعااًل  انوهذه احلصانة ال تعين    

فقة امشروعة، وكل ما تعنيه تلك احلصانة هو إرجاء اختاذ اإلجراءات القانونية حبق النائب حلني مو

ي ينتمي اليه، كما أنها ال تطبق اال بتوافر شروط حمددة تتمثل يف أن يكون الشخص ذال النيابي اجمللس

 نائبًا برملانيًا، وان تكون اجلرمية غري مشهودة وان ال يوافق اجمللس النيابي على رفعها.

 واحلصانة الربملانية نوعان: موضوعية وإجرائية.

ملان عن االقوال أو األفكار واالراء اليت تصدر عضاء الربفاحلصانة املوضوعية: تعين عدم مسئولية أ

 منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية، وهلذا يقال هلا احلصانة ضد املسئولية الربملانية.

اما احلصانة اإلجرائية: فتعين عدم جواز اختاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء الربملان يف 

ال بعد اذن اجمللس التابع له وهلذا يطلق عليها احلصانة ضد اإلجراءات غري حالة التلبس باجلرمية ا

 اجلنائية.
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واحلصانة الربملانية هنا سواء كانت موضوعية ام إجرائية، متثل استثناءًا من القانون العام اقتضته 

 ظاهريًا متثلضرورة جعل السلطة التشريعية، مبنأى عن إعتداءات السلطات األخرى. وهي وان كانت 

 سلطة إخالاًل مببدأ املساواة بني األفراد، ااّل أن عدم املساواة هنا مل يقرر ملصلحة النائب، بل ملصلحة

 االمة، وحلفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته ضد أي إعتداء.

ه احلصانة فوق القانون، فاحلصانة هنا هي ذاء الربملان مبوجب هولكن ال يعين ذلك ان يصبح أعض       

ردة من كل قيد، فهي عندما تقررت ااما كان ذلك هلدف حمدد الوجوز ارخرو  عليه واال ليست جم

 تعرضوا للمسئولية الكاملة.

 :هداف البحثأ
معرفة مفهوم احلصانة الربملانية ومتى متنح للعضو الربملاني ومتى تنتهي احلصانة. ومن هي         

ته عن اجلرائم اليت يرتكبها. وماهي اجلرائم اليت اجلهة اليت تستطيع حل الربملان. ومتى ميكن مساءل

  ميكن مسائلته عند ارتكابها اثناء متتعه باحلصانة وبعدها. 
  : البحث مشكلة

ن احلصانة الربملانية من املظاهر اليت يتمتع بها عضو الربملان، مما وجعل  عدم استطاعة إ         

ها. ويالحظ ان  كثري من اعضاء الربملان ممن يدانون يف مساءلته عن اجلرائم اليت يرتكبها خالل متتعه ب

ارتكاب اجلرائم  اثناء فرتة انعقاد الربملان، فتظهر املشكلة هنا اذ هل يتم رفع احلصانة  عنه حملاسبته ام 

انه يبقى متمتعا بها حلني انتهاء الدورة الربملانية، كذلك تثور املشكلة  يف حالة طلب رفع احلصانة عن 

 ربملان هل يتم رفعها اثناء انعقاد الدورة الربملانية ام يتم رفعها يف حالة عدم االنعقاد.    عضو ال

  : البحث منهجية

الدستورية والقانونية اليت تتناول موضوع  للنصوص التحليلي املنهج هذا البحث على يف سنعتمد      

 .مليةاحلصانة الربملانية  وكيفية تطبيق هذه النصوص من الناحية الع
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 خطة البحث:

 مقدمة

 املبحث األول: ماهية احلصانة الربملانية

 وتعريفها دوليًاتطور احلصانة الربملانية : املطلب األول

 وشروطها احلصانة الربملانية املطلب الثاني: أنواع

 : الطبيعة القانونية للحصانة الربملانية طلب الثالثامل

 صانة الربملانية اآلثار القانونية للح:  انياملبحث الث

                              انتهاء احلصانة الربملانيةاملطلب األول: 

 : إجراءات رفع احلصانة الربملانية اإلجرائيةطلب الثانيامل

 ارخامتة والتوصيات

 املصادر

 

 املبحث األول

 احلصانة الربملانية ماهية

ولي او الداخلي يؤدي اىل اعفاء املتمتع من تكليف يقصد باحلصانة عمومًا، امتياز يقرره القانون الد   

يفرضه القانون على مجيع االشخاص املتواجدين على اقليم دولة، أو مينحه ميزة عدم ارخضوع الحكام 

 السلطة العامة يف الدولة وخاصة السلطة القضائية.

القة بني السلطات انية واحدة من القواعد الدستورية املهمة اليت تنظم العملالربتشكل احلصانة و

الثالث: السلطة التنفيذية، والتشريعية، القضائية، وهي من العوامل البارزة اليت تشكل صور العالقات 

 .(8)القائمة بني هذه السلطات الثالث

وبشكل عام تهدف الدساتري والقوانني املقارنة اىل منح عضو الربملان حصانة متكنه من أداء االعمال 

األمثل، وحقيقة ال ميكن القيام بذلك على الوجه املطلوب اال عن طريق منحه الثقة  الواجبة وعلى الوجه
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اليت متكنه من أداء االعمال بدون تردد أو خوف من ان يالحق جنائيًا من قبل األفراد أو احلكومة أو بقية 

نعه من سلطات الدولة أو حتى من أعضاء اجمللس اآلخرين. لدوافع قد تكون هدفها كيدي أو لغاية م

بشكل  -وحيصل–حصل  ااهلدف تكميم صوته او اخافته، كم البحث او تقصي حقائق معينة، أو يكون

 مفضوح وواضح للجميع يف الربملان العراقي.

يف املطلب االول  ولغرض دراسة املوضوع بشكل معمق رأينا ان نقسم هذا املبحث ثالثة مطالب نتناول

لثاني تعريف وشروط وانواع احلصانة الربملانية، ونوضح يف املبحث للحصانة، ويف املطلب ا التطور الدولي

 الثالث الطبيعة القانونية للحصانة الربملانية . 

 

  املطلب االول

 وتعريفها  تطور احلصانة الربملانية دوليًا 

 :فرعني  ينقسم هذا املطلب اىل       

 على املستوى الدولي حلصانة الربملانيةتطور ا: الفرع االول

م، نتيجة لقيام الثورة اإلجنليزية 8811عام  (2)يعود أصل احلصانة الربملانية اىل النظام االجنليزي

م، 8811وإقرار الوثيقة الدستورية املعروفة باسم )قانون احلقوق( حيث نص هذا القانون الذي صدر عام 

الحقة القضائية أو حماًل حيث الميكن ان تكون سببًا للم (3)داخل الربملان-املناقشات-على حرية القول

للمساءلة امام أي من احملاكم. وإقرار هذه احلصانة يف إنكلرتا كان أساسًا حلماية النواب من سطات 

امللوك، وليس حلمايتهم من مواطنيهم. وبهذا فإن هذا القانون كان ينص على إعفاء اعضاء الربملان من 

اوى املدنية إضافة اىل اإلجراءات ارخاصة بالدعاوى املسؤولية. ولكن هذه احلصانة كانت تقتصر على الدع

اجلنائية ذات الشكل املبسط. وقد مت استثناء قضايا ارخيانة العظمى والقضايا ارخاصة باجلنايات والقضايا 

 .(4)ارخاصة باالخالل باألمن العام

ثيق الدستورية، اما يف فرنسا فلم خيتلف الوضع كثريًا عن إجنلرتا فقد وجدت احلصانة يف معظم املوا

م، ثم متت اإلشارة هلا يف نص دستور 8811ابتداءًا من قرار اجلمعية التأسيسية الفرنسية الصادرة يف عام 

 .(9)م8191م، مرورًا بكل الدساتري اليت تلت ذلك ، حتى الدستور احلالي، دستور عام 8818عام 
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انية، أما عن احلصانة الربملانية ضد وقد تضمنت كل هذه الدساتري مبدأ احلصانة ضد املسئولية الربمل

اإلجراءات اجلنائية، فقد وجدت يف فرنسا منذ وقت بعيد نسبيًا حيث نص عليها بداية يف قرار اجلمعية 

 م، والزالت تلك القواعد واالحكام سارية يف مفعوهلا حتى االن.8811التأسيسية سنة 

 8111فمنذ عقد اول مؤمتر لالحتاد يف باريس وقد عزز تلك اجلهود نشوء االحتاد الربملاني الدولي ، 

وانتهى بأن يصبح املؤمتر الربملاني الدولي جهازًا دائمًا هلذا االحتاد، وان تكون لندن مقرًا  ،جملموعة دول

، ئم يف برن 8118م. وتوالت االجتماعات السنوية للمؤمترات الدولية: يف روما 8111للمؤمتر الثاني 

، وكان ذلك الجل حتقيق واقرار السالم العاملي، من خالل حتقيق التعاون 8114، ثم يف الهاي  8112

 بني الربملانات يف دول العامل.

وهكذا نشأ االحتاد الربملاني الدولي كمنظمة دولية مقرها الرئيس يف جنيف يف سويسرا ، تضم        

تطبيق  العاملي هدفه االساسليصبح منظمة متثل الفرع التشريعي على الصعيد  برملانات دول ذات سيادة

" 8118الدميقراطية بطرق عديدة ترتاوح بني اعالناته السياسية واشهرها"االعالن العاملي للدميقراطية 

 والربامج اليت تدعم املؤسسات الربملانية وحتمي حقوق االنسان وتعززها.

حصانة أعضاء جملس  ( على81( من املادة )2م، يف الفقرة)8129اما يف العراق فقد نص دستور عام 

األمة، مامل يصدر اجمللس الذي ينتسب إليه قرارًا باالكثرية بوجود األسباب الكافية التهامه، أو مامل 

يقبض عليه حني ارتكابه جناية مشهودة واذا أوقف احد أعضاء اجمللس اثناء عطلة اجمللس فعلى 

 احلكومة اعالم اجمللس بذلك وبيان األسباب.

م املؤقت فقد خال من النص على اية حصانات، وقد يعزى ذلك اىل 8191ز لسنة متو 28اما دستور 

. (8)ان الدستور قد اناط جمللس الوزراء بالقيام مبهمة السلطة التشريعية بعد مصادقة جملس السيادة

 وبالتالي ال وجود لسلطة تشريعية من املمكن ان متنح احلصانة.

، 8183( لسنة 29انون اجمللس الوطين لقيادة الثورة رقم )( من ق4( من املادة)3وكذلك نصت الفقرة)

على منح احلصانة للنائب، حيث مينع القبض عليه أو إحالته اىل احملكمة اال بعد موافقة اجمللس 

 .(8)الوطين لقيادة الثورة، بعد رفع احلصانة عنه بأغلبية الثلثني

، ليقلص من احلصانة املنصوص 8184ة ( لسن88ثم جاء قانون اجمللس الوطين لقيادة الثورة رقم )

، حيث تقرر رفعها عنه يف حالة تلبسه باجلرم واكتفى برفع احلصانة 8183عليها يف القانون السابق لعام 

 .(1)عنه من اجمللس بعد صدور قرار باألغلبية البسيطة لرفع احلصانة عن النائب
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( على حصانة عضو جملس قيادة 48م املؤقت، فقد نصت املادة )8181( أيلول 28اما يف دستور )

الثورة عن االعمال الصادرة بسبب وظيفته ، ال بقرار صادر من ثلثي أعضائه ، على ان حياكم امام حمكمة 

 خاصة.

( سنة، لينص على احلصانة 33( الذي بقي نافذًا ما يقارب )8181متوز) 88وجاء يف دستور 

 .(1)ب(، اال يف حالة التلبس جبناية/91الربملانية ضد اإلجراءات اجلنائية يف املادة )

اما قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية، فقد منح النائب حصانة ضد اإلجراءات اجلنائية خالل 

فرتة انعقاد جلسات اجلمعية الوطنية، اال اذا وافقت اجلمعية على رفعها، على ان ال تشمل احلصانة 

 .(81)شهودحالة ضبط العضو يف حالة التلبس باجلرم امل

( منه على متتع عضو جملس النواب 83( فقد نصت املادة )2119اما الدستور العراقي لسنة )

باحلصانة عما يدلي به من آراء، كما منع الدستور القاء القبض عليه طيلة مدة الفصل التشريعي )اال اذا 

 .(88)لقة رفع احلصانة عنهضبط متلبسًا جبرمية مشهودة( او كان متهما جبناية، وقرر اجمللس بأغلبية مط

 تعريف احلصانة الربملانية:الفرع الثاني

يصطدم البحث يف مدلول احلصانة بتعدد التعاريف املقرتحة لتحديد مفهومها بصفة عامة، نظرًا        

لتعدد االوجه اليت تتخذها من جانبها الدولي والدستوري واجلنائي واالداري. فيصبح مصطلح احلصانة 

 ل يف لغة القانون ، غري انه مل حيظ مبفهوم قانوني دقيق مينع التداخل يف اهلدف من ارسائها.كثري التداو

  اىل كنه مفهوم )احلصانة الربملانية(، وجب الكشف أواًل عن املعنى اللغوي هلا، وحتى ميكن الولو

 ومن ثم الذهاب اىل التعريف االصطالحي هلا.

كما يف قوله  املناعة والتحرز: ، منها:(82)مبعان متعددة جند انها قد وردت احلصانة لغة:        

 كما ورد يف املعاجم اللغوية، .(83) تعاىل)وعلمناه صنع لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون(

هي مصدر للفعل )َحُصن حُيصن( فهو حصني وحصانة. وتعين امَلنَعة، ومكان حصني يعين مكانًا منيعًا 

 يكون عصيًا على العارض، ومنها ُعرفت املناعة باحلصانة ضد األمراض.ضد ما يتعرض إليه ف

هي امتياز يقرره القانون الدولي أو الداخلي، يؤدي اىل إعفاء املتمتع من  اما احلصانة اصطالحًا:

تكليف يفرضه القانون على مجيع األشخاص املتواجدين على إقليم دولة، أو مينحه ميزة عدم ارخضوع 

 .(84)ة العامة يف الدولة، وخاصة السلطة القضائية أو بعض أوجه مظاهرهاإلحكام السلط

ترتبط كلمة برملان يف معناها األصلي، بفعل الكالم أو احلديث، والذي يعرب عن  املقصود بالربملان:

، ثم اشتقت من الفعل التسمية اليت أطلقت على مكان parlerالفعل املستخدم يف اللغة الفرنسية، وهو 
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، وصرفت هذه الكلمة يف االستخدام العربي اىل كلمة )برملان(. ولكن املعنى parle ment احلديث

 .(89)اللغوي لكلمة برملان، والذي يشري اىل احلديث واىل الكالم، فلم يعد يستخدم اال نادرًا

ساد فيها ففي املفهوم الفرنسي التقليدي، ترمز هذه الكلمة اىل الفرتة اليت  اما مفهوم الربملان اصطالحا

العدل بدرجة كبرية، نتيجة تعبري ممثلي الشعب عن رغبات موكليهم، مما وجعل الدور السياسي للنائب 

 دورًا احتياطيًا، ونظرًا هلذه الظروف مل يكن امللك يدعو نواب الشعب لالجتماع اال قلياًل.

نى الذي استقر يف النهاية ويف املفهوم اإلجنليزي، تشري كلمة برملان اىل اجملالس النيابية، وهو املع

 .(88)هلذه الكلمة

ويعرف البعض الربملان، بانه: "هو مؤسسة سياسية مكونة من جملس أو عدة جمالس، يتالف كل  

 .(88)منها من عدد كبري من األعضاء، ويتمتع هذا اجملموع بسلطات تقريرية متفاوتة األهمية"

ان، يضمن له املمارسة احلرة للمهمة النيابية عن وإصطالح احلصانة الربملانية: هي امتياز لعضو الربمل

. فاحلصانة الربملانية (81)طريق محايته من املالحقات القضائية، سواء من قبل احلكومة أو من قبل األفراد

اذا ما اتهم باي جرم كان )يف غري حالة التلبس(، ومن أي جهة تاتي هه -تعين أن النائب)ُمّحَصن(

ضائية اليت كانت ستطاله حتمًا، وبشكل عادي، لو مل يكن نائبًا يف الربملان ضد املالحقة الق -التهمة

وجتعله غري مسئول بصفته النيابية، عن أقواله وآرائه من جهة، واحليلولة دون متابعة جنائيًا، اال بعد 

احلصول على اذن مسبق من الربملان من جهة أخرى، حتى لو جاء فيها ما بعد جرمًا يعاقب عليه 

. فاحلصانة استثناءًا على القانون، ومهمتها وضع قيود قانونية تقف بصورة استثنائية (81)نون يف العادةالقا

 يف وجه االدعاء العام، لتمنع حتركها ضد النائب املتهم احيانًا، او لتعرقل هذا التحرك احيانًا أخرى.

 املطلب الثاني

 أنواع احلصانة الربملانية وشروطها

اشرنا اىل مفهوم احلصانة الربملانية ، وهو ما مييزها عن احلصانة الدستورية اليت متنح  فيما تقدم         

ما مييزها عن احلصانة  لقانونية يف مواجهتهم ، وهو ايضًاختاذ االجراءات ا،  ومتنع إللملوك والرؤساء

ي اىل اعفاء الدبلوماسي الدبلوماسية اليت هي امتياز يقرره القانون الدولي العام او القانون الداخلي ، يؤد

من االلتزامات املفروضة على االشخاص يف اقليم الدولة، او مينحه ميزة عدم ارخضوع الحكام السلطة 

 سنقسم هذا املطلب اىل الفرعني اآلتيني:و  العامة يف الدولة.
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 أنواع احلصانة الربملانية: الفرع االول

ية نوعان: النوع األول، هي احلصانة ضد املسؤولية لقد ذهب أغلب الفقهاء اىل ان احلصانة الربملان

. وهي عبارة عن امتياز دستوري مينح لعضو الربملان حتى يستطيع مباشرة وظيفته النيابية (21)الربملانية

على الوجه االكمل، أو انها سبب قانوني خاص يشكل مانعًا من موانع العقاب ارخاصة اليت يقرره 

العضو عن كل ما يبديه من قول أو رأي طاملا ان كل ذلك حيصل يف اطار املشرع، وذلك ملنع عقاب هذا 

حدود وظيفته الربملانية، اما النوع الثاني، فهي احلصانة ضد اإلجراءات اجلنائية، وهذه ال تعدو ان تكون 

. وبهذا كما أشرنا أعاله، فان احلصانة (28)قيدًا على حرية النيابة العامة يف رفع الدعوى اجلنائية

 ربملانية، هي حصانة موضوعية أو حصانة إجرائية.ال

فاحلصانة املوضوعية هي ضد املسؤولية الربملانية، واحلصانة اإلجرائية هي احلصانة ضد اإلجراءات 

اجلنائية، واحلصانة الربملانية بنوعيها ما هي اال استثناء من القانون العام، اقتضته ضرورة جعل السلطة 

اءات السلطة األخرى، وهي ان كانت يف الظاهر ختل مببدأ املساواة بني التشريعية مبناى عن اعتد

األفراد، اال ان عدم املساواة هنا مل يقرر ملصلحة النائب، بل ملصلحة سلطة االمة، وحلفظ كيان التمثيل 

 .(22)النيابي وصيانتُه ضد أي اعتداء

 احلصانة املوضوعية: -1

ان، مقتضاها عدم مسئوليتهم عما يقومون بابدائه من آراء يتقرر يف الدساتري عادة ضمانة ألعضاء الربمل

أو أفكار، اثناء مناقشاتهم يف اجمللس، أو احدى اللجان التابعة له، وذلك بقصد ممارسة حرية املناقشات 

. وهذه احلصانة ضرورية حلماية جهة التعبري ومنع التأثري الغري مربر من جانب السلطة (23)الربملانية

يف الفقرة )أ( من  2119د نص على مثل هذا النوع من احلصانة دستور العراق لسنة التنفيذية. وق

( منه، بقوهلا )يتمتع عضو جملس النواب باحلصانة عما يدلي به من آراء يف 83البند)ثانيًا( من املادة )

تقتصر على واحلصانة املوضوعية،  .(24)اثناء دورة اإلنعقاد، وال يتعرض للمقاضاة امام احملاكم بشان ذلك

 .(29)اجلرائم القولية والكتابية ألعضاء الربملان اثناء أدائهم العماهلم

وهناك تساؤل يثور عما اذا كان إقرار هذه احلصانة يعين ان االعمال أو األفعال اليت يقرتفها عضو        

 .(28)جملس النواب، واليت حيظرها قانون العقوبات يصبح افعااًل مشروعة

صانة ضد اإلجراءات اجلنائية مستبعدة من هذا التساؤل، ألن اهلدف منها ارجاء واحلقيقة ان احل

اختاذ اإلجراءات اجلنائية ضد العضو حتى يتم االذن هلا من قبل اجمللس التابع له. حيث يصبح العضو 

. (28)بعد صدور ذلك االذن شخصًا عاديًا خيضع لكافة احكام التشريع اجلنائي فيما اقرتفه من فعل او عمل
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وعليه فما سبق من تساؤل ينصب فقط على احلصانة املوضوعية واليت قررت ملصلحة النائب لصفته 

 الوظيفية وليس الشخصية.

وحنن نعتقد أننا اىل جانب الصواب لدى ادعائنا بأن احلصانة املوضوعية )عدم املسئولية الربملانية 

و عن ما يبديه من قول أو راي، طاملا ان هي سبب قانوني خاص قرره املشرع الدستوري ملنع عقاب العض

 ذلك يتم يف حدود الوظيفة الربملانية(.

هذه احلصانة تؤدي اىل ان يعطي العضو حصانة متكنه من أداء واجباته على الوجه األمثل، ومنحه 

و الثقة بالقيام بتلك األعمال دون تردد أو خوف من أن ُيالحق من قبل السلطات أو اهليئات أو األفراد ا

 حتى أعضاء جملس النواب األخرين رمبا ألغراض متعددة ومتنوعة.

وهذه احلصانة هي دائمة، وان من املؤكد هو عدم جواز االدعاء على النائب امام احملاكم حبجة 

ماورد يف أقواله من ضرر حبق االخرين. وهذه احلصانة ال تسري مدة النيابة فقط وااما تستمر بشكل دائم، 

. مبعنى انه ال وجوز حماسبة نائب سابق عندما كان عضوًا يف (21)ل الصفة النيابية عنهأي حتى بعد زوا

 جملس نيابي مضى عهده عما ابداه من آراء واقوال يف تلك الفرتة.

وعليه فان انعدام املسئولية الربملانية هي امتياز دستوري مقرر ألعضاء الربملان بصفاتهم ال باشخاصم، 

معينني يتيح هلم اثناء او مبناسبة قيامهم بواجباتهم الربملانية، حرية الرأي  سواء كانوا منتخبني أم

 .(21)والتعبري دون أية مسئولية جنائية او مدنية ترتتب على ذلك

واذا ايدنا االجتاه الفقهي الذي يذهب اىل ان احلصانة املوضوعية تتساقط على املسؤولية اجلنائية 

، قد ساند هذا التوجه، حيث 2119انيًا/أ( من الدستور العراقي لعام /ث83واملدنية معًا، جند ان النص )

. فهي )أي احلصانة املوضوعية(، تنهي (31)جنده يقرر عدم تعرض العضو للمقاضاة امام احملاكم بشأن ذلك

كال من املسؤوليتني املدنية واجلنائية، فال يعد هناك أمرًا يعاقب عليه اصاًل، حتى بعد انتهاء الفرتة 

 .(38)يابيةالن

 احلصانة اإلجرائية: -2

مت تعريف احلصانة اإلجرائية بأنها: ضمانة دستورية بعدم إختاذ أي من اإلجراءات اجلنائية يف غري 

حالة التلبس باجلرمية، ضد أحد أعضاء الربملان اثناء انعقاده بدون اذن مسبق من اجمللس التابع له ذلك 

 .(32)العضو

هذه الرؤية حينما  2119( من الدستور العراقي لسنة 83املدة ) ( من -وقد ساند نص الفقرتني )ب

الوجوز القاء القبض على العضو خالل مدة الفصل التشريعي اال اذا كان متهمًا جبناية، -نص على أنه )ب
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ومبوافقة األعضاء باألغلبية  املطلقة على رفع احلصانة عنه، او اذا ضبط متلبسًا باجلرم املشهود يف جناية. 

الوجوز إلقاء القبض على العضو خار  مدة الفصل التشريعي اال اذا كان متهمًا جبناية، ومبوافقة -/  

 .(33) رئيس جملس النواب على رفع احلصانة عنه، او اذا ضبط متلبسًا باجلرم املشهود يف جناية(

أو حقًا له كما  وبهذا فإن احلصانة الربملانية ضد املسؤولية اجلزائية ال تعد إمتيازًا شخصيًا للنائب

أنها تقرر ملصلحته وااما تعد امتيازًا مقررًا للربملان بوصفه املثل احلقيقي للشعب مبا يضمن استقالله يف 

عمله ومحاية ألعضائه من كيد االخرين، سواء كانوا سلطات عامة أو أفراد ولذلك فإن األنظمة الداخلية 

 .(34)للربملانات املقارنة تعده من النظام العام

م، 2119( من الدستور العراقي لسنة 83على سبيل املثال لو أمعنا النظر يف البند )ثانيًا( من املادة )ف

يتبني لنا ان احلصانة اإلجرائية اليت يتمتع بها عضو جملس النواب هي من النظام العام والميكن التنازل 

يفي )جملس النواب( الذي . النها ليست مقررة للنائب بصفته الشخصية، وااما للجسد الوظ(39)عنها

 ينتمي اليه.

كما ان هذه احلصانة قاصرة على الدعاوى اجلزائية دون املدنية، ألن النص الذي تقدم ذكره يشري اىل 

حصانة ضد إجراءات من نوع اجلزاء، وال يشري اىل إجراءات أخرى من نوع العقاب كالتعويض عن الضرر 

 .(38)وى املدنيةمثاًل، أو غريه مما يرد عادة نتيجة الدعا

واحلصانة هي مقررة للنائب فقط وال متتد اىل عائلته، فاذا ارتكب احد هؤالء جرمية ما، فهنا وجوز 

 .(38)اختاذ كافة اإلجراءات جتاهه

فاحلصانة الربملانية ضد اإلجراءات اجلنائية للنائب ال تربئه من التهم املوجهة اليه او ترفعه اىل 

 ل ما تعمله تلك احلصانة يتمثل يف الرتيث يف السري باجراءات الدعوى.منزلة فوق القانون، اذ ان ك

ووفقًا هلذا البيان، فإن املرشح املنتخب ُيعد عضوًا يف اجمللس ويتمتع جبميع حقوق العضوية )مبا 

ني فيها احلصانة الربملانية(، ابتداءًا من تأريخ املصادقة على نتائج االنتخابات، ويباشر عمله بعد أداء اليم

. كما ان املوافقة على رفع احلصانة الربملانية ليس له تأثري يف استمرار النائب بالتمتع بالصفة (31)الدستورية

النيابية، يف غري احلاالت اليت تنهي أو تزيل الصفة النيابية عنه، سواء كان االنتهاء طبيعيًا أو 

 .(31)استثنائيًا

 888 تكون جرائم طبقًا لقانون العقوبات العراقي رقم واحلصانة اإلجرائية تكون بالنسبة لالفعال اليت

املعدل، سواء أكانت الدعوى اجلزائية مرفوعة من قبل االدعاء العام أم من قبل األفراد،  8181لسنة 

يضاف لذلك أن احلصانة اإلجرائية ال تقف حائاًل أمام إختاذ أي إجراء مدني أو دعوى مدنية، فيمكن 
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م القضاء للمطالبة بالتعويض، أن كان له مقتضى على العضو الربملاني دون حاجة رفع الدعوى املدنية أما

ألخذ ان مسبق من جملس النواب، ألن عدم توافر مناط العله يفرض املغايرة يف احلكم، من خالل عدم 

توافر أي احتمال للقبض على العضو واحلكم حببسه أو تنفيذ األكراه البدني عليه يف حالة احلكم 

 .(41)ويضبالتع

 شروط احلصانة الربملانية: الفرع الثاني

حتى يستطيع الشخص االستفادة من احلصانة الربملانية، وجب توافر عدد من الشروط جمتمعة فيه، 

 وان فقدان أحد تلك الشروط يكون مانعًا من التمتع بتلك احلصانة. وتلك الشروط تتمثل فيما يلي:

 أن يكون الشخص نائبًا برملانيًا:-1

غض النظر عن االسم الذي يطلق على الربملان )جملس نواب، مجعية وطنية، جملس وطين، ب

كوجنرس، جملس األمة، جملس الشعب...اخل(، وبغض النظر عن كون العضو منتخبًا يف الربملان، أو 

 .(48)معينًا فيه، اذ ان بعض الدول جتيز تعيني عدد من أعضاء الربملان

د انتخابه وإعالن فوزه أو تعينيه، دون التوقف على حلف وصفة النائب تثبت للشخص مبجر

. ويبقى النائب حمتفظًا بتلك الصفة مادام مستمرًا عضوًا يف الربملان، حتى وان أصبحت عضويته (42)اليمني

النيابية حمل شك بسبب طعن بصحة عضويته، اال ان صدور قرار من الربملان بعدم صحة عضوية النائب 

النائب الربملاني باثر رجعي من تاريخ اكتسابها وبالتالي فاقدًا لتلك احلصانة من تاريخ وجعله فاقدًا لصفة 

. خبالف احلال بالنسبة حلالة إسقاط العضوية عن النائب بعد (43)كسبها كاثر تبعي لفقدان العضوية

متوفرة اكتسابه العضوية بسبب فقدانه لبعض الشروط الواجب توافرها يف عضو الربملان، بعد ان كانت 

وقت أنتخابه اذ أن العضوية تزول عنه وقت صدور قرار من اجلهة املختصة )الربملان( باسقاط العضوية 

عنه دون ان ميتد اثر االسقاط اىل املاضي وبالتالي فإن النائب يبقى متمتعًا باحلصانة اىل حني إصدار قرار 

 اسقاط العضوية عنه.

لنائب أو مستشاريه ويسألون عن اجلرائم اليت يرتكبونها يتضح من ذلك أن احلصانة ال تشمل عائلة ا

كما أنها ال تشمل مسؤولي الدولة اآلخرين كالوزراء، ولذلك تعد هذه احلصانة شخصية تقتصر على النائب 

فقط. ولكن قد تشمل يف بعض الدول مثل أنكلرتا موظفي الربملان املرتبطني مبهام متصلة بعمل األعضاء 

 .(44)م، وسواء أكانو من موظفي الربملان الدائميني أو الوقتينيأثناء تأدية مهامه

هي مقررة لغاية معينة متمثلة يف  -كما اسلفنا-وعمومًا فان احلصانة الربملانية ضد اإلجراءات اجلنائية

منع تهديد النائب أو منعه من ممارسة أعماله وبالتالي فإن تلك احلصانة ترفع عن النائب اذا انتفت هذه 
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ة بزوال العضوية الربملانية وانتهائها ألي سبب كان كالوفاة أو اإلقالة أو االستقالة أو االستبدال، الغاي

 ويكون نتيجة لذلك باإلمكان اختاذ كافة اإلجراءات اجلنائية ضد النائب السابق.

 أن يكون الفعل املنسوب للنائب جرمية غري مشهودة:-2

لدساتري والقوانني املقارنة. فاحلصانة تكون بالنسبة لالفعال واحلقيقة أن هذا هو ما ذهبت اليه معظم ا

اليت تعد جرائم وفق قانون العقوبات سواء كانت جناية أو حجة أو خمالفة، واليت من املمكن ان تؤدي 

اىل إلقاء القبض على النائب، وبغض النظر عن اجلهة احملركة للدعوى سواء كانت االدعاء العام، أو مت 

بل شخص من األشخاص، إذ ان الدساتري املقارنة تنص عادة على عدم جواز إلقاء القبض حتريكها من ق

أو حتريك الدعوى اجلزائية، أو إختاذ اية إجراءات جزائية يفهم منها مشول احلصانة للجرائم كافة، اال 

دون  ، النافذ، يقصر احلصانة على اجلنايات واجلنح8191ان بعض الدساتري كالدستور الفرنسي لسنة 

املخالفات لعدم خطورتها وتفاهتها وبالتالي فإن احلصانة ال تقف عائقًا دون اختاذ اجراء مدني أو حماكمة 

مدنية مهما كان نوعها، ألن إجراءاتها جتاه النائب ال تتطلب طلب االذن أو موافقة اجمللس التابع له، 

 مبهامه الربملانية.الن الدعوى ال تؤدي اىل القبض على النائب او منعه من القيام 

، قد شذ عن ذلك بنصه مبفهوم املخالفة 2119اال اننا جند ان دستور مجهورية العراق النافذ لسنة 

/ثانيًا( منه على منح حصانة للنائب عند ارتكابه جنحة وهذه احلصانة مطلقة وغري معلقة على 83للمادة )

ارتكاب ما يشاء من جنح دون أن  شرط موافقة جملس النواب، واليت من خالهلا يستطيع النائب

ُيحاسب، وهو بذلك مطمئن من عدم جواز حماسبته أو مساءلته. ولكننا وجدنا ان جملس القضاء األعلى 

قد فاته ادراك حكم تلك املادة، أو انه اغفلها متعمدًا ولك عندما طلب من جملس النواب يف عدد من 

م جرائم القذف او السب أو االعتداء على السلطات القضايا رفع احلصانة عن عدد من النواب الرتكابه

الرمسية، يف حني أن الفعل املرتكب يف تلك اجلرائم يعد جنحة وليست جناية، وبالتالي ليس بإمكان 

جملس النواب رفع احلصانة مبوجبها عن النائب، واالغرب ان جملس النواب مل يعلم جملس القضاء 

 .(49)األعلى بذلك

ين قد اعربوا عن استغرابهم من موقف املشرع الدستوري عندنا الذي يعرب اما عن واحلقيقة ان الكثري

استهانته جبرمية اجلنحة، أو عدم إدراكها ملفهومها القانوني. ا ان عقوبة اجلنحة قد تصل اىل احلبس 

 مدة مخس سنوات، كما تشمل افعااًل عديدة تشكل خطرًا على حياة الناس اآلخرين وسالمتهم وأمنهم.

تتفق معظم دساتري الدول، على ان احلصانة الربملانية ضد اإلجراءات اجلنائية املقررة للنائب ترفع و

 .(48)عنه عند ارتكابه جرمية مشهودة أو كما تسمى حالة التلبس باجلرم املشهود
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املعدل، اجلرمية املشهودة  8188( لسنة 23وقد ّعرف قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم )

ك اليت شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بربهة يسرية أو اذا اتبع اجملين عليه مرتكبها بأنها: تل

أثر وقوعها، أو تبعه اجلمهور مع الصياح، أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاماًل آالت أو 

، أو اذا وجدت به أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها

. ويتضح من النص أعاله أن املشرع قد حصر حاالت (48)يف ذلك الوقت آثار أو عالمات تدل على ذلك

التلبس بأربع حاالت واوردها على سبيل احلصر وليس للقاضي أن وجتهد بإضافة حاالت أخرى إليها. 

نتفاء الغرض الذي قررت ان السبب األساسي يف عدم مشول اجلرمية املشهودة باحلصانة يكمن يف ا

احلصانة من أجله، واملتمثل يف منع الدعاوي الكيدية املوجهة ضد النائب بهدف تهديده أو منعه من أداء 

أعماله، اذ أن وجود حالة التلبس التدع جمااًل للشك يف أن التهم املوجهة للنائب جدية وحقيقية، وان 

 .(41)النائب خر  على القانون بفعل جمّرم

ي يف الفقه بأنه وجب لرفع احلصانة وجود حالة التلبس احلقيقي دون االعتداد حبالة ويرى رأ

/ب( من قانون أصول 8التلبس االعتباري املتوفر عقب ارتكابها بربهة يسرية، اال ان نص املادة )

( من /ثانيًا83احملاكمات اجلزائية العراقي ال تدع جمااًل لألخذ بهذا التفسري باعتبار ان نص املادة )

الدستور استثنت حالة التلبس باجلرم املشهود يف جناية من احلصانة الربملانية، ومل حتدد املقصود حبالة 

 التلبس تاركًا حتديدها للقانون.

/ثانيًا( منه للنائب اإلتيان مبا يشاء من جنح وخمالفات أمام 83اال ان الدستور مسح مبوجب املادة)

عامة دون ان يستطيع احد ان يعرتضه أو يسأله وليس هذا فحسب، مراى ومسمع من الناس والسلطات ال

بل ال تستطيع السلطات القضائية او التنفيذية أو التشريعية، ان تطلب رفع احلصانة عنه، وهذا موقف 

مثري للتساؤل واحلرية عن قصد املشرع الدستوري عندنا، اذ اليوجد ما يلزمه يف املساواة يف احلكم بني عدم 

مسائلة النائب ومقاضاته عند ارتكابه للجنح واملخالفات إلحتمال توفر الصفة الكيدية هلذا  جواز طلب

النوع من الدعاوي)حتى لو افرتضنا وجود مربر لذلك، رغم حتفظنا عليه فيما تقدم( وبني عدم جواز ذلك 

، ألن التلبس عندما يكون ارتكابه لتلك اجلنح واملخالفات مشهودة الختالف املوضوع يف كال احلالتني

باجلرمية أي كانت جناية أو جنحة او خمالفة، توجب اختاذ اإلجراءات القانونية كافة حبق املتلبس 

 لعدم وجود شك حبقيقتها.
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 عدم موافقة اجمللس الذي ينتمي اليه النائب على رفعها:-3

رفع احلصانة عن عادة ما يكون التصويت داخل اجمللس النيابي باألغلبية البسيطة، وبالتالي ال ت

%+واحد( على رفعها، أما يف العراق، فأن 91النائب عند عدم موافقة أغلبية أعضاء اجمللس النيابي )

. ويقصد باألغلبية البسيطة، أغلبية (41)( من الدستور تشرتط توافر األغلبية املطلقة على رفعها83املادة )

 عدد أعضاء جملس النواب احلاضرين.

رع الدستوري عندنا زاد تلك احلصانة مبخالفته األصل بالتصويت على ويتضح من ذلك أن املش

التشريعات والقرارات بأغلبية احلاضرين وإشرتاطه برفع احلصانة توفر األغلبية لعدد أعضاء جملس 

 النواب الكلي.

فاذا مل تتم املوافقة من قبل الربملان على رفع احلصانة من العضو، فال وجوز إلقاء القبض عليه، 

 كذلك عدم جواز حماكمته، عدا حالة اجلرم املشهود كما بينا سابقًا.و

 املطلب الثالث

 الطبيعة القانونية للحصانة الربملانية

املنظمة للعالقة بني السلطات الثالث،  احلصانة الربملانية تشكل واحدة من أهم القواعد الدستورية  

ز يف تشكيل صور العالقة القائمة بني هذه السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهي عامل مهم وبار

وتزداد أهميتها حبكم ارتباطها املباشر والال حمدود بفئة من ممثلي الشعب الذين أوصلتهم إرادة هذا 

الشعب اىل الربملان ليدافعوا عنها بكل حرية ودون خوف لتحقيق العدل واملساواة والقيام مبهامهم بالصورة 

 .(91)املثلى

نة الربملانية هي نوعان: حصانة ألعمال اجمللس، وحصانة أخرى ألعضاء اجمللس متنع واحلصا

حماسبتهم عن كل ما يبدونه من آراء أو أفكار اثناء تأديتهم لعملهم يف اجمللس أو يف اللجان التابعة له يف 

 .(98)التوسع فيها حالة جتاوزهم حلدود القانون، وهذه احلصانة إستثنائية بنوعيها ال يقاس عليها وال يتم

واحلصانة الربملانية يف حقيقة األمر هي ليست امتيازًا شخصيًا لعضو الربملان سواء فيما يتعلق 

باحلصانة ضد املسئولية الربملانية، أم احلصانة ضد اإلجراءات اجلنائية، وااما هي مقررة بكل األحوال 

ية أعضائه واستقالليته يف عمله الذي لصاحل الربملان، الذي هو املمثل احلقيقي لالمة، لضمان محا

. وعادة ما يثور التساؤل عن مدى دستورية إقرار مثل هذه احلصانة. أي عن مدى مشروعية (92)يؤديه

 األعمال أو األفعال اليت يرتكبها عضو الربملان، واليت هي حمضورة من قبل قانون العقوبات.
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ائية، تكون مستبعدة من هذا التساؤل، ذلك أن واحلقيقة أن احلصانة الربملانية ضد اإلجراءات اجلن

اهلدف منها هو إرجاء عملية اختاذ اإلجراءات اجلنائية ضد العضو الربملاني حتى يتم احلصول على االذن 

من قبل اجمللس التابع له، حيث يصبح العضو بعد صدور ذلك االذن شخصًا عاديًا خيضع لكافة أحكام 

 .(93)مال اليت يقرتفهاالتشريع اجلنائي يف مواجهة األع

ومن املؤكد أن احلصانة ليس هلا عالقة بالفعل أو العمل املقرتف وااما له عالقة فقط باإلجراءات 

اجلنائية الواجب إختاذها يف مثل هذه احلالة، أو املعنى األدق لذلك بوقت اختاذها هلذه اإلجراءات. 

حفظ الدعوى بالنسبة له، وال ترمي اىل براءته،  فاحلصانة ال ختر  نائبًا عن سلطة القانون وال تؤدي اىل

 .(94)وااما تعمل على تأجيل النظر يف الدعوى اثناء فرتة االنعقاد فقط

واحلقيقة أن للفقهاء آراء متعددة يف هذا اجملال، االَّ أن الرأي السائد هو ان هذه احلصانة مل تقرر 

ميكن القول أن هذه احلصانة ما هي اال إمتياز  ملصلحة العضو الشخصية وااما للصفة الوظيفية له، وبذلك

دستوري مينح لعضو الربملان كي يباشر وظيفته النيابية على أكمل وجه، أو أنها سبب قانوني قرره املشرع 

. واملشرع حني قرر (99)الدستوري ملنع عقاب العضو عن آرائه واقواله طاملا هي يف حدود وظيفته الربملانية

يكون قد وازن بني مصلحتني هما: مصلحة العمل النيابي ومتثيل األمة بشكل صادق، االعفاء من العقاب، 

وايضًا مصلحة من حلق به ضرر جراء ما يصدر عن عضو الربملان من أقوال أو آراء. ثم رجح املصلحة األوىل 

 .(98)على الثانية على اعتبار انها األهم

انه، مثل السب والقذف بصفة خاصة، تبتعد فاجلرائم املرتكبة من قبل العضو داخل اجمللس أو جل

عنها صفة عدم املشروعية ويصبح الفعل مشروعًا، بينما هو يف قانون العقوبات يبقى فعاًل غري مشروع، 

حيث ان حصانة أعضاء الربملان سواء كانت حصانة ضد املسئولية الربملانية أو ضد اإلجراءات اجلنائية، 

. ترتبط يف حقيقتها باملصلحة العامة أو بالنظام العام، وبذلك (98)يهي قاعدة أساسية يف كل نظام سياس

 -:(91)يرتتب على كون احلصانة الربملانية من النظام العام جمموعة نتائج أهمها

 عضو الربملان ليس له التنازل عن حصانته بكل األحوال. -8
ان حتكم بعدم على احملكمة اليت ترفع أمامها دعوى ضد أحد النواب قبل رفع احلصانة عنه،  -2

 القبول لبطالن اإلجراءات، حتى اذا مل يدفع العضو بذلك.
يف حالة اختاذ إجراءات جنائية ضد العضو بدون اذن من الرئيس او من اجمللس )ما عدا حالة  -3

 .(91)التلبس باجلرمية(، فإنها تقع باطلة
 أو النقض. وميكن الدفع ببطالن الدعوى ضد العضو، ولو ألول مرة أمام حمكمة اإلستئناف -4
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وقد ُيعرض التساؤل األتي: هل متثل احلصانة الربملانية اخالاًل مببدأ املساواة بني االفراد؟ وخبصوص 

ذلك، ذهب جانب من الفقه اىل القول: بأن االمتياز الذي يتمتع به أعضاء اهليئة التشريعية والذي يتمثل 

تأديتهم لوظائفهم، ميثل اعتداءًا على مبدأ  باالعفاء من العقاب عن بعض أفعاهلم اليت تصدر منهم اثناء

. وهناك جانب (81)املساواة، النه ليس العضاء اجملالس النيابية األخرى، أن يتمتعوا مبثل هذه احلصانة

آخر من الفقهاء قالوا بان احلصانة هي ليست حصنًا حلرية القول ولكنها حصن لإلجرام باعتبار أن 

ضعية قد تؤدي اىل منع العقاب، وغالبًا ماتكون حلماية النائب على الرغم احلصانة الربملانية يف النظم الو

 .(88)من كونه جترأ على الناس بفضل وظيفية

اما الرأي الغالب من الفقه، هو ان احلصانة الربملانية ال متثل إخالاًل مببدأ املساواة، ذلك ان تطبيقها 

م وأحواهلم الوظيفية، مثل املساواة بني أعضاء ااما يكون بني طوائف األفراد الذين يتساوون يف ظروفه

الربملان ذاتهم. أما القول باملساواة بني الربملانيني املمثلني لألمة وعامة الشعب، فاحلصانة مل تقرر لالعضاء 

اال ألن دورهم مهم واملتمثل يف الدفاع عن مصاحل األمة، وعادة ما تكون رقابة احلكومة فعالة من اخطار قد 

 .(82)ن مباشرة هذا الدور بالكيفية الواجبةتعوقهم ع

وهلذا تعترب احلصانة الربملانية إجراء استثنائي تقتضيه ضرورة ابعاد السلطة التشريعية عن جتاوزات 

 واعتداءات السلطات األخرى.

هوعالمة مهمة على ازدهار الديقراطية . حيث ذكر رؤساء الربملانات الذين وفدو اىل  القوي ، الربملانان 

الصادر  -" 8118اصدار "االعالن العاملي للدميقراطية لسنة  مقر االمم املتحدة من كل ارجاء العامل ملناسبة

بكل صراحة يف اطار الدميقراطية " يعترب الربملان مبثابة املؤسسة املركزية  -عن االحتاد الربملاني الدولي

  ." ومسائلة احلكومةاليت يتم من خالهلا التعبري عن ارادة الشعب واقرار القوانني
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 انياملبحث الث

 االثار القانونية للحصانة الربملانية

 سيتم تقسيم هذا املبحث اىل مطلبني وكاآلتي:      

 املطلب االول

 إنتهاء احلصانة الربملانية

الوضع الطبيعي لزوال احلصانة هو انتهاء مدة اجمللس، وبالتالي يعود العضو اىل وضعه السابق 

اديًا يف الدولة، فاحلصانة الربملانية اإلجرائية قاعدة شكلية تتمثل يف عدم جواز اختاذ إجراءات مواطنًا ع

حبق العضو الربملاني، اال بعد احلصول على اذن اجمللس التابع له، فهي  -يف غري حالة التلبس -جزائية

قانون اإلجراءات اجلزائية ال تتعرض اىل طبيعة الفعل، وااما تقف عند حد محاية عضو الربملان من تطبيق 

عليه، حلني رفع املانع القانوني هلذه احلصانة، إما لتوافر حالة اجلرم املشهود، أو لصدور االذن بذلك 

وسنتناول أسباب رفع  .(83)من اجمللس املختص، أو إلنتهاء والية اجمللس، أو لعدم وجود دورة انعقاد

 -احلصانة الربملانية، وكاآلتي:

 صانة يف حالة التلبس باجلرم املشهود:أواًل: رفع احل

ُترفع احلصانة اإلجرائية عن العضو الربملاني، اذا ضبط يف حالة تلبس باجلرمية، ألن اجلهة 

املختصة يف هذه احلالة هلا أن تتخذ ما تراه مناسبًا من اإلجراءات ضد العضو، دون أخذ إذن من 

فراد، ألن حالة التلبس تزيل شبهة التجين على اجمللس، وهلا أن ترفع عليه الدعوى كاي فرد من األ

. حيث ان هذا هو االستثناء الوحيد الذي يودي بهذه احلصانة، وهو (84)العضو وشبهة الدعوى الكيدية

حالة التلبس جبرمية جنائية، وهي تعين ضبط املتهم يف اثناء ارتكابه للجرمية، وقد تكون احلكمة من 

على معامل اجلرمية خوفًا من الضياع، إضافة اىل أن املتهم الذي يضبط  وراء هذا االستثناء، هي احملافظة

جبناية ال شك فيها، تزول املربرات اليت حتول دون أعتقاله. وعليه اذا ألقي القبض على أحد األعضاء 

متلبسًا جبرمية جنائية، هنا وجوز توقيفه وحماكمته دون استئذان من اجمللس الذي ينتمي إليه 

 .(89)العضو

كما تنتفي يف هذه احلالة اية شبهة تثور حول تلفيق السلطة التنفيذية، أو كيدها لعضو الربملان بغية  

 .(88)ايقاعه حتت تاثري تهديدها أو وعيدها
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وتاسيسًا على ما تقدم فإن اإلجراءات اجلنائية تتخذ جتاه عضو الربملان الذي يقرتف جرمًا مشهودًا، 

( من 83تيش. حيث جاء نص الفقرة)ب( من البند)ثانيًا( من املادة )مبا يف ذلك إلقاء القبض أو التف

الدستور، ليجيز إلقاء القبض على عضو الربملان خالل مدة الفصل التشريعي يف حالتني، األوىل اذا كان 

متهمًا جبناية ومبوافقة أعضاء الربملان باألغلبية املطلقة على رفع احلصانة، والثانية اذا ضبط متلبسًا 

 .(88)رم املشهود يف جنايةباجل

وهذا يعين أن احلصانة تصبح غري نافذة يف حالة ثبوت التلبس باجلرمية، ألن احلق العام البد ان 

يأخذ جمراه، فالنائب املتهم باقرتاف جرمية مشهودة ميكن أن يكون مالحقًا وموقوفًا، وكانه يف هذه 

لب االذن من اجمللس، والنائب ال يستطيع احلالة جمرد من صفته النيابية، وليس هناك أي جمال لط

طلب إيقاف احلجز واملالحقة، ألن هذه األحكام غري قابلة للجدال جتاه النص الدستوري الذي يستثين 

 دون حتفظ اجلرمية املشهودة.

 ثانيًا: حالة صدور اإلذن من اجمللس النيابي:

ويف هذه احلالة تزول احلصانة بصدور اإلذن من الربملان أو اجمللس النيابي، وبدون شك فإن هذا   

اجمللس لن يصدر االذن اال اذا تقدم صاحب املصلحة يف حتريك الدعوى اجلزائية، ووجب على اجلهة 

هذا االذن ال  املختصة، نيابة عامة، جهة قضائية، ان تتقيد باالذن الصادر بشأن جرمية معينة، حيث ان

ينتج أثره اال بالنسبة للجرمية اليت طلبت حتريك الدعوى بشأنها، ورغم ذلك حيق هلا أن تغري من 

 .(81)التكييف القانوني هلذا اجلرمية، وذلك حسبما يستدعي التحقيق

وعند إحالة الطلب اىل اجمللس يقوم باحالته إىل اللجنة املختصة لدراسة وتقديم تقرير عنه للمجلس، 

وتقتصر وظيفة اجمللس يف هذه احلالة على النظر فيما اذا كانت الدعوى جدية، ومل يكن الباعث عليها 

هو جمرد الكيد للنائب، فاذا قرر اجمللس رفض الطلب امتنع على القضاء السري يف الدعوى. اما اذا قرر 

 .(81)ضوع الطلب فقطرفع احلصانة اصبح عضو اجمللس كباقي األفراد بالنسبة للدعوى واإلجراءات مو

( من الدستور العراقي يف أنه وجوز للسلطة القضائية اصدار القبض 83وهذا ما يفهم من نص املادة )

على عضو الربملان خالل مدة الفصل التشريعي اذا ضبط متلبسًا جبناية مشهودة، وايضًا خار  مدة الفصل 

، ويف احلالة الثانية ال وجوز اال بعد (81)ابهاالتشريعي اذا ضبط متلبسًا جبناية مشهودة او اتهامه بارتك

 موافقة رئيس جملس النواب.

( سريان القانون على 88ويف باب االختصاص الشخصي يف قانون العقوبات العراقي أوقفت املادة ) 

 اجلرائم اليت تقع يف العراق من األشخاص املتمتعني باحلصانة املقررة مبقتضى االتفاقات الدولية أو القانون
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، اال ان هذا اإليقاف يف القانون الداخلي مشروط باحلصول على اذن من (88)الدولي والقانون الداخلي

الربملان. وبالتاكيد فإن استمرار اإلجراءات القانونية يتوقف على موافقة الربملان يف ان يستمر بعمله لتحقيق 

 مبجلس النواب للقانون وللقضاء. العدالة، وهذا األمر يكشف مدى احرتام اهليئة التشريعية املتمثلة

 ثالثًا: إنتهاء والية اجمللس:

من اجلدير بالذكر أنه اذا انتهى دور االنعقاد فحينئذ تنتفي العلة من وجود هذه احلصانة ومن ثم 

تزول هذه احلصانة، كما أنها ال تتوافر اال يف حالة انعقاد اجمللس النيابي يف دوراته العادية وغري 

مل يرتكب النائب جرمية اثناء أدوار انعقاد اجمللس، فهنا ال داع للحصول على اذن اجمللس  العادية، اذا

 .(82)لتحريك الدعوى اجلزائية ضد هذا النائب

فحينما ينتهي دور االنعقاد تزول احلصانة عن عضو اجمللس، وتسرتد األجهزة املختصة حريتها يف 

بلغ اجمللس عند انعقاده يف الدور التالي باإلجراءات مالحقة النائب، ووجب عليها يف هذه احلالة أن ت

اليت اختذتها، ويالحظ ان احلصانة ال تزول عن العضو اذا أجل انعقاد اجمللس، ألن دور االنعقاد ال 

 .(83)ينتهي بهذا التأجيل

وبشكل عام فإن احلصانة تنتهي بإنتهاء مدة جملس الشعب من تأريخ أول اجتماع له. وكذلك اذا مت 

اجمللس قبل إنتهاء مدته. وفيما عدا ذلك تبقى احلصانة للعضو سواء اثناء دور االنعقاد أو يف غري دور حل 

 االنعقاد. ويف احلالة األخرية )غري دور االنعقاد(، وجب أن يؤخذ إذن رئيس اجمللس.

 املطلب الثاني

 إجراءات رفع احلصانه الربملانية اإلجرائية

ملانية ضد اإلجراءات اجلنائية، يف تقديم طلب برفع هذه احلصانة من تتمثل آلية رفع احلصانة الرب

. ومن ثم دراسة هذا الطلب من قبل (84)قبل اجلهة املعنية، طبقًا للنظام الداخلي للمجلس التابع له

اجمللس النيابي، الذي يقوم بالتعبري عن موقفه من ذلك الطلب، من خالل إجراءات تنسجم مع القانون 

 والدستور. 

فمن بني جمموعة املبادئ اليت تسرتشد بها الربملانات كأساس لقراراتها، سواء أكان ذلك يف قبول أو 

رفض طلبات رفع احلصانة الربملانية، هو التحقق من وجود أدلة قاطعة على أن اهلدف من مباشرة 

النظر بطابع سياسي اإلجراءات اجلنائية، هو ليس اضطهاد عضو الربملان أو تهديده يف ممارسة وظيفته أو 

للوقائع اجلنائية عند رفع احلصانة او انتفاء خطورة الوقائع اليت من أجلها ترفع احلصانة، أو االفتقار 

 .(89)الواضح ألسباب األتهام
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 طلب رفع احلصانة:-1

من املعروف ان طلب االذن برفع احلصانة عن العضو الربملاني، يقدم طبقًا لالئحة الداخلية للمجلس 

ابع له، ويكون من وزير العدل أو من احملكمة املختصة وايضًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو الت

أمام احملاكم اجلنائية. ويرفق مع الطلب أوراق القضية املطلوب اختاذ االجراء فيها، وخاصة عريضة 

لب رفع احلصانة الدعوى املزمع رفعها مع املستندات املؤيدة هلا. هنا جند ان اجلهة هلا احلق بط

حبسب النظام الداخلي لكل برملان، وبناءًا على ذلك فإنها ختتلف من دولة اىل أخرى. ففي مصر مثاًل، 

يقدم طلب رفع احلصانة عن النائب اىل رئيس جملس الشعب من قبل وزير العدل أو املدعي العام 

رة ضد النائب أمام احملكمة الشرتاكي مبا يدخل يف اختصاصه قانونًا، او ممن يريد رفع دعوى مباش

 .(88)اجلنائية

ومبا ان احلصانة تقتصر على اإلجراءات اجلنائية، وال عالقة هلا باحملاكمات واالجراءات املدنية أيا 

كان نوعها، ومن ثم لكل فرد احلق يف رفع دعوى مدنية أمام القضاء ضد أي من األعضاء، دون حاجة 

د، أو اذن من الرئيس يف غري دورة االنعقاد، وينسحب عن ما سبق إلذن من اجمللس يف حالة دورة االنعقا

أن احلصانة اإلجرائية ال يرتتب عليها إزالة الصفة اإلجرائية عن النشاط االجرامي املقرتف، وااما ينحصر 

اثرها يف تأخري اختاذ اإلجراءات حلني رفع احلصانة عن العضو الربملاني، مع بقاء ما اقرتف خاضعًا 

 .(88)والعقاب على النحو احملدد يف القانون للجرمية

أما بالنسبة لإلجراءات اجلنائية ومدى امتدادها اىل اجلرائم من حيث جسامتها، فقد حسم املشرع 

، دون اجلنح (81)العراقي ارخالف الدائر حول ذلك وقصر امتداد احلصانة اإلجرائية اىل اجلناية فقط

 ( م.2119( من دستور عام )83ند )ثانيًا( من املادة)واملخالفات، بنص الفقرتني)ب،  ( من الب

، (11)، اىل جملس القضاء األعلى(81)وباي حال، فإن طلب رفع احلصانة يقدم من قبل قضاة التحقيق

الذي يقوم بدوره مبخاطبة جملس النواب ويرسل له طلب رفع احلصانة عن العضو مرفقًا معه األوراق 

بدراسة الطلب والتصويت على رفع احلصانة، حبيث وجب ان التحقيقية، حيث يقوم جملس النواب 

( عضوًا من جمموع 883( أي )8+91حيصل الطلب على األغلبية املطلقة لعدد أعضاء جملس النواب)

 .(18)( عضوًا329)

هذا يف حال انعقاد الفصل التشريعي، اما يف حالة كون الطلب مقدم خار  مدة انعقاد الفصل 

 على موافقة رئيس جملس النواب. التشريعي، فيجب احلصول
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 اإلجراءات اخلاصة بطلب رفع احلصانة:-2

يقوم اجمللس الذي يوجه إليه طلب رفع احلصانة مبهمة تقدير ما اذا كان االتهام املقدم ضد النائب 

الربملاني جديًا، أو كيديًا يقصد به إبعاد النائب عن ممارسة مهامه. وليس للمجلس أي دور قضائي بهذا 

دد، مبعنى انه ليس له أن يبحث موضوع الدعوى، وما اذا كانت التهمة املوجهة للعضو ثابتة أم الص

 .(12)ال

ومبا انه ليس هناك من احد فوق القانون، فلهذا وجوز تقديم رفع احلصانة عن عضو اجمللس من 

ميتد اىل القبض  اجلهات اليت ذكرناها سابقًا، الختاذ اإلجراءات القانونية ضد العضو ورفع احلصانة ال

عليه أو تفتيشه او تفتيش مسكنه، وهنا يرفع طلب احلصانة اىل اللجنة املختصة، ثم على اجمللس أن 

يعرف أسباب طلب رفع احلصانة، ووجب متكني العضو املطلوب رفع احلصانة عنه االدالء باقواله أمام 

باحلصانة لنوابه، ويتم من خالل اللجنة، ووجب أيضًا ان تعرض على اجمللس أي أمور تتعلق باملساس 

 إبالغ الرئيس بها لكفالة محاية النواب، ووجوز رفع احلصانة بصورة جزئية.

فاذا وجد أن العضو متهم جبرمية تدعو اىل رفع احلصانة عنه لغرض خضوعه للقانون، حيث ال يتم 

ن، وتلك اإلجراءات تنسجم مع رفع احلصانة عن عضو الربملان اال مبوافقة األغلبية املطلقة ألعضاء الربملا

 . (13)القانون والدستور

وبعبارة أخرى ففي حالة وجود إتهامات ضد عضو الربملان، فيجب أن تقوم احملكمة املختصة برفع 

طلب اىل الربملان يتضمن رفع احلصانة لغرض حماكمته، فاذا ثبتت التهم على العضو يتم اختاذ 

ما اذا ثبت أن هذه التهم كيدية أو ثبت براءة العضو، فتعاد له اإلجراءات القانونية حبقه وحماكمته. أ

 .(14)العضوية ويعاود ممارسة عمله يف الربملان

ومن املمكن أن ترفع احلصانة عن عضو جملس الشعب أثناء دور االنعقاد، أي يف اثناء الفصل 

 التشريعي أو خارجه.

 إجراءات رفع احلصانة خالل الفصل التشريعي:-أ

رفع احلصانة عن عضو اجمللس اثناء دور االنعقاد، سواء كان دورًا عاديًا أو غري عادي ميكن أن ت

باذن من اجمللس وفقًا الحكام الدستور ويف غري أدوار االنعقاد، حيث ترفع احلصانة بعد أخذ إذن رئيس 

 .(19)اجمللس، على أن خيطر اجمللس عند اول انعقاد له مبا اختذ من اجراءات
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قاد الفصل التشريعي ال تثور أية مشكلة يف ذلك، على أساس أن اهلدف األول من ففي حالة انع

احلصانة هو كفالة حسن سري العمل يف اهليئة الربملانية، وهذا يعين أن احلصانة تطبق بالكامل دون أية 

 ود.مشكلة، ويعين أيضًا أنه ال وجوز القبض على العضو أو حماكمته اال يف حالة التلبس باجلرم املشه

ومن اجلدير بالذكر أنه ليس هناك متييز بني فصل تشريعي عادي وغري عادي، وهذا يعين أن عضو 

الربملان ميكن أن يستفيد من احلصانة املقررة له بالكامل طاملا ان الربملان يف حالة انعقاد من الناحية 

 .(18)الشرعية، حتى وان كان هناك توقف ال ارادي للمجلس او حالة إلغاؤه

يف العراق، فقد أخذ املشرّع الدستوري العراقي بهه الفكرة من خالل نص الفقرة )ب( من البند  اما

( من الدستور بقوهلا)الوجوز إلقاء القبض على العضو خالل مدة الفصل التشريعي، 83)ثانيًا( من املادة )

نة عنه، أو اذا ضبط متلبسًا اال اذا كان متهمًا جبناية ومبوافقة األغلبية املطلقة لألعضاء على رفع احلصا

 .(18) باجلرم املشهود يف جناية(

. وقد وردت احلاالت اليت (11)واجلرمية املشهودة، يعين بها ضبط املتهم يف حالة التلبس باجلرمية

( من قانون أصول احملاكمات 8ميكن اعتبار اجلرمية مشهودة فيها، مبوجب نص البند )ثانيًا( من املادة )

 .(11)املعدل8188( لسنة 23اجلزائية رقم )

وليس هناك جمال للشك بأن املشرع العراقي، قد أعطى إمكانية إختاذ بعض اإلجراءات للحيلولة 

، اعطى احلق 8188دون ضياع أدلة اجلرمية أو هروب اجلاني، فقانون أصول احملاكمات اجلزائية لعام 

، كما أعطى (11)ط الشرطة ومفوضيهايف حالة اجلرم املشهودة تقديم شكوى اىل من كان حاضرًا من ضبا

احلق لعضو الضبط القضائي يف التوجه اىل مكان احلادث لتدوين إفادة اجملين عليه، ومسائلة املتهم وضبط 

 . (18)األسلحة واحملافظة عليها، وتثبيت حالة األشخاص واألماكن وكل ما يفيد التحقيق

مة يف اإلجراءات اجلنائية ويكون ذلك وكل الذي سبق من حاالت يربر ارخرو  على القواعد العا

باإلسراع يف اختاذ اإلجراءات بهدف عدم ضياع األدلة يف الوقت الذي تكون فيه احتماالت ارخطأ يف 

ال تبقي شكًا يف  -كما بينا سابقًا-التقديم أو الكيد للمتهم منتفية أو ضعيفة. وحاالت اجلرم املشهود

الربملان، فأن ذلك يكون أمرًا مؤكدًا، وبالتالي تنتفي عنه صفة  شخص املتهم، فاذا كان اجملرم عضوًا يف

 .(12)الكيدية ألغراض سياسية
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 رفع احلصانة اإلجرائية خارج مدة الفصل التشريعي:-ب

بأن احلصانة الربملانية، هي عبارة عن جمموعة من احلقوق اليت يتمتع بها الربملان  -فيما تقدم-بينا

ه احلقوق تفوق احلقوق اليت متتلكها اهليئات أو األفراد، ومن دونها لن مبجموعه، واعضائه فرادى، وهذ

 يستطيعوا تأدية وظائفهم وواجباتهم. وهنا قد يتساءل البعض: 

ان  -أي يف غري وقت الفصل التشريعي-هل ميكن لإلجراءات اليت اختذت خار  الفصل التشريعي

أ أو يستانف الربملان عمله؟ واالجابة: تكون بالنفي تؤدي اىل القبض على عضو الربملان املتهم، بعد أن يبد

 دائمًا.

وذلك ألن احملاكمة والقبض هما أمران خمتلفان، فاذا كانت احملاكمة قد بدأت قبل الفصل  

التشريعي، فإن القبض على العضو عند بداية الفصل التشريعي يتطلب إذنًا جديدًا كما أن النصوص 

 .(13)ب حتى ولو كان خار  الفصل التشريعيتستلزم االذن بالقبض على النائ

( من الدستور، حيث نصت )الوجوز إلقاء 83وهذا املفهوم بينته الفقرة ) ( من البند)ثانيًا( من املادة )

القبض على العضو خار  مدة الفصل التشريعي، إال اذا كان متهمًا جبناية، ومبوافقة رئيس جملس 

 .(14) ضبط متلبسًا باجلرم املشهود يف جناية(النواب على رفع احلصانة عنه، أو إذا 

 م، على:2118( من النظام الداخلي جمللس النواب لسنة 22وايضًا ما نصت عليه املادة )

( اذار 8: )جمللس النواب دورة إنعقاد سنوية بفصلني تشريعيني أمدها مثانية اشهر يبدأ أوهلما يف )أواًل

 ( كانون األول(.38( أيلول، وينتهي يف )8ثانيهما يف ) ( حزيران من كل سنة. ويبدأ31وينتهي يف )

 : )ال ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه املوازنة العامة للدولة، اال بعد املوافقة عليها(.ثانيًا

: )تنعقد جلسات اجمللس على األقل يومني يف األسبوع، وهليئة الرئاسة متديدها أو حتديدها ثالثًا

 وحسب الضرورة(.

( من الدستور ان رفع احلصانة عن العضو 83ذي يستدعي االنتباه مبوجب البند )ثانيًا( من املادة )وال

خار  فرتة الفصل التشريعي، يكون من اختصاص رئيس جملس النواب، مبوجب النص الدستوري، 

 .(19)سوالسبب يعود اىل أنه يف حالة انتهاء الفصل التشريعي، فإن الرئيس هو الذي يتحدث باسم اجملل

( 88وايضًا هناك استثناءات وردت على االختصاص الشخصي للقانون اجلنائي، حيث نصت املادة)

من قانون العقوبات العراقي النافذ على: )اليسري هذا القانون على اجلرائم اليت تقع يف العراق، من قبل 

اخلي(. ومما ميكن مالحظته األشخاص املتمتعني حبصانة مقررة مبقتضى االتفاقات الدولية أو القانون الد

خبصوص هذا النص، أن هذا النوع من األعفاء الذي يقرره القانون الداخلي، يعترب صورة من صور االباحة 



 عاشرالعدد ال               مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                      
 
 
 

811 
 

162 162 

املقررة حبكم القانون يف حالة احلصانة الشاملة أو املوضوعية، دون احلصانة اإلجرائية اليت تبقى خاضعة 

 الختصاص القانون اجلنائي اإلقليمي. 

االباحة هنا يفرتض أن من حق الفاعل إتيان فعله، وليس الوضع كذلك بالنسبة للعضو يف وسبب 

حالة احلصانة اإلجرائية، إذ أن األصل أنه ال وجب ان يرتكب جرمية وخاصة اثناء مباشرته لوظيفته ، 

 .(18)واذا ارتكبها فإن القانون يرجئ التعرض جلرميته وذلك إلعتبارات معينة

جراءات اجلنائية جتاه العضو املتمتع بها، يكون بشرط احلصول على اذن الربملان أو هذا اإليقاف لإل

. وهنا يثور التساؤل اآلتي: ماذا لو رفض الربملان إعطاء اإلذن (18)بدون إذنه يف حالة اجلرمية املشهودة

اجلزائية باملالحقة ؟ أو تأخر الربملان يف البت بهذا الطلب؟ وما هو تاثري ذلك على سقوط الدعوى 

 .؟بالتقادم

( 8ولإلجابة هنا نقول: أن املشرع العراقي مل يعاجل التقادم إاّل يف نطاق حمدود. منها ما ذكرته املادة)

( من قانون العقوبات العراقي بالنسبة لدعوى الزنا 381، واملادة )(11)من قانون أصول احملاكمات اجلزائية

( 88شكوى الزو  اآلخر، كما أن قانون األحداث رقم ) ( أشهر بناًء على3ضد أي من الزوجني وملدة )

 قد أخذ مببدأ التقادم بالنسبة للجنايات ولعشر سنوات. 8113لسنة 

وعمومًا فإن هناك مبدأ قانوني يقضي بأن املدة الالزمة لسقوط الدعوى بالتقادم الجتب حبق 

، (11)نهم يتعذر عليهم متابعتهااألشخاص يف حالة عدم إمتالكهم أسباب قانونية لتحريك الدعوى، أو أ

وبناءًا على ذلك فإن مدة التقادم توقف ما دام القانون ذاته مينع احملاكمة اجلنائية، وبعكسه فإن 

احلصانة الربملانية سوف تتحول اىل عقبة أمام إختاذ اإلجراءات اجلنائية وحتقيق العدل، ومبا أن دساتري 

أمام تطبيق القانون، فإن هذه العقبة ميكن أن تزول بقرار من العامل ال يكون هدفها جعل احلصانة عقبة 

حالة عدم وجود نص  بالذكر أنه يفومن اجلدير  .(811)الربملان بناءًا على طلب يتقدم من اجلهة املعنية

ن ذلك ال يعين أن القانون اليأخذ بها، وااما من الواجب هنا أن نطبق فإ ، قانوني يوضح هذه احلالة

انوني، ويعترب بهذا الصدد، هذه القواعد اليت تقضي بإيقاف سريان املدة مادام املانع ق القواعد العامة

خره يف رفع احلصانة هو سبب قانوني اليقاف مدة التقادم وهكذا تكون االستحالة رفض الربملان أو تأ

 القانونية هي السبب يف تعطيل حماكمة الشخص املعين.
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 ارخامتة:

الذي كانت تنبع منه مجيع  حلة االوىل أساس واحد هو األساس الديينلقد كان للحصانة يف املر  

احلصانات، فامللك والرئيس كان يتمتع باحلصانة ملا له من قداسه تصل اىل درجة اإلله، واعضاء الربملان 

كانت هلم قدسية مستمدة من قدسية امللك باعتبارهم مستشارين له، وبالتالي يتمتعون باحلصانة جتاه 

 لشعب.افراد ا

بيد ان انتقال السيادة لالمة وما ترتب عنها من انتقال احلصانة ملمثلي االمة ، ادى اىل حبث   

اساس عقالني القرار نظام استثنائي لصاحل اعضاء الربملان ، وهذا االساس وجد مصدره يف النظرية 

طقية وعنصر ضروري يف القانونية املصاغة حلساب السيادة الوطنية ، ومن ثم تتجلى احلصانة كنتيجة من

 النظام النيابي ، واكثر تأسيسًا فإن احلصانة تتضمن عالمة سيادة الدولة.

من خالل ما تناولناه فيما تقدم، عرفنا أن احلصانة الربملانية تنطوي على معاملة الربملان معاملة و

وظيفته النيابية بكل خاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانني النافذة يف بالده، من أجل متكينه من ممارسة 

بإظهار أخطاء احلكومة وعيوبها، استقالل وحرية، دون وجل أو خوف من أية جهة، خاصة فيما يتعلق 

يصال مظامل األفراد ومطالب وحاجات اجلمهور، وهنا عضو الربملان ال يسال مدنيًا أو جزائيًا عن ما وإ

ع يف الربملان أو يف أعمال اللجان املنبثقة عنه، من أقوال او آراء، او ما ميكن أن يصدر عنه من وقائيبديه 

فهو يستطيع من أجل أداء مهمته أن يقول ما يشاء او يتلفظ بكالم لو صدر عن شخص آخر لعواقب عليه. 

 وهذا ما يسمى باحلصانة املوضوعية أو احلصانة املطلقة، او عدم املسئولية الربملانية.

اذا ارتكب وظيفية الربملانية، أي أنه اية خار  نطاق الملانية للعضو، محكما تؤمن احلصانة الرب

ع والعقاب لة عن طريق تطبيق القانون يف الردفمن املفروض ان تفرض سلطة الدو جرمية خار  هذا النطاق

ضمن شروط اال اننا جند هنا أن الصفة الربملانية ملرتكب الفعل اجملّرم، تفرتض للدفاع عن اجملتمع، 

حلني احلصول على اذن من الربملان، وهذا ما يسمى بـ)احلصانة اإلجرائية(،  تدخلمعينة تأجيل هذا ال

 وتسمى أيضًا باحلرمة الربملانية أو احلصانة الشخصية.

اء يف الربملان، فهي ن أهم الضمانات الدستورية املمنوحة لالعضوبالتالي تعترب احلصانة الربملانية م

اإلرادة الوطنية اليت ينطقون بأمسها، وتوفر هلم احلماية من  تكفل هلم فرصة التعبري احلر واملطلق عن

جور السلطة التنفيذية وتعنتها واليت قد تلجأ نتيجة معارضة عضو الربملان هلا، اىل الضغط عليه عن طريق 

 التوقيف أو املالحقة أو احملاكمات الكيدية.
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مل على الرغم من اختالف نظمها مبدأ دستوري اقرته مجيع دساتري دول العا واحلصانة الربملانية،

السياسية وطبيعة العالقات بني السلطتني التشريعية والتنفيذية فيها. اال انه ميكن ان تالحظ ان القواعد 

القانونية اليت تنظم هذه احلصانة سواء الواردة منها يف دساتري الدول، أو يف األنظمة الداخلية جملالسها 

مفهوم هذه احلصانة واثارها، وعلى ما يبدو ان االختالف والتفاوت النيابية، تكون متفاوته من حيث 

 يعود اىل اختالف مربرات أو مسوغات هذه احلصانة يف ظل األنظمة السياسية املختلفة.

ويف ختام هذا البحث، نأمل ان تكون قد متكنا من حتقيق هدف هذه الدراسة، وهو تسليط الضوء 

وهنا ال بد من وقفة لنتامل فيها تقييم النتائج اليت مت احكام. على هذه احلصانة وما يتعلق بها من 

ري اهم ما يستحق أن يطرح من توصيات ومقرتحات، واليت هي صل اليها من خالل هذا البحث. وتأشالتو

 كما يلي:

على املستوى الدولي يهتم االحتاد الربملاني الدولي بتدوين ميادىء القانون الدولي اليت بدأها  -8

، والذي خيتص عمله بدعم املؤسسات 8111ر التاسع لالحتاد املعقود يف اوسلو منذ املؤمت

 الربملانية وتعزيز ومحاية حقوق االنسان.
املقصود باحلصانة الربملانية اصطالحًا، عدم جواز اختاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو  -2

أو اجمللس التابع له الربملان، فيما عدا حالة اجلرم املشهود، اال بعد أخذ موافقة الربملان 

 العضو.
احلصانة الربملانية ضد اإلجراءات اجلنائية، هي استثناء من القانون العام الذي يفرتض ان يكون  -3

عرب املواطنني سواسية، هذا االستثناء اهم دوافعه هو جعل السلطة التشريعية باعتبارها امل

ربها، ومتكني النائب من القيام عن ضغط السلطة التنفيذية وجت احلقيقي عن إرادة الشعب مبنأى

 مبهامه بصورة مثلى.
هي ليست امتيازًا شخصي للنائب أو حقًا له،  لربملانية ضد اإلجراءات اجلنائية،احلصانة ا -4

، ان بوصفه ممثاًل عن الشعب مبجموعهوايضًا هي مل تقرر ملصلحته. وااما هي امتيازًا يقرر للربمل

اية ألعضائه من جتاوز السلطات األخرى وكيدها، سواء وحيقق مح يف عملهمبا يضمن استقالله 

كانت سلطات عامة أو أفراد. وهلذا جند ان اغلب األنظمة الداخلية للربملانات تعتربه من النظام 

العام، الذي ال وجوز االتفاق على خمالفته، وهذه احلصانة شخصية ال متتد اىل غري شخص 

 اجمللس.النائب، والوجوز التنازل عنها اال باذن 
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احلصانة اإلجرائية للنائب من اإلجراءات اجلنائية، هي قيد مؤقت قبل إختاذ أي اجراء  -9

هة املختصة باختاذ هذه جنائي. ومعنى ذلك ان املشرع قد وضع قيدًا على حرية اجل

عدا حالة التلبس باجلرم املشهود. ولكن ليس يتمثل يف أخذ اإلذن من اجمللس  االجراءات،

ن رفع الدعوى املدنية على النائب باعتباره مسئواًل مدنيًا، فال حيبس وال يقبض هناك ما مينع م

كم عليه بالتعويض، ألن القيد هو يف عدم اختاذ ال تقيد حريته، وااما عادة ما حيعليه و

 إجراءات جنائية.
للحصانة الربملانية ضد اإلجراءات اجلنائية، خصوصية متيزها عن احلصانة الدستورية  -8

 ماسية والوظيفية.والدبلو
ان احكام رفع احلصانة تسري على احلصانة اإلجرائية دون احلصانة املوضوعية، أما حالة  -8

 الوفاة فأنها تنهي مجيع احلصانات.
 احلصانة الربملانية ضد اإلجراءات اجلنائية، جتد أساسها يف الدستور والقانون. -1
تلقاء نفسها، بل وجب ان يسبق ذلك ال ترفع احلصانة الربملانية ضد اإلجراءات اجلنائية من  -1

اق ونتيجة لعدم وجود نص رطلب من جهات حمددة يف القانون أو النظام الداخلي. اما يف الع

يعاجل املوضوع، فقد عمد اىل ان يقدم طلب رفع احلصانة من جملس القضاء األعلى اىل جملس 

 النواب خبصوص ذلك.
هاء صفته كنائب، على اعتبار أن رفع يف حالة رفع احلصانة عن النائب، ال يعين انت -81

احلصانة ال يعين أنه اصبح جمرمًا، بل يعين ذلك موافقة جملس النواب على اختاذ إجراءات 

 قانونية حبقه تتمثل يف التحقيق معه أو القبض عليه.
براءة النائب، ولكن هذا  رفض طلب رفع احلصانة، ال يعين  اما قرار اجمللس النيابي، -88

يف تأجيل إختاذ اإلجراءات حبقه اىل حني زوال الصفة الربملانية عنه، وبالتالي  االجراء يتمثل

 زوال احلصانة الربملانية عنه.
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 :فهي كاالتي أما التوصيات 

ن ايف النظام الداخلي للمجلس، يوجب على اللج نصًا بإراد من املهم أن يقوم املشرع الدستوري -8

صانة عن العضو الربملاني، فإن ذلك يوضح كثري من القانونية املختصة، النظر يف طلبات رفع احل

األمور اليت من املمكن ان ختفى عن أعضاء اللجنة، واليت قد تكون الدوافع السياسية والظروف 

 بسة هلا، هي الدوافع وراء تقديم هذا الطلب.املال
ا ُيّمكن م، مب2119( من الدستور العراقي لسنة 83 ( من املادة )-نرى ضرورة تعديل الفقرة )ب -2

ة للجناية املنصوص عليها. اذ ان املادة أعاله قد إضافمن مساءلة النائب عند ارتكاب جنحة 

 منحته حصانه عند ارتكابه إياها حتى ولو كانت مشهودة.
/ثانيًا/ب( من 83من املهم ايضًا استبدال األغلبية املطلقة اليت توجب احلصول عليها وفق املادة ) -3

. بسبب ان واقع جملس النواب وصعوبة بسيطة، حتى ميكن مساءلة النائبال الدستور باألغلبية

غلبية املطلقة بسبب تكرار غياب النواب، ودعم الكتل السياسية املختلفة احلصول على األ

 للنائب الذي ينتمي إليها.
من الواجب على املشرع العراقي حتديد مدة زمنية لغرض اإلجابة بالقبول أو الرفض على طلب  -4

 احلصانة الربملانية اإلجرائية، حتدد يف النظام الداخلي اجمللس النواب.رفع 
ضرورة حتديد حد أعلى لغياب أعضاء جملس النواب، يف حالة جتاوزها يتم اختاذ إجراءات  -9

( من النظام الداخلي 81قانونية حازمة حبقة، حتى ال يتعطل عمل الربملان اذ جعلت املادة )

الغياب مخس مرات متتالية أو عشر مرات غري متتالية، لكن دون  للربملان العراقي عدد مرات

 .أن يبت من طرفه بقرار حازم ضد عضو الربملان الغائب
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 هوامش البحث
                                                             

( مصطفى ارخصاونة، احلصانة الربملانية يف األنظمة النيابية املعاصرة، أطروحة دكتوراه، عمان، (8

 .3، ص2111األردن، 

( يعود التاريخ األول هلا اىل القرن الثالث عشر يف إنكلرتا، الذي شهد أهم مراحل تطور الربملان، حيث (2

م قائمة عهد الربملان اإلنكليزي. فقد بذل 8289كارتا( )امليثاق األعظم( عام -يعد صدور )املاجنا

النبالء جهودًا للحد من سلطة امللك املطلقة، وأول ماتأسس)جملس اللوردات( الذي يضم األساقفة 

م ويف عهد 8829والنبالء، ثم تأسس جملس العموم الذي يضم الفرسان وأصحاب األراضي. ويف عام 

م طالب امللك بعدم فرض 8821اشتد ارخالف، وقدم الربملان )ملتمس احلقوق( عام شارل األول 

ونشبت احلرب االهلية. فانتصر  8842الضرائب والسجن خار  القانون، رفض امللك وحل الربملان 

الربملان بقيادة )كروميل(، واصبح صاحب السلطة احلقيقية. انظر احسان حممد مكي، جملة كلية 

 .81، ص  14ن احلصانة الربملانية، حبوث ودراسات، عمان ، العدداالداب، حديث ع

3 ( د. نعيمة عصام الدويك، الدور الرقابي جمللس النواب الرابع عشر وأثره على األداء (

 .48م ، ص2118(، رسالة ماجستري، جامعة آل البيت، االردن، 2118-2113احلكومي)

كر، العدد ارخامس، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ( حسنية شرون، احلصانة الربملانية، جملة الف(4

 .841، ص2111جامعة حممد خيضر بسكرة ، املغرب ، 

 . http://www.noreed.com/7-459( امحد خلف ، احلصانة الربملانية . (9

 .8191\8\21( يف 2( من الدستور املذكور. منشور يف جريدة الوقائع العراقية العدد)28( انظر املادة)(8

 .8183\4\29( يف 818( منشور يف جريدة الوقائع العراقية ، العدد)(8

 .8184\9\1( يف 141جريدة الوقائع العراقية بالعدد) ب( منه ، منشور يف\4( املادة )(1

 .8181( لسنة 8111( جريدة الوقائع العراقية بالعدد )(1

 ( من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية.44( انظر املادة )(81

88 ( احملامي ستار مالك الفتالوي، جريدة املواطن، على املوقع التالي: (

http://www.almowatennews.com  

http://www.almowatennews.com/
http://www.almowatennews.com/
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( انظر، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، حتقيق عامر أمحد حيدر، (82

، 83هـ(،  8424-م2112، )8هيم، بريوت، دار الكتب العلمية، طومراجعة عبداملنعم خليل إبرا

 ، مادة )حصن(.849-843ص

 (.11( سورة األنبياء، االية )(83

-م8111، 8( جممع اللغة العربية، معجم القانون، مجهورية مصر العربية، املطابع االمريية، ط(84

 .843هـ، ص8421

. 12، ص2114، اإلسكندرية، 8دار الفكر اجلامعي، ط( داود الباز، الشورى والدميقراطية النيابية، (89

 .238وانظر امحد عطية اهلل، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص

هـ، جامعة نايف 8429( علي بن عبداحملسن التووجري، احلصانة الربملانية، رسالة ماجستري، (88

 .39للعلوم األمنية، ص

ـ 8118، الرياض، 4، جملد8، مؤسسة اعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، ط( املوسوعة العربية العاملية(88

 .348ص

 .282، ص14( م.د. حممد عباس حمسن، مفهوم احلصانة الربملانية، جملة كلية االداب، العدد(81

 .391، ص8114زين فرا ، مبادئ القانون الدستوري والنظام املصري، دار النهضة العربية،  ((81

 .841صدر سابق، ص( حسنية شرون، م(21

( كريم يوسف كشكاش، احلصانة اإلجرائية ضمانة دستورية للعمل الربملاني، حبث يف جملة املنارة، (28

 .89، ص2118، 1، العدد83اجمللد

22 ( مشعل حممد العازمي، احلصانة الربملانية، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة الشرق (

 .28، ص2188األوسط،

 .28ن التووجري، مصدر سابق، ص( علي بن عبداحملس(23

( من النظام الداخلي جمللس النواب العراقي 21( بنفس املعنى، ورد يف نص الفقرة)أواًل( من املادة)(24

 .2118لسنة 

( القاضي سامل وضبان املوسوي، االثار القانونية للحصانة الربملانية، حبث انرتنيت على املوقع (29

 .http://tqmoo/body-asp?filed-news-arabic&idاالتي: 
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املعدل، واملتعلقة  8181لسنة 888( من قانون العقوبات العراقي رقم 438-433( ينظر يف املواد)(28

 بعقوبيت القذف والسب.

28 ، حبث على 8( د. حنان حممد القيسي، احلصانة الربملانية يف العراق، مؤسسة آفاق، ص(

                                 http://www.afaqiraq.org/afaqاالنرتنيت: 
                         

، 8114( د. رمضان بطيخ، احلصانة الربملانية وتطبيقاتها يف مصر، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (21

 .89-84ص

اجمللس الشعيب الوطين، اجلزائر، العدد ( د. عثمان دشيشة، احلصانة الربملانية، جملة النائب، (21

 .39، ص2114الثالث، السنة الثانية، 

 .448، ص8138( د. وحيد رأفت، القانون الدستوري، املطبعة العصرية، القاهرة، (31

 .818، ص8111( د. سعد عصفور، النظام الدستوري املصري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، (38

 .818( د. سعد عصفور، مصدر سابق، ص(32

. وانظر ايضًا البندين)ثانيًا وثالثًا 28( انظر اسحان حممد مكي، احلصانة النيابية، مصدر سابق، ص(33

( من الالئحة 818، واملادة )2118( من النظام الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة 21من املادة )

 .8113الداخلية جمللس الشورى يف مصر لسنة 

احلصانة الربملانية، رسالة ماجستري، كلية القانون، جامعة بغداد، ( عامر عباس عبد اجلبوري، (34

 .811-818، ص8119

( من 23، ونص املادة )8114( من النظام الداخلي جمللس النواب يف لبنان لعام 11( انظر املادة)(39

س ( من الالئحة الداخلية جملل811، واملادة )8183الالئحة الداخلية جمللس االمة يف الكويت لسنة 

 .8113الشورى يف مصر لسنة 

( د. كريم يوسف كشاكش، احلصانة اإلجرائية ضمانة دستورية للعمل الربملاني، مصدر سابق، (38

 .91ص

( د. حسام الدين حممد امحد، احلصانية الربملانية املوضوعية واإلجراءات من وجهة النظر اجلنائية، (38

 .83، ص8119، 2دار النهضة العربية، ط

http://www.afaqiraq.org/afaq


 عاشرالعدد ال               مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                      
 
 
 

811 
 

170 170 

                                                                                                                                                                                   

، وان كان هناك اجتاه 2118( من النظام الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة 84ادة)( انظر امل(31

قضائي قد ذهب اىل ان املرشح الفائز يف االنتخابات يعد عضوًا وال يتمتع حبقوق العضوية مامل يؤدي 

 .م8/4/2111بتاريخ  38/2111اليمني ويباشر عمله، انظر قرارا جملس شورى الدولة يف العراق رقم 

(. 98( سنوات )املادة4( يكون االنتهاء طبيعيًا، بإنتهاء مدة اجمللس القيادي واحملددة بالدستور بـ)(31

ويكون االنتهاء استثنائيًا واليت تزول منها الصفة العضوية ويتبعها احلصانة الربملانية يف حالة اسقاط 

( واملعدل 2118( لسنة )8م )عضوية اجمللس او استبداله استنادًا لقانون أعضاء جملس النواب رق

 م.2118( لسنة 41بالقانون رقم )

، القاهرة ،  39( د. سيد صربي و د. حممود عبد، احلصانة الربملانية، جملة مصر املعاصرة ، السنة(41

 .892، ص8144

( اليت أجازت لرئيس اجلمهورية تعيني عدد 8188( من الدستور املصري لسنة )18( مثال ذلك املادة )(48

 العضاء اليتجاوز عشرة يف جملس النواب.من ا

 .93-92( د. رمضان حممد بطيخ، احلصانة الربملانية وتطبيقاتها يف مصر، مصدر سابق، ص(42

( د. صربي حممد السنوسي، االختصاص بصحة الفصل يف صحة العضوية الربملانية وحدود اختصاص (43

 .28-21، ص2111جملس الشعب، دار النهضة العربية، الثاهرة، 

 .38( د. حسام الدين حممد امحد، مصدر سابق، ص(44

( تبني عند تدقيق طلبات رفع احلصانة لدى جملس النواب ، سبب إتهام النائب بالقذف أو السب، (49

( عقوبات اليت تكون عقوبتها احلبس، مما يعين انها 231ان طلب رفع احلصانة على وفق املادة)

 جنحة وليست جناية.

( من الدستور 888، واملادة )8188( من الدستور املصر لسنة 11ينظر املادة )( مثال على ذلك، (48

 .8148( من الدستور اللبناني لسنة 41، واملادة)8182الكوييت لسنة 

( 891( من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري رقم )31/ب( منه، وبنفس املعنى املادة)8( انظر املادة)(48

 .8191لسنة 

، القاهرة، 2مصطفى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، مطبعة جامعة القاهرة، ط( د. حممود حممد (41

 .238، ص8111
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 .2119( من الدستور العراقي لسنة 83( انظر نص املادة )(41

 .3( مصطفى احلضاونة، احلصانة الربملانية، مصدر سابق ص(91

، 28/2/8113 جلسة (، يف931( وهذا واضح يف حكم حمكمة النقض املصرية يف الطعن املرقم )(98

 .898ص

( امحد بوضياف، احلصانة الربملانية واملعارضة السياسية، ورقة مقدمة ضمن أعمال املؤمتر الربملاني (92

 .8-8، ص2119اإلقليمي حول تعزيز الربملانيني العرب، اجلزائر، 

 .892-898( د. حسينة شرون، احلصانة الربملانية، مصدر سابق، ص(93

 .28زمي، احلصانة الربملانية، دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص( مشعل حممد العا(94

 .48-48( رمضان حممد بطيخ، مصدر سابق، ص(99

 .21( مشعل حممد العازمي، احلصانة الربملانية، مصدر سابق، ص(98

 .38-31( علي بن عبداحملسن التوجري، مصدر سابق، ص(98

 .99دد األول، السنة ارخامسة، ص( جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، الع(91

 .818( عامر عياش عبداجلبوري، مصدر سابق، ص(91

 .3-2( حازم علوش، مدى توافق احلصانة الربملانية مع الشريعة اإلسالمية، مصدر سابق، ص(81

 .81-1( رمضان حممد بطيخ، مصدر سابق، ص(88

 .9-4( حازم علوش، مصدر سابق، ص(82

 .33اإلجرائية ضمانة دستورية، مصدر سابق، ص( كريم يوسف كشاكش، احلصانة (83

( إهلام حممد العاقل، احلصانة يف اإلجراءات اجلنائية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة (84

 .448، ص8118القاهرة، القاهرة، 

( عادل احلياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني، دراسة مقارنة، مطابع غامن عبده، (89

 .883، ص8182األردن،  عمان،

، عمان، األردن، 8( إبراهيم الشوابلة، احلصانة الربملانية، دراسة مقارنة بني األردن وبريطانيا، ط(88

 .833، ص8118
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 .281-281( حممد عباس حمسن، رفع احلصانة الربملانية اإلجرائية، مصدر سابق، ص(88

( لسنة 23صول احملاكمات اجلزائية رقم )( واجلرمية املشهودة عرفتها القوانني وبضمنها قانون أ(81

/ب(. د. سليمان عبداملنعم، أصول اإلجراءات اجلزائية يف التشريع 8، املعدل يف املادة )8188

 .283، ص8111، املؤسسة اجلامعية، سنة 2والقضاء والفقه، ط

، 8188، مطبعة جامعة القاهرة، 88( د. حممود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ط(81

 .818ص

 ( من الدستور العراقي.83( ينظر نص املدة )(81

 ( من قانون العقوبات العراقي.88( ينظر نص املادة )(88

، دار النهضة العربية، القاهرة، 2( د. حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ط(82

 .843، ص8111

اللبناني، دار النهضة العربية، القاهرة، ( د. فوزية عبدالستار، قانون أصول احملاكمات اجلزائية (83

 .889، ص8189

( عبد االالء احلكيم بناني، احلصانة الربملانية كوسيلة لتعزيز الربملانيني العرب، ورقة مقدمة ضمن (84

-http://www/arab، 2119سبتمرب22-21املؤمتر الربملاني اإلقليمي املنعقد يف اجلزائر 
ipu.org. 

، القاهرة، 39مود عبد، احلصانة الربملانية، جملة مصر املعاصرة، السنة ( د. سيد صربي ود. حم(89

 .893-892، ص8144

 ( من الالئحة الداخلية جمللس الشعب املصري.381( انظر املادة)(88

( مصطفى قلوش، احلصانة الربملانية اإلجرائية، اجمللة املغربية للقانون والسياسة واالقتصاد، عدد (88

 .829-824م، ص2111، سنة 33/34مزدو 

املعدل على اجلناية  8181( لسنة 888( من قانون العقوبات العراقي رقم )29( حيث نصت املادة)(81

)هي اجلرمية املعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية: أواًل: اإلعدام، ثانيًا: السجن املؤبد، ثالثًا: 

 سنة(.89-9السجن اكثر من 
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املعدل  8188( لسنة 123من قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم ( 8( تنص الفقرة )أ( من املادة)(81

على ان )حترك الدعوى اجلزائية بشكوى شفوية أو حتريرية تقدم اىل قاضي التحقيق أو احملقق أو 

أي مسؤول يف مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من املتضرر من اجلرمية، أو من يقوم 

علم بوقوعها، أو باخبار يقدم اىل أي منهم من االدعاء العام، مامل ينص  مقامه قانونًا أو أي شخص

القانون على خالف ذلك. ووجوز تقديم الشكوى يف حالة اجلرم املشهود اىل من يكون حاضرًا من 

 ضباط الشرطة وموظفيها(.

نة اإلجرائية م، مضمون احلصا2119( من دستور 83( انظر نص الفقرة)ب( من البند)ثانيًا( من املادة)(11

هو من خالل عدم أمكانية اختاذ أي إجراء حبق أي عضو من أعضاء جملس النواب اال باذن سابق 

من اجمللس، ولعل ذلك يقود اىل االستنتا  فحواه ان طلب رفع احلصانة بسبب ارتكاب جناية ما 

ال اذا كان هناك من قبل احد هؤالء، ال يعطي احلق لالدعاء العام بتحريك الدعوى اجلزائية ضده، ا

إذن مسبق من جملس النواب يسمح باختاذ اإلجراءات الالزمة ضد العضو الذي ارتكب اجلرمية، 

وهلذا الطلب ال يقدم اال من قبل جملس القضاء األعلى، على اعتبار ان الذي له حق التقاضي رئيس 

( 28االحتادية العليا رقم ) جملس القضاء األعلى التابع له االدعاء العام. للمزيد انظر قرار احملكمة

 م.21/2/2118ن بتاريخ 2118احتادية، لسنة 

م، من جملس رئاسة اجلمهورية 2111( لسنة 24( انظر املذكرة التفسريية الصادرة بالقرار رقم )(18

 .21/82/2111يف  4841واملنشورة بالوقائع العراقية بالعدد 

 .412-418ة، مصدر سابق، ص( د. حممود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائي(12

 .13-12( مشعل حممد العازمي، احلصانة الربملانية، مصدر سابق، ص(13

-88، ص8112( حممود جنيب حسين، الدستور والقانون اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، (14

88. 

 .821-828( د. حممود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، مصدر سابق، ص(19

، 8118ابريل، -مد أبو العينني، مقالة عن احلصانة الربملانية، جملة القضاة، عدد يناير( د. حم(18

 .824-823ص

 (م.2119( من دستور )83( انظر نص الفقرة)ب( البند)ثانيًا( من املادة )(18
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( 23( أ. عبداألمري العكيلي، ود. سليم إبراهيم حربه، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم)(11

 .31، ص8111املعدل، اجلزء األول، املكتبة القانونية، بغداد،  8188لسنة 

 8188لسنة  23( البند)ثانيًا( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم 8( للتفضل انظر نص املادة)(11

 املعدل.

 ( من القانون اعاله.8( انظر املادة)(11

 ( من نفس القانون اعاله.43( انظر املادة)(18

بطبائي، السلطة التشريعية يف دول ارخليج العربية، نشاتها وتطورها، جملة دراسات ( د. عادل ط(12

. ويف احلقيقة فإن 232-238، ص8119، جامعة الكويت، 84ارخليج واجلزيرة العربية، العدد

احلصانة للربملانيني العراقيني اليت متنحهم احلماية القانونية، قد جعلت البعض منهم خيتفي وراءها 

اعمال غري قانونية. فاذا ما ألقينا نظرة بسيطة على الوضع املالي ألغلب هؤالء والذين  ملمارسة

ميتنعون حلد االن عن اإلعالن رمسيًا عن حساباتهم وممتلكاتهم وكشوفاتهم املالية، واليت ميكن ان 

ى تكون سببًا ملساءلتهم، هؤالء الذين اثر ثراءًا على حساب الشعب العراقي، بشكل يستطيع حت

أبسط الناس ان يثبت بأن هذا الثراء ال ميكن ان يتحقق بالرواتب واملخصصات الشهرية اليت 

يتقاضاها هؤالء على ضخامتها. اذ ان هناك تقارير حملية وعاملية تشري اىل بلوغ ثروات بعض هؤالء 

 اىل مليارات الدوالرات االمريكية.

 .381-388ل اجلنائية، مصدر سابق، ص( عقل يوسف مصطفى، احلصانات القانونية يف املسائ(13

( من النظام الداخلي جمللس النواب، 21( وينظر أيضًا، بنفس العبارة نص البند)ثالثًا( من املادة )(14

 م.2118لعام 

 ( من النظام اعاله.22( ينظر نص املادة )(19

، نقابة ( د. علي حسني ارخلف، احلصانة من القانون اجلنائي، دراسة مقارنة، جملة القضاء(18

 .28، هامش ص8188احملامني العراقيني، العدد الثالث، السنة الثانية والعشرين، بغداد، ايلول

 ، مبوقع االلكرتوني االتي:3( القاضي زهري كاظم عبود، احلصانة الربملانية، ص(18

 www.al-nnas.comARTICLEZAbud26prl.htm. 
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رية بأنه: )ال تقبل الشكوى يف اجلرائم املبينة ( من قانون أصول احملاكمات اجلزائ8( نصت املادة)(11

باملادة الثالثة من هذا القانون، بعد مضي ثالثة اشهر من يوم علم اجملين عليه باجلرمية، أو زوال 

العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى، ويسقط احلق يف الشكوى مبوت اجملين عليه، مامل 

 ( من القانون أعاله على:3صت املادة )ينص القانون على خالف ذلك(، وأيضًا ن

الوجوز حتريك الدعوى اجلزائية، إاّل بناء على شكوى من اجملين عليه أو من يقوم مقامة قانونًا يف -أ

 اجلرائم اآلتية:

 زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خالفًا القانون احلوال الشخصية.
التهديد بالقول أو بااليذاء ارخفيف اذا مل تكن  القذف أو السب أو إفشاء األسرار أو االخبار الكاذب أو

 اجلرمية وقعت على مكلف خبدمة عامة أثناء قيامة بواجبه أو بسببه.
السرقة أو اإلغتصاب أو خيانة األمانة أو االحتيال أو حيازة األشياء املتحصلة منها، اذا كان اجملين عليه 

ألشياء حمجوزًا عليها قضائيًا أو إداريًا، أو زوجًا للجاني أو أحد اصوله أو فروعه ومل تكن هذه ا

 مثقلة حبق لشخص آخر.
 إتالف األموال أو ختريبها، عدا أموال الدولة، اذا كانت اجلرمية غري مقرتفة بظرف مشدد.

إنتهاك حرمه امللك أو الدخول أو املرور يف ارض مزروعة أو مهيأة للزرع أو ارض فيها حمصول، أو ترك 

 يها.احليوانات تدخل ف
 رمي األحجار أو األشياء األخرى على وسائط نقل أو بيوت او مبان او بساتني أو حظائر.

 اجلرائم األخرى اليت ينص القانون على عدم حتريكها اال بناءًا على شكوى من املتضرر بها.
وزير الوجوز حتريك الدعوى اجلزائية يف اجلرائم الواقعة خار  اجلمهورية العراقية، اال باذن من -ب

 العدل.

 .888( مصطفى قلوش، احلصانة الربملانية اإلجرائية، مصدر سابق، ص(11

 .881ود عبد، احلصانة الربملانية، مصدر سابق، صد. سيد صربي ود. حمم( (811
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 في الدول العربية النهضويالفكري و البناء مستلزمات

 

 

 
 

Abstract 

          The intellectual and renaissance construction in the 

contemporary Arab societies must have some basic requirements that 

are necessary for any renaissance and available all the time. These 

requirements represent a fundamental pillar of renaissance which 

include intellectual awareness and economic reform as well as the 

reform of religious thought. Individual/ citizen or majority of the 

people when have an enough level of political though awareness that 

appears in forms of  freedom, equality, democracy, tolerance and 

peaceful coexistence in the society, the environment of creativity in all 

fields would be available in the society. 

 ملخص

بد من مستلزمات أساسية اليت ال  اج اىلتالبناء الفكري والنهضوي يف اجملتمعات العربية املعاصرة حتان     

، وهذه ، ومتثل دعامة أساسية ألي نهضة ميكن حتقيق البناء الفكري والنهضوي بدونها توفريها ، إذ ال 

إصالح الفكر الديين . لكي يكون لدى فضاًل عن ،  االقتصادياإلصالح ضرورة املستلزمات تتمثل بالوعي الفكري و

غالبية الشعب واجلماهري وعي فكري سياسي كاف مما جيعلهم من املؤمنني باحلرية واملساواة  الفرد / املواطن أو

، األمر التنوع والتعدد السائد يف هذه اجملتمعات بصورة سلمية  وإدارةتسامح والتعايش السلمي والدميقراطية وال

 .الذي يؤدي اىل توفري بيئة مناسبة لتحقيق األبداع يف خمتلف اجملاالت 

 د. وجيه عفدو علي

/جامعة دهوكالعلوم السياسية كلية  
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 املقدمة

أو ، حتركات شعبية وسياسية وإىل الوقت احلاضر  0202منذ عام العربية  الدولجيري يف كثري من       

رمبا ، البعض منها  يةالكرامة اإلنسان واحرتاملمطالبة بالدميقراطية ل (ان صح التعبري)باألحرى ثورات سياسية 

وبدأت تواجه عقبات وصعوبات ، ولكنها مل تستطع ان تقوم بالبناء بعد ،  السابقحكم ان تهدم نظام  استطاعت

مواقف واضحة بشأنها من أجل معاجلتها  اختاذتطلب مر الذي ي، األتونس ومصر وليبيا واليمن  ، مثلعديدة 

وثقافة سية على أساس املشاركة السياسية ، وان تقوم قواعد اللعبة السيا دون القفز فوق املراحل معاجلة حقيقية

ال يزال  من هذه الدولوالبعض األخر ، ف اسية وعدم التعصب ألي طرالتعددية السي واحرتاماملشاركة واملساهمة 

 .سنوات أربعمنُذ حوالي أكثر من  يف سوريااجلارية  أحداثكاحلال مع  بعد ومل حيسمفيه  قائمًا الشعيب احلراك

اهلدم على يشمل ينبغي ان  هي عملية مركبة ومرتابطة حتقيق النهضة عملية ان وعليه نستطيع القول          

 اط حول طبيعتهفقليس  ،بني املختصني والباحثني ثري الكثري من اجلدال والنقاش إال إنها أي النهضة ت ،والبناء 

 أيضًا،  اوأهدافه اإمنا حول أساليبه،  على حد سواء اخلية واخلارجية فيهمل والداا، ودور العو اوالقائمني عليه

اهلدف من هذا )جون آر برادلي( الذي ذهب يف كتابه )ما بعد الربيع العربي( ان ، فهناك مثاًل من يؤكد ومنهم 

الفساد ، آفة احلد من ، إمنا املطالبة مبحاربة البطالة والفقر و التحول الدميقراطي ليس حتقيقهو احلراك الثوري 

( . بينما يرى آخرون ان اهلدف من هذا التغيري هو حتقيق التحول الدميقراطي وبناء نظام 0)كرامة اإلنسان واحرتام

والتفرد بالسلطة أهم مساته . والسؤال املهم الذي  االستبداداحلكم الدميقراطي على أنقاض النظام السابق الذي كان 

ستلزمات الالممة املافيًا وتتوفر فيها ة فكريا وثقأيطرح نفسه هنا يف هذا الشأن ، هو هل ان هذه اجملتمعات مهي

إلحداث النهضة أم ال ؟ ، وهل ان الثورات السياسية ينبغي بالضرورة ان تسبق الثورات الفكرية أم العكس هو 

الصحيح ؟ ، وهذا األمر الذي يتطلب الوقوف عنده وتوضحيه يف ثنايا البحث هذا ، والذي ميثل هدفه الرئيس . 

ر والتصورات ، واليت هي األخرى قد تثري الكثري من اجلدل والنقاش من قبل بعض ومن ثم طرح بعض األفكا
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وتقدير ، فالعافية تكمن يف اجلدال واحلوار وثقافة  احرتام، لكنها بالتأكيد حمل األوساط الفكرية أو السياسية

بشرية مجعاء يف للخدمة  لتقديميف حماولة  ، كل ذلك أماًل يف احلكم واالنفراد االستئصالاملشاركة وعدم اإلقصاء أو 

وتسجيل بعض املالحظات حول الذي يشهده الدول العربية من تطورات مهمة اليت هلا  وحتديد،  الشأنهذا 

، كل ذلك من أجل بيان نقاط الضعف ، ومن  واحنطاطهاأم يف تراجعها  وامدهارهاأهمية كبرية سواء يف تقدمها 

 ت نفسه تطوير اجلوانب اإلجيابية من جهة ثانية .ويف الوق، ثم السعي لتجاومها من جهة 

البحث العلمي ميثل املسلك الرئيس الذي يساعد الباحث يف الوصول إىل املعرفة الالممة حول  منهجإن       

موضوع ما من موضوعات اليت تكون قيد البحث والدراسة ، وال سيما خبصوص الدراسات اإلنسانية عمومًا 

البحث بشكل أساسي على املنهج  اعتمدذلك تطلب األمر اللجوء إىل أكثر من منهج ، فقد والسياسية خصوصًا ، ل

العاطفية املستعجلة أو  االنفعاالتعن  التحليلي عند حماولة تفكيك الواقع القائم وغربلته وكشفه على حقيقته بعيدًا

دون ان تكون على شكل حلول مؤقتة غري املوضوعية ، ومن ثم بعد ذلك يتم بنائه وتركيبه بصورة سليمة وحقيقية 

معرفة جوانب اخللل  أياإلسالمية منُذ عقود من الزمن ،  –كالذي تعارف عليه اجملتمعات العربية  ترقيعيهأو 

أو ظاهرية كما حيدث يف  همعاجلة حقيقية وجذرية ، وليس معاجلة ترقيعي اوتشرحيه ، لكي يتم معاجلتهفيه 

على املنهج التارخيي من خالل متابعة جذور وجوانب اخللل املوجودة يف  االعتمادكثري من األحيان . وكذلك مت 

والفقر والفساد وتأثري ذلك سلبيًا على مفاصل احلياة كافة ، خصوصًا  باالستبدادهذه اجملتمعات اليت تتميز 

 والثقافية والفكرية . االجتماعية

البناء ال ميكن حتقيق اليت مستلزمات أساسية ناك ان هالبحث من فكرة مفادها ان: ) فرضيةوتنطلق        

، وإصالح الفكر الديين  االقتصاديتتمثل بالوعي الفكري واإلصالح  وهذه املستلزماتبدونها ،  الفكري والنهضوي

غالبية الشعب واجلماهري وعي فكري سياسي كاف مما جيعلهم من املؤمنني  لكي يكون لدى الفرد / املواطن أو .

التنوع والتعدد السائد يف هذه اجملتمعات بصورة  وإدارةباحلرية واملساواة والدميقراطية والتسامح والتعايش السلمي 
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وضوع من جوانبه حياوالن ان يغطيان امل وتقوم هيكلية البحث على أساس تقسيمه إىل حماورين رئيسيني .سلمية

 -األساسية كافة ، واليت ميكن حتديدهما على هذا النحو:

 حات البحث:لحتديد مصط –احملور األول 

 معنى النهضة: -أواًل

 الوعي الفكري: –ثانيًا 

 مستلزمات البناء النهضوي: -احملور الثاني

 مزدهر: اقتصاد -أواًل

 احملكوم املستنري: -ثانيًا 

 الطاعة والرفض: –ثالثًا

 احلرية واملساواة: -رابعًا 
 إصالح الفكر الديين:  –خامسًا 

 احملور األول

 حتديد مصطلحات البحث

البحث ، على أساس ان الوظيفة األوىل  اهتمامحناول يف هذا احملور توضيح املفاهيم اليت متثل حمور 

 للنظرية السياسية املعاصرة هي حتديد املفاهيم وتفكيكها . 

 ضة :معنى النه -أواًل 
 . النهوض هو الرباح من املوضع والقيام عنه :أن ر(بن منظولــ )أجاء يف "لسان العرب" لغة كما  فالنهضة      

، وأنهضته أنا  ، وارتفع عنه إىل العدو أسرع إليه حياربه ، ينهض، نهضًا، ونهوضًا: قام عن مكانه نهض

 ( .0)ألمر كذا: إذا أمره بالنهوض له ، واستنهضه ، وانهضته، حركة للنهوض فانتهض
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يف التقاليد االوربية تغيريات فكرية وثقافية اليت بدأت يف البالد اإليطالية وبلغت أوج امدهارها النهضة تعين و    

شري وأملانيا وبقية الدول االوروبية . وت وإسبانياس عشر والسادس عشر ، وامتدت منها إىل فرنسا ميف القرنني اخلا

نهاية العالقات االقطاعية وبداية العالقات الرأمسالية ، وإعادة احلياة اىل الثقافة االغريقية  إىل أيضا ةالنهض

 النهضةليد األمور . ففي عصر اوالرومانية اليت كانت منسية خالل العصور الوسطى نتيجة سيطرة الكنسية على مق

 من جديد . ومانيةوالثقافة االغريقية والر أفالطون وأرسطو اكتشافمت إعادة 

ويؤرخ هلا بسقوط ، وعصر النهضة ميثل مرحلة انتقالية من العصور الوسطى إىل العصور احلديثة يف أوروبا       

إىل ايطاليا ، ونقلوا معهم تراث اليوناني منها هجرة العلماء و، على يد العثمانيني  0541 عام القسطنطينية

 والروماني .

النهضة اإلنسانية يف أوروبا هي اليت قالت للكنيسة ولرجال الدين حنن ال حناربكم وال حنارب الدين ،        

 وتركوالكن حنارب كل نشاط تقومون به خارج اسوار الكنيسة ، اذهبوا اىل الكنيسة وابقوا بداخل الكنيسة ، 

 "اجلنون مدحكتابه " يف ة األوروبية ال سيما أكده أيرامسس معيم النهض العلماء واملفكرين للمجتمع املدني ، وهذا
، مما جعله يف صراع مع رجال الدين ، فقد أكد ان هناك مستويني لإلميان: املستوى  0400الذي نشر عام 

( . 1والشعائر واملظاهر االخرى) باأليقوناتالداخلي الذي هو اإلميان احلقيقي ، واملستوى اخلارجي الذي يتعلق 

واألمر نفسه يطبقه عبد الكريم سروش على اإلسالم عندما ميز يف كتابه "الرتاث والعلمانية" بني اإلسالم الواقعي 

 ( .5جبوهر الدين وحقيقته) االهتمامالذي هو ميثل حقيقة اإلسالم واإلسالم الظاهري الذي يتعلق باملظاهر دون 

املشرتكة اليت أصبحت مقبولة لدى اجلميع ، وتعين العقالنية  والنهضة هلا معاني عديدة ، فهي تعين القيم     

النصوص القدمية  اكتشافوالتفكري التنويري احلر ، والدميقراطية والفردية ، والعلمانية ، وتعين الوجود ، وإعادة 

الروماني . وان وعودة احلياة اىل االدب اإلغريقي و،  ، فالنهضة هي خطوة اىل الوراء ال سيما االغريقية والرومانية

 فكرة النهضة مهمة جدًا ال ميكن التخلي عنها عند احلديث عن بناء دولة مدنية عصرية .
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 عصر النهضة يتقاطع مع املرحلة السابقة ، مع مرحلة العصور الوسطى اليت كانت تتسم باجلمود الفكري     

ات اإلقطاعية وبداية العالقات الرأمسالية الثقافة . فهي تعين نهاية العالق واحنطاطوالعلمي ، والفراغ الفكري 

كأساس للنظام االجتماعي االقتصادي . والنهضة عمومًا تعين جمموعة من التغيريات املتباينة واملختلفة قد تكون 

 والصناعية . االقتصاديةو  واالجتماعيةهلا عالقة باجلوانب السياسية والثقافية 

 الوعي الفكري:  –ثانيًا 

لكي نبين مفهوم حول الوعي الفكري ينبغي القول ان املقصد هنا بالوعي الفكري هو ليس حتقيق برنامج     

إيديولوجي معني ، وإمنا ان هناك مستلزمات ينبغي توافرها لكي تنجح النهضة ، ومنها بطبيعة احلال ، الفكر 

ياسية وحتقيق الدميقراطية ، على أساس النهضوي والوعي السياسي لدى الشعوب واألمم قبل املطالبة بالثورة الس

ان هناك عالقة وثيقة بني الدميقراطية والفلسفة ، وأنها أي الدميقراطية عملية تارخيية معقدة وصعبة ، حتتاج إىل 

وقت طويل ، وال ميكن حتقيقها خالل مدة قصرية ، لذلك ينبغي ان تكون هذه العملية متواصلة ومستمرة وان ال 

أو الوقوف عند حدود معينة ، وان ال يقف عند حدود تغيري النظام السياسي احلاكم وإمنا يبدأ  عانقطاتكون هناك 

ينبغي ان تسبق الثورة السياسية كما يقول )عزمي لذلك من الشعب واجلماهري وصواًل إىل قمة اهلرم السياسي . 

ث عن فكر ثوري ودوافع ثورية حتوالت ثقافية وفكرية لدى فئات واسعة من اجملتمع ، ويصعب احلدي :بشارة(

( 4من دون مثل هذه التحوالت اليت تؤدي إىل تصور منط احلياة كظلم ال حيتمل ، ومن ثم حتدث الثورة السياسية)

أخر الذي قد ال خيتلف  باستبداد استبداد استبدالسيتم و، وإال سنهدم الدميقراطية بالدميقراطية نفسها ، 

سابق ، نتيجة عدم اإلميان احلقيقي بالدميقراطية ، وهناك جتارب واضحة يف ال االستبدادبطبيعته كثريًا عن 

 0311التاريخ تؤكد صحة هذا القول ، يأتي يف مقدمتها وصول )أدولف هتلر( إىل السلطة السياسية يف أملانيا عام 

عن الدميقراطية . الدميقراطية ، ولكن ترتب على ذلك نتائج سلبية كبرية يف جمال احلديث  االنتخاباتمن طريق 

، األمر الذي يدفعنا إىل بيان املستلزمات اليت تدفع إىل  أواًللذلك علينا أواًل العمل على تفجري الثورات الفكرية 

 . الثانيحتقيق هذه النهضة عنوان للمحور 
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 احملور الثاني     
 مستلزمات البناء النهضوي

ينبغي العمل على إجيادها ، فبدونها ال ميكن  الفكري والنهضويالبناء ن هناك مستلزمات عديدة لتحقيق إ        

  -احلديث عن أي نهضة ، وهذه املستلزمات ميكن حتديدها على النحو اآلتي:

 مزدهر:   اقتصاد –أواًل 

مستقر وأمن مهم جدًا عند احلديث عن النهضة ، فاألولوية بالنسبة اىل املواطن  اقتصاديان إجياد وضع         

ان هناك ضرورة ماسة ف لذلك يكون للجانب االقتصادي ، بكلمات أخرى ان الفقر والبطالة يعرقل عملية النهضة ،

 لتحقيق االصالح االقتصادي .
يق التحوالت يف حياة اجملتمعات ، لتوفري بيئة هو األخر ميثل ضرورة مهمة لتحق االقتصاديان اإلصالح      

باجلانب الثقايف والفكري ، وحتقيق ذاته ، األمر الذي يساهم يف  االهتمامآمنة يتكمن فيها الفرد من  اقتصادية

وهذا يشري إىل إننا حنتاج إىل  التخلص من اخلرافات واجلهل الذي يسيطر  على فئات واسعة من اجملتمع .

 أيضًا ، وليس فقط اإلصالح السياسي . اقتصاديإصالح  األوىلبالدرجة 

يف الواقع ان لكل نهضة فكرية داعمة مادية حتميها أو تعطيها الدفع الالمم لكي تقوى وترتعرع ، وال ينبغي      

ول ، فنتوهم ان الفكر معلق يف الفراغ ، أو انه بنمو ويستمر بدون دعامة مادية تسنده ، نق ان نكون مثاليني جدًا

الفكر  انهيارالربجوامية التجارية يف بغداد وبعض املراكز اإلسالمية األخرى ساهم يف  انهيارلك وحنن نعلم ان 

العقالني املتمثل باملعتزلة والفالسفة ، فالفكر لكي يرتعرع تلزمه شروط حميطة ومالئمة نسبيًا ، من يفتقر وجيوع ال 

 .  (6الفقر املادي والفقر الفكري) هناك عالقة بني أي انيعود يعرف كيف يفكر ، 

 احملكوم املستنري: –ثانيًا 

أن املشكلة االساسية هي مشكلة بناء اإلنسان ، لذلك ينبغي العمل وبذل اجلهود على متجيد اإلنسان إلجياد       

احملكوم املستنري أيضًا الذي يساهم يف إنتاج املعرفة وحتقيق التحوالت الكربى ، وليس فقط احلاكم املستنري بنور 
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املستبد املستنري اليت تزاوج بني امللكية الفردية املطلقة والعقلية العلم واملعرفة كما ذهب إليه أفالطون ، أو فكرة 

 الفلسفية كما يقول فولتري  .

بناًء على ذلك نستطيع القول ان أحدى املستلزمات الضرورية لبناء دولة قائمة على أسس سليمة وخالية من      

للتحول الدميقراطي الذي شهده العامل منُذ  ، والركوب يف موجة الرابعة واالجتماعيةالعيوب واألمراض السياسية 

، هو تغيري الشعوب وبناء فكر مستنري عن الكون واإلنسان واحلياة ، الذي بدونه ال ميكن  0202أواخر العام 

حتقيق النهضة ، وليس تغيري احلاكم أو النظام السياسي ، ألنه متى تغيري الشعب بهذا الشكل سيكون النتيجة 

بل احلتمية هلذا التغيري هو تغيري احلاكم يف حلظة من اللحظات ، لذلك نقول ان بناء اإلنسان  ةواملنطقيالطبيعية 

بوصفه مدخل لسؤال النهضة حيتاج إىل وقت طويل ويتطلب املزيد من اجلهد من قبل املثقفني واملفكرين ، فضاًل 

نذ الطفولة بل منُذ والدته ، على أساس على الدولة ان تهتم بالبشر م وهكذاعن املؤسسات التعليمية والرتبوية ، 

،  واالقتصادية واالجتماعيةبالنظم العمرانية والسياسية  واالهتمامالعقول والبشر  استثماراحلقيقي هو  االستثمار

وليس البنى التحتية فقط ، هلذا على الدول اليت تسعى بناء نفسها بناًء صحيحًا وسليمًا أن ختصيص ميزانية 

 ال .ضحمة هلذا اجمل

فهذه العملية هي األخرى عملية معقدة وصعبة وحتتاج إىل مزيد من اجلهد وتوحيد الصفوف لعل أهمها ان        

نات يف حماولة منُه لتوحيد ا( كان على حق عندما خاطب ممالئه من احليوتكون شعبية ، لذلك فإن )ميجور()

 "علينا ان نعمل لياًل ونهارًا ، جسدًا وروحًا ، صفوفهم للتخلص من املستبد صاحب املزرعة )مسرت جونز( قائاًل

اإلطاحة باجلنس البشري ، تلك هي رساليت لكم ، أيها الرفاق: الثورة ، ال أعرف متى ستكون هذه الثورة ، فقد 

يكون ذلك خالل أسبوع أو رمبا مائة عام ، لكنين أعلم ، كرؤييت هلذا القش الذي حتت أقدامي ان العدالة 

هنا ينبغي القول أننًا حنتاج إىل مراجعة الواقع وحماولة تغيريه ، من أجل إنتاج و( . 7 أم عاجاًل")ستتحقق آجال

 واالعتقاداتفكر ثوري إلذابة هذا اجلبل اجلليدي ، حباجة إىل فكر جديد ، فكر مستقبلي من أجل تغيري األفكار 
، ومن  االستبدادالديين الذي صنع  والتنظري االستبداديوتنمية العقل البشري والتخلص من ترسبات  ةالقر وسطي
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إىل فكر ماضوي يتسمك أو ميجد املاضي  ثم اخلروج من هذا التأخر ومن العامل القائم إىل عامل أفضل ، وليس العودة

ومن هنا فإن عملية التغيري البنى اجملتمعية ال تتم بسهولة ، وال أحد ميلك بشأنها وصفات   أو املرجعية املاضية .

بقدر ما يزداد تسارعًا وتأممًا يف  والتباسامن وضع إىل وضع آخر ، يف واقع كوني يزداد تشابكًا  االنتقالهزة جا

هناك أمراض سياسية ينبغي التخلص منها وإجياد هوية ف( . 8عالقاته ومصائره ، كما يف قضاياه  ومشكالته)

يقة . واخلطوة األوىل لتجاوم هذه اآلممة هي واضحة تقوم على أساس تغليب املصاحل الوطنية على املصاحل الض

، طبعًا السياسية يأتي يف مقدمتها ، هذه اجملتمعات عاني منها تتشخيص األمراض أو االعرتاف باألمراض اليت 

 لكي نتمكن بعد ذلك من حتديد العالج املناسب هلا.

وعليه ، يتبني من خالل التأمل يف الواقع املعاصر وتفكيكه ، أن هناك معوقات كثرية حتول دون جناح       

النهضة اليت تعد حاجة ضرورية هلذه اجملتمعات يف الوقت احلاضر ، منها بطبيعة احلال اجلهل وعدم وجود 

خصوصًا من قبل القائمني بالثورات أو الذين  عقلية تنويرية أو متنورة بنور العلم والفلسفة بالنسبة إىل الدميقراطية ،

. لتحقيق ذلك  ، إذًا كيف ميكن معاجلة هذا األمر وجتاوم هذا الواقع املؤمل هذه الثورات لصاحلهم استثمروا

حنتاج إىل نهضة يف كل شيئ يف الطبائع ويف األفكار والعقول ، وحتى يف أمياء النساء ، وإال خنشى جناح هذه 

، إذ شهد اجملتمع الفرنسي ثورة فكرية واسعة مشلت مفاصل  0783ثاًل الثورة الفرنسية عام الثورات ، خذ م

إيرامسوس وجان جاك روسو ومنتسكيو وفولتري ودريدا( وغريهم كثريون ، اليت  احلياة املختلفة بفضل كتابات )

 واالستبدادوحماربة الظلم قيدة والسلطة املواحلكم الدستوري  وتقديسه تؤكد على احلرية والكرامة ومتجيد اإلنسان

 ( .3، والكشف عن مساوئ النظام القديم وجعل يف القلوب مياًل إىل تغيريه وتبديله)

وال ننسى ان هناك من يرفض األفكار اجلديدة ويدعو إىل احلفاظ على الوضع الراهن أو بقائه وعدم تغيريه      

بضاعة مستوردة من اآلخر اخلارجي / الغربي ، ومن ثم  حبجة اخلوف من التغيري من جهة أو أنها متثل مثاًل

إنها ال تتالءم واجملتمعات العربية وال جيوم األخذ بها ، وأحيانًا ثالثة أنها تدعو إىل التمسك بالرتاث ومقاومة 

 ان الثورة ، أي ثورة عادة تواجه ثورة مضادة . ايالتجديد والعصرنة ، 
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كل الوسائل املتاحة لتغيري  استخدامقول بأن على األمة ان تعمل على ومن أجل توصيل الرؤية هذه يتعني ال

على العامل ، من أجل اخلروج من األممة  واالنفتاحبالشكل الذي يتالءم واملتطلبات املعاصرة  واستثمارهاالعقول 

احلديثة وخطب  تواالتصاالالثقايف القائم ، ال سيما من هذه الوسائل: وسائل اإلعالم  االنسدادالراهنة وجتاوم 

الزعماء ولوحات اإلعالنات واملؤمترات وورش العمل وقواعد البيانات واملواقع على الشبكة املعلوماتية الدولية 

 ( .02به) التنبؤ)االنرتنيت( ، وحري ان يكون ترويج وسائل جديدة للتفكري وفقًا ملسار ميكن 

منهجية اجليولوجيا ، لكي  استخدامبناًء على ذلك ميكن القول ، أننًا حباجة كما يقول: )هاشم صاحل( إىل 

نعمل على معاجلة املشكلة من جذورها وأعماقها ، كل ذلك من أجل حترير املاضي قبل حترير احلاضر ، 

لى تفكرينا وعقولنا ، األمر الذي والتخلص من عقلية القرون الوسطى واملورث القروسطي الذي ال يزال يسيطر ع

يتعارض مع القيم والثوابت الدميقراطية واحلداثة ، ومن ثم الدخول يف نهضة فكرية وعصر احلداثة ، هذا العصر 

اليت دخلت يف مرحلة ما بعد احلداثة ، إال إننًا مل ندخله بعد بصورة  الذي أصبح قدميًا بالنسبة للشعوب األوروبية

وإقصاء اآلخر متحكمة يف سلوكياتنا وممارساتنا اليومية ال سيما  االستبداد، إذا ال مالت ثقافة  حقيقة وفعالة بعد

 ( .00السياسية)
يستلزم حتقيق حتوالت معرفية وفلسفية يف جماالت  البناء الفكريوكذلك ال بد من التأكيد ان عملية 

التغيري من مرحلة الطفولة ومن أيامه األوىل  كونيتغيري من الداخل وان اليتطلب الذي احلياتية املختلفة ، األمر 

وإعداده إعدادا سليمًا وصحيحًا من خالل إخضاعهم لربامج تعليمية وتربوية قائمة على ثقافة التعايش والتسامح 

 ، وتلقينهم بأن احلقيقة ليست ملكًا أو حكرًا على أحد، وإمنا هي للجميع.والتعددية واحلوار
لفكرية ضرورية ، على اساس ان الثورة ضد الظلم والطغيان والفساد كما يقول )علي حرب( إذن فإن الثورة ا      

( . ويف هذا الشأن ذهب )عبد االله بلقزيز( يف معرض إجابته على السؤال الذي 00هي فعل فكري بالدرجة األوىل)

شعار سياسيني ؟ إىل يطرحه على نفسه ، هل ميكن إجنام ثورة سياسية من دون وعي سياسي ، ومن دون رؤية و

ان الثورة بوصفها تهدف إىل إسقاط وهدم نظام سياسي ، مثل هذه الثورة ال ميكن تعريفها إال بوصفها فعاًل سياسيًا 
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( . وهذا يفسر 01ال يكون فعاًل سياسيًا إال إذا كان مسبوقًا بوعي سياسي) اعتقاده، والفعل السياسي حسب 

جه اجلمهورية املصرية بعد وصول مجاعة اإلخوان املسلمني إىل السلطة اخلطرية اليت توا واألمماتالتحديات 

ممارساته  ة، واملتمثلة بعزل الرئيس السابق )حممد مرسي( نتيج 0200يناير عام  04السياسية يف البالد بعد ثورة 

لدميقراطية ، عدم إميانهم احلقيقي بااألمر الذي يؤكد السياسية ،  السلطة احتكارغري الدميقراطية وحماولته 

خصوصا إذا مت التأكيد ان الدميقراطية ال تتمثل فقط باالنتخابات وتداول السلطة سلميًا ، والدليل على هذا الذي 

آل ثاني( إىل أبنه  بن خليفة للسلطة من )محد تداول 0201يونيو  04 يفحدث يف دولة قطر مثاًل الذي شهد 

  ة .)متيم( ، وإمنا هي سلوك وثقافة وطريقة للحيا

ومن هنا ذهب )علي شريعيت( يف  . لذلك فإن النهضة ستكون نتاج طبيعي هلذا الفعل الفكري التحرري

وتغيري القيم الثقافية على ضرورة الرتكيز على قراءة الرتاث قراءة جديدة  االجتماعيصدد معاجلته موضع التغيري 

ومعاصرة ينسجم والتقاليد والقيم املعاصرة ، دون ان يعين ذلك تقليد اجملتمعات الغربية وان التقدم يكمن يف 

تمعات لُه النموذج الغربي أو ان طريق التقدم هو الطريق الغربي فقط ، ألن لكل جمتمع من اجمل استلهام

وعدم جتاومها  االعتباراليت ينبغي أخذها بنظر  واالقتصاديةوالسياسية  واالجتماعيةخصوصياته الثقافية والفكرية 

يف حتليل أي موضع من املوضوعات السياسية والفكرية ، وان وحدة التحليل ينبغي ان تعمل على تغيري أسلوب 

 التفكري .

نًا حباجة إىل قراءة جديدة للرتاث واألصول دون ان يفهم من ذلك إلغاء ولتوضيح ذلك أكثر ال بد من القول أن

أن القصد من . هذا الرتاث أو القطيعة معه ، والذي له بالتأكيد دور واضح وكبري يف حياة األمم والشعوب العربية 

 االمدهاريضمن ذلك هو ان تكون هناك تواصل مع األصول وليس التقاطع معها من أجل التقدم حنو األمام بصورة 

والتطور على أساس ان املعركة فكرية قبل ان تكون سياسية ، وهلذا  يذهب )حممد عابد اجلابري( إىل القول: ان 

على أنصار القديم إذا هم قدموا اجلديد كشيء ال أصل له عندهم ، وإنه  االنتصارأنصار اجلديد ال يستطيعون عادة 

أنصار القديم مناملة ناجحة خوض املعركة معهم يف ميدانهم وإظهارهم كله من عند الغري . إن من شروط مناملة 
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اآلفاق الرحبة اليت تثوي وراء األصول إذا فهمت بعيدًا عن  استيعابمبظهر املقلد اجلامد ، ومن ثم العاجز عن 

، احلرية  التقليد والفهم اجلامد . يذكر ان األصول والرتاث ينطوي على األبيض واألسود ففيه املشرق واملظلم

والظلم ، لذلك حناول ان نركز على تطوير اجلانب املشرق هذا وإعادة إنتاجِه ، كوسيلة  االستبدادوالعدالة ، 

وسياسية جديدة حمل  واقتصادية اجتماعيةإلنتاج فكر جديد يتالءم وحاجات العصر من جهة ، ولقيام بنى 

 واالستمراريةوهذا يعين ان عملية التواصل  ( .05ية)القائمة كونها تشجع على اخلمل وعدم اإلنتاج من جهة ثان

هذه وتلك القراءة اجلديدة ال ختدم فقط الفكرة اجلديدة ، بل ال بد ان ختدم كامل النظام الفكري الذي يراد تعزيزه 

د لتلك على فهم جدي اعتمادا، وهذا ال يتأتى يف الغالب إال  االنتماءبها بوصفها جزًء منه أو تنتمي إليه نوعًا من 

األصول نفسها ، حبيث تبدو هذه األصول كجديد كان خيوض مع القديم معركة مماثلة للمعركة اليت خيوضها 

 ( .04النظام الفكري اجلديد الذي إقامته)

ي لتحقيق رإىل ما سبق ميثل املستلزم الضرو استنادااألفكار الفلسفية والعلمية يف أوساط الشعب  فانتشار      

خصوصًا العربية منها ، إذ أنها تعين التغيري ، التغيري السياسي املطلوب يف أي جمتمع من اجملتمعات املعاصرة 

، وليس للنظام السياسي ، فحسب ، إذ هذه الثورة ليست هدم نظام  االقتصادي االجتماعياجلذري للنظام 

عام ، وبناء نظام جديد ، والثورة  اجتماعيل هدم نظام سياسي قائم وإقامة أخر يليب طوح القائمني بالثورة ، ب

وفقًا هلذا املعنى هي حركة تراكمية إىل األمام وجتاوم الواقع القائم وأخطائه ، فال تكون ثورة إال متى خطت 

إىل الوراء وثورة  ارتكامااكثر تقدمًا من سابقه ، وإال كانت  اقتصادي – واجتماعيباجملتمع حنو نظام سياسي 

جل ان منتع انفسنا ، بل من اجل ان نفهم احلياة اليت أمن ليس علينا ان نفكر و ( .06ادة أو ترتد إىل اخللف)مض

وعي  هناكبذل اجلهود من اجل التفكري . لذلك من الضروري ان يصري  ينبغيتثري القلق واحلافلة باملشاكل ، إذ 

 -(:07باألمور اآلتية)

( ، بل يف االنسجامبالفعل )إدراك خاطئ( أو اخلطأ املنطقي )عدم  ال يكمن السبب العميق للخطأ يف اخلطأ -0

 صيغة تنظيم معرفتنا يف شكل نسق من األفكار )نظريات ، إيديولوجيات( . 
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 هناك جهل جديد مرتبط بتطور العلم نفسه .  -0
 املنحط للعقل .  باالستعمالهناك عمى جديد مرتبط  -1
 –بالتقدم األعمى وغري املتحكم فيه للمعرفة )أسلحة حرارية ترتبط أخطر التهديدات اليت ترتبص بالبشرية  -5

 نووية ، تالعبات يف كل األنواع ، خلل بيئي( .

ة لنمط خاضعوهكذا ، فالفكر مهم جدا يف نهضة األمم وتقدمها خصوصا بالنسبة للمجتمعات اليت ال مالت 

ورفض اآلخر / الداخلي واخلارجي على حد السواء ، لذلك حيق  األحاديةوالنظرة  واالستبداديالشمولي  من الفكر

لنا كما يقول )إدغار موران( يف كتابه )الفكر واملستقبل( ان نطلب من الفكر ان يزيل الغشاوات والعتمات ، وان 

ار األفك انتشارحباجة إىل هذه اجملتمعات  أنف( . 08ينظم ويوضح الواقع ، وان يكشف عن القوانني اليت حتكمه)

الفكر من أجل الوصول إىل نهضة أدبية وعلمية وعملية ، فضاًل عن اإلصالح فيها الفلسفية والسياسية والعلمية 

ان الدين لنقول تأويل الدين وطريقة تأويله  اعتباريا للنهضة ، على رالديين الذي هو األخر ميثل مستلزمًا ضرو

 لة وإصالح ضرورة الضرورات .يعاني الكثري من الشوائب مما جيعل احلاجة إىل الغرب

ولكي تكتمل الصورة حول سؤال الثورة الفكرية اليت تعد من الثورات الكربى اليت ينبغي العمل على حتقيقها       

 ، من الضروري تسليط الضوء على موضوع احلرية واملساواة بوصفه من املواضيع اليت ال تنفصل عن هذا السؤال .

 :احلرية واملساواة -ثالثًا 

أننًا ال نستطيع ان نصنع احلرية من دون حتقيق  العتقادناهذه النقطة تربط بني احلرية واملساواة ، وذلك 

املساواة . فهذه القيم السياسية هلا أهمية كبرية يف حياة اإلنسان / الفرد ، ألن اإلنسان اذا مل تتوفر لديه احلرية 

 ستكون بالتأكيد غري عادلة .  واملساواة واحلقوق واحلريات االخرى ، فإن هذه الدولة أو تلك

إميانها  عدم ليةوأيضًا ، إذ ان مسؤ بد من القول ان الشعوب تتحمل مشاكل اجملتمع وكذلك ال       

، كلها إىل أدت إىل تفاقم اآلممة ،  لالستبدادبالدميقراطية وفقدان ثقافة التسامح وقبول اآلخر لديها واخلضوع 

ة وعدم التمييز بني اإلنسان وأخيه والسعي إىل بناء ثقافة جمتمعية )وليس ثقافة النخبة فقط( تؤمن باحلرية واملساوا
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تعلق باللغة أو الدين أو القومية . وذلك ألن الثقافة هي اليت حتكم الشعوب . فهذه  اعتباراتاإلنسان ألي 

لية ألنهم فرطوا يف حريتهم وقبلوا ان تنتهك ، فأصبحوا لقمة سائغة للحاكم ، وصاروا والشعوب تتحمل املسؤ

يتصرف يف حياته كما يريد ، وإمنا يتصرف بها الراعي كما يشاء ، وعلى الشعب كالقطيع الذي ال يستطيع ان 

( ، لذلك ميكن 03الذي ال يريد ان يلقي املصري نفسه ان حيافظ على حريته وال يقبل التنامل عنها أو املساومة فيها)

يكون اإلنسان غاية يف القول ان احلرية هي الوحيدة اليت متكن اإلنسان من أن حيقق غاياته اجلديدة ، أي ان 

ذاته ، فمن البديهي ال مكان حتقيق هذه الغاية إال مبنح اإلنسان أكرب قدر ممكن من احلرية اليت ال حيدها إال 

( . فاحلرية تعد مرتكز أساسي لتحقيق النهضة بوصفها توفر  املناخ املناسب لتحقيق 02اإلضرار مبصاحل الغري)

ربى من خالل السماح لألفراد بالتعبري عن أفكارهم دون التعرض لألذى ، مما التحوالت االجتماعية والسياسية الك

يؤدي اىل توجيه النقود اىل خمتلف جوانب احلياة وتشخيص االمراض ، األمر الذي يساهم من ثم البحث عن 

ا إجياد ان مهمة املثقف ليس فقط تشخيص األمراض واملشاكل ، وإمن اعتبارالعالج لتجاوم هذه السلبيات ، على 

 احللول واملعاجلات .

وتوظيف االوضاع اجلديدة والتمتع بأجواء احلرية والدميقراطية  استغالليذكر ان الشعوب العربية بداًل من 

صراع املبادئ واألهداف واألفكار السلمية كما هو عليه يف  واعتمادووضع خالفاتها الدينية والطائفية والعرقية وراءها 

بلدانها على سكة التطوير والتحديث والدفع باألحزاب والقوى السياسية لدخول مبدأ املنافسة الدول املتقدمة لوضع 

بالربامج واملناهج لتقديم األفضل واألصح لإلسهام يف تقدم وإنهاض بلدانها دخلت نفق املواجهات العقيمة الكاحبة 

ري السليمة اليت صنعتها نظم احلكم البائدة الثورات يف تغيري منط العالقات غ انتصارواملعرقلة للفرص اليت أتاحها 

لتخريب الوحدة الوطنية للحؤول دون وحدة الشعوب وتصديها لنظمها املهرتئة . وان القوى الثورية اليت تقود 

نظم   وأماحهمن سلبيات وفساد  اعرتاهالتغيري ينبغي ان ال تكتفي بإدانة الواقع الذي ثارت إلسقاطه ورفض ما 

بل ينبغي ان يكون ذلك مدخاًل إلرساء قواعد بناء جديد أكثر حداثة وعصرنة قائمة على أساس  احلكم القائمة ،

املساواة بني املواطنني ، ويتجاوم أخطاء املاضي ، وحتديد أولويات مهامها العاجلة ويف طليعتها مواجهة التحديات 
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 االنقساماتسابقة والتصدي ملخاطر واألمنية اليت ورثتها من النظم ال واالقتصادية واالجتماعيةالسياسية 

اليت تهدد اجملتمعات والنامجة عن املواجهات والصراعات العرقية أو الدينية أو الطائفية أو املذهبية  واالنشطارات

أو القبلية ونزع فتيل أسبابها ودوافعها بالعمل على تعظيم اهلويات الوطنية بوصفها اهلوية العليا يف اجملتمع دون 

شأن اهلويات الفرعية ، وإجياد أوضاع دستورية حديثة تكفل حق مجيع مكونات اجملتمعات بصرف  التقليل من

النظر عن مرجعياتها الدينية أو القومية أو نسبة متثيلها باملشاركة الفاعلة يف احلياة السياسية وصيانة حقوقها 

( . والسعي إىل إطالق احلريات الفكرية والتعبري والرأي وإقامة احلكم الرشيد 00والثقافية) واالجتماعية االقتصادية

 .، الذي يقوم فيه العالقة بني احلاكم واحملكوم على أساس التوامن والتكامل وليس اخلضوع والسيطرة أو الصاحل 

نهضة ، واليت االمر الذي يستدعي مناقشة موضع الطاعة والرفض بوصفها من املستلزمات االخر لتحقيق ال

 سنعاجلها يف النقطة القادمة .

 الطاعة والرفض: -رابعًا 

عند حدثينا عن هذه اجلزئية نقول ان مهمة علم السياسة احلديث كان وال يزال يتمثل بتحديد طبيعة سلطة 

يت الدولة ، وتنظيم ممارستها يف ظل حكم القانون ، وتوجيه نشاطاتها حنو أهداف تعد شرعية بنظر الشعوب ال

لكي تضمن هلا الطاعة واخلضوع  . (00حتكمها ، وبناء القدرات البشرية وتنظيم اجلانب العقالني يف اجملتمع)

 . إجراءاتلسلطات الدولة وما يصدر منها من 

مهمة ليس بالسهلة وإمنا  هوهذ ، واحد وقت يف والرفض الطاعةالشعوب  ، ينبغي العمل تعليموعليه      

جزًء من الثقافة اجملتمعية وليست فقط  يتم جعلهالكي ، ين هلم شأن ذتتطلب جهود كبرية من قبل املثقفني وال

أي  والنظام ، والثانية االستقرار تضمن أقصد الطاعة األوىل ، ألن أي تغيري بنية العقل اجملتمعي ثقافة النخبة

 ان هذا األمر يعد ضمانة الممة للدميقراطيةو.  استبدادية حكم أنظمة لظهور السماح وعدم احلرية تضمنرفض ال

وتربيتهم على املفاهيم  والبشر العقول استثمار هو احلقيقي االستثمار ان كما ينبغي القول  .واحلكم الدميقراطي 

 األساس اهلدف يكون ان ينبغي الذي هو األخري الشعوب ، وهذا اىل تغيري املطاف نهاية يف ، وصواًلالصحيحة 
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 تغيريات حتقيق جمرد والسياسية ، وليس االقتصادية النهضة إىل الوصول أجل تغيريية ، ومن عملية أي من

وعليه ال حنتاج إىل اإلصالح السياسي فقط ، بل حنتاج بشكل أكرب إىل اإلصالح الفكر  . وهناك هنا حمدودة

 .الديين

 إصالح الفكر الديين: - خامسًا 

كالم إهلي  ة ، ميثلسنصوص مقد مع الدين بوصفه تهي ليسهناك ان املشكلة ينبغي اإلشارة اىل  ابتداء           

وإمنا  ،والقدرات العقلية البشرية فوق التصورات البشرية  وان الدين،  واالعرتاضللمناقشة  قابلمقدس غري 

اليت ال بد إن الضيقة الدينية ، مع تفسريات مع تأويل هذه النصوص الدينية لدين لاملسلمني املشكلة تكمن مع فهم 

 . متنورفكر ديين  إلنتاجشاملة ختضع اىل مراجعات 

 خصوصًا حنن ال حنتاج إىل اإلصالح السياسي فقط ، بل حنتاج بشكل أكرب إىل اإلصالح الفكر الديينوعليه         

بعد عودة التيارات الفكرية التقليدية بشكل عنيف اىل الساحة يف معظم أرجاء العامل اإلسالمي ، وتشبع الفكر 

الديين بالكثري الشبهات والشوائب ، إذ أصبح مراجعة الفكر الديين مراجعة شاملة أمر ضروري للخروج من 

الملت تتحكم فينا ، هذه العقلية اليت تكمن اجلمود الفكري وجتاوم عقلية العصور الوسطى ، تلك العقلية اليت 

الغبار عنه  وإمالةجتاوم الفكر اإلرهابي التكفريي ،   من أجلو،  مؤخرًاوراء االنفجارات اليت وقعت يف فرنسا 

والتوجه حنو اإلنسان والتأكيد على إنسانية اإلنسان قبل أي شيء أخر ، وعلى التسامح والتعددية وقبول األخر 

املختلف ، والكشف عن بعض عن الذين يستغفلون الناس ويستغلونهم للحصول على مصاحل ذاتية وأطماع خاصة 

 م الدين .من خالل التوظيف السياسي للدين أو أنهم يتاجرون باس

بدار الدنيا ، ومتنع العقل  االهتمامان  هناك خطأ جسيم يف اخلطاب الديين الذي يؤكد على األخرة دون        

املطلوب أذا نشر الفكر واألخرة وعمارة األرض ،  :من القيام بوظيفته ، يف حني ان مراد اهلل من اخللق هو األثنني

وليس تقديس العقلية املاضوية ، لتوفري ساحة فكرية ويتطلع اىل املستقبل  العصري والفكر العقالني املرتبط بالواقع

متميزة تسمح مبواكبة التطور والركوب يف موجة احلداثة . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هناك  اجتماعية
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يتصف بصفة الديين ؟ بالتأكد هناك جمال لتحقيق االصالح ألن الفكر اإلسالمي  الفكر إمكانية لتحقيق اإلصالح

املرونة ، االمر الذي يسمح مبواكبة التطورات الفكرية املعاصرة ، خصوصا تلك اليت تتعلق بالعالقات بني االفراد 

اجملتمع ، وان اصالح الفكر الديين سيفتح الباب لفكرة ان اإلصالح االجتماعي يتوقف على اإلصالح العقلي أواًل . 

إصالح الفكر الديين لتوفري البيئة  منهاان هناك مستلزمات اساسية البد من توفريها لتحقق البناء النهضوي ،  أي

على أساس ان يف اجملتمع ،  واضحًا ان للدين دورًاوعليه ، تصور جديد للحياة والكون واإلنسان . لتقديم املناسبة 

، لذلك ميكن القول ال ميكن إقصاء ات الدينية بشكل كبري اجملتمعات العربية هي جمتمعات متدينة ختضع للتأثري

 الديين الفكر ال ميكن كذلك الرضا ببقاء، و، كما حدث بالنسبة اىل التجربة األوربية الدين من الساحة السياسية 

كاحلال مع ،  حركيتنظيمي حتول اىل فكر  ، األمر الذي أنتج فكر ديين متشنج وجامدعلى حالته هذا 

إصالح ميكن  هو: هل السؤال الذي له أهمية بالغة لذلك فأن، داعش وأخواتها مثل التنظيمات األصولية املتشددة 

ن طروحات ما بعد احلداثة تؤكد على أساس ا اىل مراجعات مبا يتالئم وضرورات العصر ، وإخضاعهالفكر الديين 

على أساس  هخر وال يتعامل معالذي يرفض اآليف اجملتمع ، لكن ليس دين العصور الوسطى ى أهمية دور الدين عل

، وان اإلجابة على  احلقيقة احتكارعدم على و نسانيةاإلتؤكد على يقدم تصورات وإمنا فكر ديين متنور املساواة ، 

من هذا  التخلصمن أجل ، عند البت فيها  وعدم إطالق أحكام مستعجلةالتأمل  مزيد من هذا السؤال حيتاج اىل

 . قبل أي شيء اخر ممة فكر أان أممة اجملتمع العربي هو  يتضح مما تقدميتحكم يف العقل اجلمعي . املرض الذي 

ان عدم وجود تصور فكري واضح عن الواقع يشري اىل وجود فجوة فكرية ، األمر الذي يعرقل عملية حتقيق         

واضح لذلك من الصعب القول إنه يوجد هناك فكر الديين ، ومن ثم التحول حنو واثع جديد ،  الفكر اإلصالح

بوصفه غائبا يف الوقت  -ومن هنا على املثقف ان يعود اىل الساحة وحر يقدم تصور حول إصالح املنظومة الدينية ، 

تفتح الديين تشجيع ال خصوصًااجملتمع ،  الكربى اليت تتعلق مبستقبلوحياول اإلجابة على األسئلة  –احلاضر 

 . على أهل التفسري والنص االنتصارلتحقيق  يف إنسانيتنا قبل أي شيء أخر .واإلدراك والتفكري 
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 اخلامتة

لعل من املفيد بعد االنتهاء من البحث ان نربم أهم النتائج اليت مت التوصل إليها ، واليت ميكن حتديدها على    

 -هذه النحو:

 والفقر والفساد حباجة أواًل إىل حتقيق نهضة االستبداداجملتمعات العربية املعاصرة اليت تعاني من ثالوث  ان -1

،  فكرية بوصفها ضرورة الممة خصوصًا يف املرحلة احلالية اليت تتميز بالضعف والرتاجع وعلى املستويات كافة

 . مستلزمات عديدة ومتنوعة األمر الذي يتطلب توفري

وتقديم تصور ملختلف جوانب احلياة مراجعة شاملة واىل  ، نظرة موضوعيةحتقيق النهضة حتتاج اىل  ان عملية -2

تعاني منها اجملتمع  وسلبيات بوجود أمراض االعرتاف، أي ان اخلطوة األوىل لتحقيق النهضة هي جديد للحياة 

ان تغيري اجملتمع ميثل احملور أي  . لتجاوم تلك األمراض والسلبيات وصف العالج هلا، ومن ثم العمل على 

 . احلاكمتغيري فقط وليس ، األساس يف عملية النهضة 
واإلصالح وعي الفكري أساسية ال ميكن حتقيق النهضة بدونها ، وهذه الشروط تتمثل بال مستلزماتان هناك  -3

 ديين .الفكر إصالح الو، ، وحتقيق احلرية واملساواة  االقتصادي
يف غياب تصور فكري واضح عن الواقع ، يشري اىل وجود فجوة فكرية يعاني منها اجملتمع ، وكذلك عدم  -4

واجلوانب السلبية اليت يعيشها اجملتمع هو االخر إشارة اىل هناك فراغ فكري يف  لألمراضتشخيص واضح 

هلذه االمراض وتلك اجلوانب السلبية . لذلك ينبغي أواًل  حقيقية اجملتمع ، فضال عن عدم وجود معاجلات

االعرتاف بوجود مثل هذه املشاكل وحتديدها ، ومن ثم االجتاه حنو اخلطوة الثانية واليت هي معاجلتها معاجلة 

 . حقيقية جذرية
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 هوامش البحث

، كلمات عربية للرتمجة  0جون آر برادلي ، ما بعد الربيع العربي: كيف أختطف اإلسالميون ثورات الشرق األوسط ، ط (0)

 . 03، ص 0201والنشر ،  القاهرة ، 

 .546ص ، بريوت ، دار املعارف ،( 6) ، ، اجمللد ، لسان العرب ( ابن منظور 0)

 . 000، ص 0224، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بريوت ،  0، ط األوربيمدخل إىل التنوير  نقاًل عن: هاشم صاحل ، ( 1)

البنى واملرتكزات، اخللفيات واملعطيات ، ترمجة أمحد القباجني ، االنتشار ( عبد الكريم سروش ، الرتاث والعلمانية ،  5)

 . 066، ص 0223، بريوت ،  0العربي ، ط

 . 86، ص 0200ة السياسات ، بريوت ، ، املركز العربي لألحباث ودراس 0الثورة ، ط( عزمي بشارة ، يف الثورة والقابلية 4)

 . 71-70، ص صمصدر سبق ذكره هاشم صاحل ، (  6)

(خنزيز يف الثانية عشر من عمره ، وكان لُه إعتبارُه يف املزرعة ، ينظر: جورج أورويل )  مزرعة احليوان ، ترمجة صربي ،

 . 00، ص 0337الفضل ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 . 03( املصدر نفسه ، ص7)

 .  57ص ، 0201الوحدة العربية ، بريوت ، ، مركز دراسات  0( جمموعة باحثني ، إىل أين يذهب العرب ؟ ، ط8)

،  0315، املطبعة العصرية ، مصر ،  0، روح الثورات والثورة الفرنسية ، ترمجة حمم عادل معيرت ، ط ( غوستاف لوبون3)

 . 04ص

، املركز القومي  0( لورانس إ. هاريزون وصمويل ب. هنتجتون )حمرران( ، الثقافات وقيم التقدم ، ترمجة شوقي جالل ، ط02)

 . 565، ص 0223للرتمجة ، القاهرة ، 

 . 00، ص ، مصدر سبق ذكره ( هاشم صاحل00)

، الدار العربية للعلوم  0يات واألصوليات ، طتور( علي حرب ، ثورات القوة الناعمة يف العامل العربي حنو تفكيك الديكتا00)

 . 023، ص 0200ناشرون ، بريوت ، 

 . 52، ص 0200ريوت ، ، منتدى املعارف ، ب 0( عبد االله بلقزبز ، ثورات وخيبات يف التغيري الذي مل يكتمل ، ط01)

 .050، ص 0224، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ،  0( حممد عابد اجلابري ، يف نقد احلاجة إىل اإلصالح ، ط05)

 . 050( املصدر نفسه ، ص04)
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 . 02( عبد اإلله بلقزيز ، مصدر سبق ذكره ، ص06)

، دار توبقال للنشر ،  0رمجة أمحد القصوار ومنري احلجوجي ، طإدغار موران ، الفكر واملستقبل مدخل إىل الفكر املركب ، ت( 07)

 . 01ص،  0225الدار البيضاء ، 

 . 3( املصدر نفسه ، ص08)

 . 008، ص 0356، القاهرة ،  االعتماد، مطبعة  0( أمحد مجال دين ، دميقراطية جديدة ، ط03)

 . 003-008( املصدر نفسه ، ص ص02)

مقال منشورة على الشبكة املعلوماتية الدولية ،  0201اجلريدة ، الدول العربية بعد التغيري ، جملة ( أمحد العاني ، مستقبل 00)

 )االنرتنيت( على املوقع:

http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=07802. 

دارة يف القرن احلادي والعشرين ، نقله إىل العربية جماب إل( فرانسيس فوكوياما ، بناء الدولة: النظام العاملي ومشكلة احلكم وا00)

 . 50، ص 0227، مكتبة العبيكان للنشر ، اململكة العربية السعودية ،  0اإلمام ، ط
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 القتل الرحيم في المنظور الطبي و القانون الوضعي             

 

 

 

 

 

Abstract 

             Human life may pass through a difficult circumstance when 

human is infected by dilemma disease Get to a state of helplessness or 

hopelessness of healing, he wish the shortened of his days in order to 

ease the pains to put an end to his life either suicide or medical 

assistance This fact raise the issue of euthanasia, which has become 

one of the contentious issues in the world in terms of legitimacy and 

an attempt to justify morally, religiously and legally. They issue 

considered by the courts of the world through the hundreds of cases 

There are those who demanded the authorities permissiveness and 

there are those who opposed it strongly, we find that some countries 

such as the Netherlands and Belgium approved this act and identified 

the conditions necessary for it on the basis of arguments and flimsy 

them emitter pity that justifies murder, although this act raises 

criminal liability for those who committed intentionally, even if they 

provide satisfaction of the victim it However, in the case of whether 

treatment was stopped or Artificial resuscitation equipment after 

making sure that the medical treatment does not have any utility in 

improving his health, but cause him additional pains, also if his death 

 أ. بومدين فاطيمة الزهرة

  باحثة في صف الدكتوراه 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

  جامعة سيدي بلعباس- الجزائر
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is proved with the death of brain stem cells.  But compared to what is 

prevalent in the laws of the Islamic and Arab countries, they 

responded to this idea fully rejected because of its negative 

consequences on society and on the patient's relationship with his 

surroundings, especially on the future of the criminal law. They 

criminalize this killing, although varied in regard euthanasia between 

mitigating circumstance of punishment and tougher punishment.                                             

 ملخص

من قد متر حياة اإلنسان بظروف صعبة عندما يصاب بأمراض معضلة توصله إىل حالة من العجز أو اليأس        

باالنتحار أو  إما ،حلياتهبوضع حد  ومعاناة أقرباءه أيامه لكي خيفف من آالمه فيتمنى أن تقصر الشفاء،

الواقع طرح مسألة القتل الرحيم اليت باتت واحدة من القضايا اخلالفية يف العامل  ذلك. هذااملساعدة الطبية على 

إنها املسألة اليت حبثتها حماكم العامل عرب مئات  انونيًا.من ناحية شرعيتها وحماولة تربيرها أخالقيًا ودينيًا وق

، فنجد أن بعض الدول مثل هولندا وبلجيكا هناك من عارضه بشدةفهناك من طالب السلطات بإباحته والقضايا 

 ،يربر القتلاهية منها باعث الشفقة الذي على أساس حجج و ،أجازت هذا الفعل وحددت الشروط الالزمة لذلك

حتى لو توفر رضاء اجملين عليه إال يف حالة ما إذا  املسؤولية اجلنائية ملن ارتكبه عمدًا، بالرغم من أنه فعل يثري

، ج لي  له أي فائدة يف سحسن صحتهمت توقيف العالج أو أجهزة اإلنعاش الصناعي بعد التأكد طبيا أن هذا العال

 بتت وفاته مبوت خاليا جذع الدماغ.كذلك إذا ث

أنها تصدت هلذه الفكرة بالرفض التام ملا هلا  والعربية،كن باملقارنة مبا هو سائد يف قوانني الدول اإلسالمية ـ ل

عالقة املريض مبحيطه و خاصة على مستقبل القانون اجلنائي. فهي جترم  اجملتمع وعلى من نتائج سلبية على

  .العقاب ففًا للعقاب من اعتباره موجبًا لتشديدهذا القتل وإن تفاوتت يف اعتبار القتل بدافع الرمحة ظرفا خم
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 مقدمة 

وأصبح باإلمكان عالج الكثري من  والرعاية الصحية يف جمال الطب طوريف الوقت الذي يشهد فيه العامل ت        

 ،ةطويليوية لإلنسان ملدة حلعلى احلفاظ على العالمات ا عن تطوير األجهزة القادرة فضاَل ،األمراض املستعصية

املعنيني.  إشكاالت وقضايا قانونية وأخالقية تستدعي انتباه ودراسة من كافة ظهور  العلمي التطورهذا صاحب 

فمن الناحية القانونية يعترب القتل الرحيم  .قتل مريض ميؤوس من شفاءه بدافع الشفقة اإلشكاالتبني هذه  من

القتل الذي يقع إشفاقا وبني غريه من صور القتل  الفرق بني فعل جرمي شديد اخلصوصية لذلك ينبغي معرفة

عليه  هو اإلشكال الذي يصادفه القاضي يف حياته العملية إذا ما اقرتنت اجلرمية املطروحة العادية وقد يكون هذا

املشرع يف مواده فتشدد العقوبة  بظروف ومالبسات يصعب تفسريها ما إذا كانت تدخل ضمن الظرف الذي قصده

بتطبيق العقوبة كما حددها القانون للجرمية غري مقرتنة بأي  لتزمفيأنه ال يدخل يف املعنى املقصود أو ختفف أم 

ل احلد الفاصل بني حويثري عالمات استفهام عديدة ريض ملا يعانيه امل املوت بوصفه حاًل فالتفكري يف .ظرف

 ؟املرتتبة عنه القانونية أساس املسؤوليةما هو  ؟ع القتل الرحيمالرأي الطيب يف موضو هو ما و ؟املوت واحلياة

يف املوضوع وما طرأ عليه ساسية األ فكارلأل ضاألمر التعرهذه اإلشكاليات وغريها يقتضي بنا  لإلجابة على       

 :ما يليمن خالل  النظر إىل الثوابت الدينية واألخالقيةوبيف الفكر القانوني والطيب  من متغريات

 . الطيب له الرحيم والتفسريمفهوم القتل أوال  

 التشريعات من القتل الرحيم . ثانيا: موقف

 التفسري الطيب له ومفهوم القتل الرحيم : أوال

 القتل الرحيم مفهوم -1

واملعنى واحد استخدمت كلمة  املصطلحات تعددت القتل بدافع الشفقة، ،الرحيماملوت  ل الرحيم،القت       

لإلشارة إىل وسيلة  يف القرن السابع عشر ميالدي، فرنسي  بيكون سياق طيب من قبلالقتل الرحيم ألول مرة يف 

 الناحية القانونيةويعرف موت الرمحة من  .اجلسمخفيف املعاناة البدنية من وغري مؤملة لت موت سهلة سعيدة

لذلك جند أن مفهوم القتل الرحيم يتغري حسب أساليب اللجوء إليه وأسبابه ،(1)سحت اصطالح "القتل الرحيم"
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ختتلف  ،نهاية العمر، اليأسبنهاية احلياة كاآلالم املربحة  أو نشأته كفكرة تربرها معايري تنبئ منذ ظهوره

 للقتل الرحيم. تنا مجيعًا هلا، فكيف تتخذ مربرنضر

وهي تتألف من  EUTHANATOS إىل اإلغريق القتل الرحيمأصل كلمة  يعود :متعريف القتل الرحي -أ

                                                                        القتل.: املوت أو thanatos .: احلسن، الطيب، الرحيم أو امليسرEu :مقطعني

اللغات  وقد درجت تعين املوت أو القتل الرحيم أو امليسر  EUTHANATOSمما يعين أن كلمة         

 EUTHANASIE بالفرنسيةو (2)) االوتانازيا(على تسميته األجنبية

 الغري احملتملةطبيا للحد من آالمه   املريض امليؤوس من شفاءه حياة  إنهاءوالقتل الرحيم اصطالحًا:         

 (3).الطبيب أو شخص آخر بدافع الشفقة ، وسواء قام بتنفيذهأوطب من ينوبه ،بناء على طلبه الصريح أو الضمين

 آخر" " أو إنه "إزهاق روح آدمي بفعل آدميه "فعل من العباد تزول به احلياةبأن عرفالقتل الرحيم يف الشرع  -

أو قتل القاتل كاستفاء القصاص  والقتل نوعان قتل مباح حلق من احلقوق الشرعية أو حلق من احلقوق الشخصية

 .(4)أو املرتد عن دينه

 مصطلح حديث ومشكلة من أساسها ال وجود هلا ذلك ما يسميهيف املنظور الديين ومصطلح القتل الرحيم        

النف  اليت حرم اهلل إال  ال يعدو أن يكون صورة من صور االنتحار وقتلء الغرب باحلق يف املوت اهلادئ، فقها

"وال تقتلوا  :قول اهلل تعاىل و.  (5)"ا النف  اليت حرم اهلل إال باحلق" وال تقتلو:تعاىل سبحانه و قولهل باحلق

 .(6)إن اهلل كان بكم رحيمًا " أنفسكم

، بل هناك حياة أو موت وال حالة وسط حلياة اإلنسان أو موته كما يعترب فقهاء الشريعة أنه ليست هناك       

أما ، األخذ باألسباب اليت تشفي منه، مع تالء من اهلل والواجب الصرب عليهعربة يف ذلك للمرض وشدته فهو اب

  موته يعترب قاتله قاتل نف  بال شك. استعجال
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 مة تيخةيية  ن أة ا القتل الرحيحمل -ب 

على  تنقالتها متارسه يف البدائية كانت إذ أن الشعوب والقبائل ،لي  حديث النشأة إن موضوع القتل الرحيم -

أحياء ألسباب وقائية، لكن القتل الرحيم مل يتخذ  تدفن أصحاب األمراض املعدية و يعيق القبيلة الكسيح الذي

 الذين مسوه" بالتدبري الذاتي ،وسقراط كأفالطون  القدماء اليونان الفالسفة طابع منظما وثابتًا تارخييا إال يف عهد

 .بشرف" للموت

ليزي"روجيه اإلجن الشفقة ينسب إىل الق  الفيلسوف القتل بدافعالرحيم أو  أن القتل الثابت تارخييًاومن  -

اء أن يعملوا على على األطب والذي كان يقول:"م (1224ـ 1214)رن الثالث عشر ميالديالقالذي عاش يف  باكون"

أن يهيئوا موتًا هادئًا أن شفائهم ال أمل فيه فيجب  وجدوا ولكن إذا ،املرضى وختفيف آالمهم إعادة الصحة إىل

 (7)وسهاًل."

نون جييز وضعت والية أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية مشروع قا 1296ويف بداية القرن العشرين سنة       

ما إذا أربعة أشخاص على األقل لتقرير  ، أن يتقدم بطلب الجتماع جلنة مكونة منلكل مريض ال يرجى شفائه

 . (8)احلياة أم ال، ولكن جمل  النواب والكونغرس رفضوا هذا املشروع هلذهكان من املالئم وضع حد 

و اشرتط املريض  على طلببناء  يتعلق بالقتلنصا  1821 عام اهلولندي الصادرتضمن قانون العقوبات كما      

عشر  اثينحيم تطبق عليه عقوبة تصل إىل القتل الر من مارس لكن ،وجاداالقانون أن يكون طلب القتل صرحيا 

لها تصل فقط إىل أربع أعوام مبشروع قانون لتعديل عقوبة السجن وجع وضع اقرتاح 1287ويف عام  غرامة.عام و 

  .وقع نتيجة قوة ال تقاوم عليه إذاالقانون أكدت أن القتل ال عقاب  من نف  49املادة وإن كانتونصف 

 اسمومسيت بـ  ممارسات القتل بدافع الشفقة يف هولندا تأسست جلنة تشريعية لبحث 1221 سنةيف       

مارسوه  أثبت جلنة يف توصياتها أن األطباء املمارسني للقتل بدافع الشفقة قد 1223ديسمرب يف" ورميلينك"رئيسها 

  (2).بضمري حي وأسلوب واعي
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 أأواع القتل الرحيم وصوخه -ج 

يعاني أو  عن األداء الذي حيدث بالنتيجة موت املريض الذي القتل الرحيم هو ذلك األداء أو االمتناع      

أو اإلجيابي، والقتل  قتل رحيم فعال إىل نوعني التعريف ميكن تقسيمه ال تطاق. من خالل هذايعيش آالم 

 السليب.الرحيم الغري مباشر أو املنفعل أو 

 األول: القتل الرحيم اإلجييبي النوع

، بواسطة ك على أنه تدخل شخص ثالثويعرف كذل .ومتعمد يؤدي إىل املوتعل إجباري وهو القيام بف       

وللقتل ، الكوراركإعطاء املريض جرعة قاتلة من مادة املورفني أو  (19)أخرى أو بأي وسيلة ،مادة تسبب املوت

وهو  املريض إرادية حيث تتم العملية بناء على طلب ملح مناختيارية أو : احلالة األوىل ثالث حاالتالرحيم 

 .: الالإرادية وهي حالة املريض البالغ العاقل الذي فقد الوعيواعي احلالة الثانية

الطبيب من  قرار ن أو فاقد لقواه العقلية وتتم بعدفيها القتل الرحيم على صغري الس الثالثة: ميارسالة احل 

  .املعاجل وبدون رضا املريض

يقوم املريض بعملية القتل بنفسه بناء على توجهات قدمت له من  ذإ : املساعدة على االنتحاراحلالة الرابعة

 أو الوسائل اليت تساعده على املوت. شخص يوفر له املعلومات

 : القتل الرحيم السليب )غري املبيشر (الثيأيالنوع 

  إىل موت يؤديأداء  باالمتناع عن عمل أو  حياة أوللمحافظة على  الالزميتم برفض املريض العالج         

عن تقديم  احلاالت التوقف ويعين يف أغلب ومبوافقته على طلبه بناء  وهذا للدواء، أو أخده املريض كعدم تغذيته

عدم قبول املريض جتريب العالج اجلديد حلالته  ومثال ذلك (11).الشفاء األمل يفعندما يفقد العالج للمريض 

 املستعصية.
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 : الرأي الطيب يف املوت الرحيم  -2

  الميت املوت  ند األطبيء -أ 

، سريري فهناك موتومتعددة، مفهوم املوت الذي كان قدميًا بسيطًا أصبح شيئا فشيئا مشكلة شائكة         

مستقرة بني املوت واحلياة الذي   غري حاالت و موت الدماغ ،والتنف  توقف القلب موت بسبب موت ظاهري

     (12).مي  باحلرية اإلنسانية كونهمقبول اعتربه رجال القانون أمر غري 

 علىحيث يرتتب يار موت اإلنسان موتًا حقيقيًا ويستقر الطب احلديث على أن موت خاليا املخ هو مع        

ف وخيتلاحلياة إىل املخ وبالتالي إىل اجلسم.  إعادةعملها ويستحيل بذلك توقف املراكز العصبية العليا عن  ذلك

إلبقاء أعضاء األخرى املخ دون قشرية ولو مت االستعانة بأجهزة  بتوقف جذع تتمالعلماء بني القائل بأن الوفاة 

                                                                                                      (13)حية والقائل بتوقف املخ كلية جلسمه

وبالتحديد عندما قبلت إحدى احملاكم األمريكية يف والية   1252بداية من سنة و جتدر اإلشارة أنه         

 ،ألنه كان يدفع بالدم من األنف ظن أنه مات ،النظر يف الدعوى اخلاصة بشخص كان قلبه ال يزال  يدق كنتاكي

النبض أي  وقفمعيار توقف التنف  والي عدلت عن وبالت احلياة النتهاء موت جذع الدماغ كمعيارفطبقت معيار 

 .القلب والدورة الدموية

 1266أنعقد بباري  سنة الذي  جلمعية األطباء بفرنسا، ألخالق الطبيةلوهو ما  أقره تقرير املؤمتر الثاني         

اخلاصة أول من وضع املواصفات العلمية والطبية  وكان ،الكامل خلاليا املخ هو املوت عياراملوالذي أكد بأن 

 (14).1268"أدهوك" يف جامعة هارفرد األمريكية  بتحديد موت جذع الدماغ هي جلنة

، بينما الثاني فهو وموت املخ، أما األول فهو موت حمقق لكن جيب التفرقة بني موت جذع الدماغ       

 .باملعاجلة الطبية بعد تشخيص أسبابها غيبوبة رمبا يتغلب عليها

 الرحيم تللموالتفسري الطيب ب ـ 

وبتالي هو  الطب املوت الرحيم على أنه عملية مساعدة املريض على االنتهاء من عذاباته األليمة يعرف       

املريض يف ختفيف العذاب الذي  كذلك مساعدة أهلاالت األمل حياة املريض وتقصري ح إنهاءعملية تسريع 
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غيبوبة يف ـ : حلاالت املرضية التاليةوهي تنفذ يف ا. هلا يف حالة يرثى يعيشون فيه جراء مشاهدة مريضهم

متقدمة مع أضرار قوية صناعي بسبب غيبوبة  يكون فيها املريض يف حالة تنف  درجتها القصوى الرابعة، اليت

 . يف الدماغ

ة التهاب الرئ ـ يف كل اجلسمعند انتشاره  خصوصًا كالسرطان وستعصية املسببة ألوجاع األليمة األمراض املـ 

ك من حاالت صعبة لإىل ما هنا "."تنف  صناعي املزمن الذي مينع املريض من التنف  إال بواسطة آالت

 ومستعصية وال أمل هلا بالشفاء طبيًا.

 إيقاف -أما عن أساليب املتعمدة يف البلدان املتقدمة لوضع حد لعذاب املريض امليؤوس من حالته فهي:       

توقف عمل  إىلتؤدي  عمل اآللة بتخفيف كمية األكسجني، وكذلك إعطاء املريض أدوية خاصة على مراحل

 وبأنه ميؤوس من شفائه. بعد تقرير طيب بأن هذا املريض هو يف حالة صحية متدهورة القلب

 حدود اإلأعيش الصني ي -ج

أي هو معاجلة  حياة مريض ميؤوس من شفائهميثل جهاز اإلنعاش الصناعي" وسيلة طبية عالجية لإلطالة        

والرئتان عن العمل وأمكن التدخل بأجهزة  طبية مركزة وعناية مكثفة يقوم بها الفريق الطيب عند توقف القلب

 "حيًا. الصناعي قبل موت خاليا املخ إلبقائه اإلنعاش

ائدته، لذلك يتعني تقيد استعماله علميا، إال أنه صاحب الشك يف ف الصناعي كسبا نعاشاعتبار اإلرغم  و      

                     . (15)احلياة وصيانة الصحة علىلمحافظة ستخدم من وسائل لكي ال خيرج العمل الطيب عن أهدافه فيما ي

، ميكن أن احلكم عليه فهو تقنية طبية حديثةللمرء فيما يتعلق باإلنعاش الصناعي أن جيد صعوبة يف ميكن       

حفظ احلياة قائمة أو إطالة موت  حكمها بني اإلباحة والتحريم وذلك حسب ما إذا كان اهلدف منهايتأرجح 

عندما يوقف اإليقاف  حالة تقعذ إ ،اإليقافو حالة  حالة االمتناع :بت حبيث جيب التفرقة بني حالتنيثا

 هذاعن طريق نزعها بفعل اجيابي،  باملريض مما يؤدي إىل وفاته. وذلك الطبيب أجهزة اإلنعاش الصناعي شفقة

والتنفسية مع  والدورة الدمويةبعد توقف القلب  هذه األجهزة وإيقافاالجيابي القتل الرحيم صورة  تدخل ميثلال

  حية.  تزال ما خمه   خاليا دامت ما احلياةحياة إنسان مازال على قيد  إنهاءخاليا املخ  يعترب  استمرار حياة
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خه ـم الشخص مبوت خاليا أن قتاًل حيثموت خاليا املخ فال يعتـرب بعد  زةهذه األجه عملأما إيقاف       

الصناعي بعد موت مخ املريض فإن وظيفتها  اإلنعاش أجهزةوإذا مت تركيب  (16).بالفعل فارق احلياة قد  ونـيك

أعضاء اجلسم من خالل تزويدها بالدم واألكسجني وغريه من ضرورات احلياة  حياة بعضعلى حفظ  تقتصر

 لغرض استعماهلا يف نقل وزراعة األعضاء. 

معرض خلطر  أما بالنسبة للحالة الثانية فهي امتناع طبيب عن استخدام أجهزة اإلنعاش الصناعي ملريض     

. ني انقاذه  كي ال متوت خاليا خمهيتع ة وبالتالياملوت مل متت بعد خاليا خمه ومازالت أعضاءه األخرى سليم

 ، حبيث يستحق من يتسبب يفازال حيًا يف حكم الشرع والقانوناحلياة إليه ألنه م إعادة وال يعد ذلك من قبل

، وال يشفع للطبيب مقولة أن هناك أناس آخرين يف قانونًاقتل الله من حياة العقوبة املفروضة على  إزالة ما تبقى

 .إىل تلك األجهزة ألن مبدأ التساوي بني الناس مينع التضحية حبياة إنسان إلنقاذ حياة إنسان آخرحاجة 

 موقف التةريعيت من القتل الرحيمثيأيي :

املشكلة وضعها ل جرمي شديد اخلصوصية. ولكي توضع من الناحية القانونية يعترب القتل الرحيم فع        

، هذا الفارق غريه من صور القتل العاديةالذي يقع إشفاقا وبني  بني القتل الفارقأن نتعرف على الصحيح ينبغي 

يف الدافع أو الباعث على ارتكابه وهو ال أهمية له يف القانون اجلنائي ألن القاعدة أال عربة لديه  هو أواًل

 عد ذلك من فارق سوىب حبيث ال يبقىبالبواعث، األمر الذي جيعله عامل لي  له أهمية يف منوذج اجلرمية ، 

وخيتلف القتل العادي عن القتل الرحيم يف كون القاتل يرتكب فعله دون   .وهو اإلنسان حمل القتلحمل اجلرمية 

                                (17)عك  القتل الرحيم على الفعل من اجملين عليه  رضاء سابق

على  شفائه ملساعدتهخر أن يقتل قصدًا مريضًا ميؤوس من فهل  ميكن قانونًا للطبيب أو ألي شخص آ        

 و ما مدى مسؤوليته اجلزائية عن هذا الفعل؟ آالمه ؟إنهاء 

  أسيس املسؤولية اجلنيئية املرتتبة  ن القتل الرحيم -1

و ذلك الطيب ملشروعية العمل  جتاوزه الشروط األساسيةالرحيم يسأل الطبيب جزائيًا عند يف حالة القتل        

 :لألسباب التالية
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يكون  بغرض إنقاذه  من   تدخل الطبيب عند ممارسته للقتل الرحيم الألن  ،انعدام حالة الضرورة  :األول السبب

شرعي  يثري    وخطر حال  ألجل شفاءه  بل  بالعك   يكون  تدخله  لغرض  غري   استعجاليةحالة  

 .  مسؤوليته اجلنائية

بالعالج أو العمليات اجلراحية احلصول على  للقيام الطبيبيلتزم حبيث  توفر رضا املريضهو  :الثانيو السبب  

ال جيب أن  يقوم الطبيب بالقتل بدافع  إذ هذا الرضا جيعل الطبيب خمطئ املريض احلر و املتبصر وختلف رضا

  املنوطة به . ألنه ينحرف عن املهام الشفقة حتى إذا توفر رضاء املريض عن ذلك وإال  يسأل جنائيا

اليت حيدثها باملريض إال  ال يقصد من اإلصابات أن الطبيباألصل ، توفر القصد اجلنائي هو :ثالثالسبب ال

القانون قد يكون القصد منه احلقد أو الغضب ومما  ، يف حني أنه يف اإلصابات األخرى اليت يعاقب عليهاشفاءه

يشرتط فيه  العام وال، فالقتل يتطلب القصد القتل بدافع الشفقةوفر يف جرمية ال شك فيه أن القصد اجلنائي مت

يف األحوال  إال املعنوي يف الركن لي  عنصريف الفقه اجلنائي أنه  به املسلمللباعث فإن أما بالنسبة القصد اخلاص 

 .(18)القانوناليت عينها 

 أخكين جرمية القتل الرحيم  ـ 2 

شخص مريض  القتل الرحيم جرمية من نوع خاص كونها ختص صحة اإلنسان و تقع على تعترب جرمية        

ملثل جرمية خطرية على  غري مقبولمن أحد أقاربه أو من أي شخص ميتهن الطب لتدخل غري معتاد و دافع 

الطبية  كاخلربة ،إجراءات القضائية املتبعة يف جمال الصحة لذلك كان من الواجب تطبيق ،كيانهتهز اجملتمع و

األركان اخلاصة بالقتل من توفر  كذلك و للتأكد .رفع الدعوى اجلنائيةلالطب الشرعي للتحقيق يف املوضوع أو و

 :  يف ما يليوهي تتمثل  .من خالهلا مسؤولية اجلاني راتث الرحيم اليت

                                      امليدي:الركن  

تم بوسيلة معينة وال يشرتط يف القتل أن ي احلياة.بفعل االعتداء املميت على  ويسمىهو قيام الفعل بالقتل        

لى إنهاء حياته . ويقع القتل الرحيم تلبية لطلب الضحية وإحلاحه الشديد وموافقته املسبقة عمادية أو معنوية

ى هذا الفعل املادي ويرتتب عل السليب. ، ويكون القتل على نوعني فعل االجيابي والفعللوضع حد ملعاناته
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بوفاة اجملين  حالة الوفاة وبيان سببها وعالقة مرتكب الفعل لتثبيت ،االستعانة بالطب الشرعية تتطلب جرمي

 عليه.    

ففي  .أن يكون حمل اجلرمية إنسان حي على قيد احلياة وال عربة باحلالة الصحية للمجين عليهعلى      

 محايةيضل مع ذلك موضع واملوت هو حمل اجلرمية القتل  املريض مرضجرمية القتل الرحيم يعترب اإلنسان 

                                                                                .الجتماعيةا فال عربة مبرضه أو بقيمته يةقانون

                                                          املعنوي: الركن

الذي يقوم  تعترب جرمية القتل الرحيم من اجلرائم القصدية اليت جيب فيها أن يتوفر علم الفاعل بالفعل       

إليه وانصراف إرادة الفاعل إىل  بالنتيجة اليت سيفضيأي يعلم بعناصر الفعل اإلجرامي وأركانه اخلاصة و، به

الباعث والدافع الذي حيرك الفاعل ويدفعه أن يكون  أي جيب، وهي تقديم املوت للمريض سحقيق النتيجة

 .لرغبة مبساعدته على إمخاد أوجاعهاإلشفاق عليه وا حي هو فقط إلزهاق روح إنسان

 حيم  موقف القواأني الوضعية من القتل الر ـ 3

، لكن عليه ، و لو مبوافقة اجملينقتل الرمحة هو جرمية كيفما وقعت معظم القوانني الوضعية أن ترى      

وبأنها جرمية تستحق ختفيف العقوبة  سامة من جرمية القتل العمد دول من اعتربها جرمية أقل ج بعض هناك

واملعارضة. لكل موقف نظرته  التأييدأن هناك اختالف يف املواقف بني  فنجد، واعث النبيلةبلل على القاتل مراعاًة

رتجم ذلك بقوانني دينية واجتماعية وقانونية فيوامل حول املوضوع وحججه و آراءه اخلاصة اليت سحكمها عدة ع

اجملتمع أو لكونه ميارس يف  طرية علىخ غريبة   آفةكونه  ، ومنها من مل تتطرق إليه بعدتنظيميةقرارات  أو

سنعرض مسؤولية. وي الطبيب أ ال تلزم املمارسات الطبية اليت يف اعتقادهمضمن ت استثنائية وخفية تندرج حاال

                                       .العربية بداية مبوقف الدولالقتل الرحيم  الغربية حولو جمموعة من الدول العربية يف اآلتي موقف

 التةريعيت احلديثة للدول العربيةموقف  -أ 

 العمدعليها بعقوبة القتل أن القتل الرحيم هو جرمية كيفما وقعت ويعاقب  تعترب معظم القوانني العربية إن      

. وم يتضمن االعتداء على نف  بشريةوقصد جنائي معلن اجلرمية من إزهاق روح إنسان حي، وذلك لتوافر أركا

 هناك بعض الدول العربية تأخذ بفكرة ختفيف العقوبة يف حالة القتل الرحيم بناء على رضا اجملين غري أن
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 . فأعطت للقاضي السلطةوالقاتل بدافع الشفقة القاتل انتقاما مثاًل حسبها أن يسوي بني إذ ال يعقل ،عليه

إال أنه مل يضعه  قانون العقوبات السوري الذي مل يأخذ بإباحة املوت السهل ومثلما ورد يف يف ذلك  التقديرية

رتبة واحدة من حيث املسؤولية و العقوبة يف درجة القاتل بغيًا وعدوانا بل اعتربه مما ميكن أن مب على حد سواء و

من قانون العقوبات  538وتطبيقًا للمادة . أي جرمية من نوع القتل املقصود املخفف .ه وتنزل به الرمحةيرأف ب

 رئيسيان هما:  السوري يستلزم سحقق شرطان

 .خاص بشخص اجملين عليه الذي يلح يف الطلبـ شرط 

 .بشخص اجلاني الذي كان دافعه يف القتل هو الشفقة ـ وشرط يتعلق

 19خفف القانون السوري عقوبة القتل بدافع الشفقة وجعلها اعتقال ملدة ال جتاوز وعلى هذا األساس 

 من قانون العقوبات اللبناني" 552حيث ورد يف نص املادة  ،(29)موقف القانون اللبناني و هذا هو،(12).سنوات

 قصدًا بعامل اإلشفاق."    األكثر من قتل إنسانًا علىسنوات  العتقال عشريعاقب با

بل  قوانني اجلنائية للبلدان العربية ال تأخذ بفكرة ختفيف العقوبة يف حالة القتل الرحيماللكن معظم        

يب اجلنائية ومن الطب اعتربته قتل عمدي تتوفر فيه مجيع األركان الكاملة اليت على أساسها تثار مسؤولية

( من قانون العقوبات العراقي 495ضمن سياق املادة ) املوت الرحيم املشرع العراقي الذي يدرج: األمثلة على ذلك

                            .حسب احلالةكل من قتل شخصا آخر عمدا بالسجن املؤبد أو املؤقت اليت تعاقب  1262لسنة  111رقم 

معرفة أوال على أي أساس صنف هذه م جيب القتل الرحي اجلزائري منوقف القانون ما بالنسبة ملأ      

ها قانون محاية وما هي األحكام اليت تنطبق معها يف مواد قانون العقوبات بالنظر إىل أحكام اليت جاء ب ؟اجلرمية

عاقب الشخص الذي ميارسه على أساس ي ثالث صور: إذ ميكن أن هناكأن جند  حيث، ؟الصحة وترقيتها

يكون بارتكابه جرمية سلبية تقع باالمتناع عن  و قد باشرالقتل الرحيم امل بارتكـابه فعلأو  االنتحار علىاملساعدة 

                                               العالج املؤدي إىل الوفاة.

، فهنا يسأل االنتحار على رغبته يف تل املريض امليؤوس من شفاءه بناءفإذا كان تصرف الطبيب الذي ق   

ـ 66رقم  من قانون العقوبات اجلزائري 273املادة عليها يف الطبيب عن جرمية املساعدة على االنتحار املعاقب

يف األفعال اليت تساعده على االنتحار أو  : "كل من ساعد عمدا شخصاعلى أنهاليت تنص   1266لسنة  156
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مع علمه بأنه سوف تستعمل يف هذا الغرض  لسم أو باآلالت املعدة لالنتحارتسهله له أو زوده باألسلحة أو ا

                                            .باحلب  من سنة إىل مخ  سنوات إذا نفذ االنتحار"يعاقب 

قتل طبيب أو أي شخص آخر مريض  ما إذا يف حالة يقع الذي تل الرحيم اإلجيابيالق هي :والصورة الثانية

هذه الصورة من القتل غري  وما ميكن مالحظته أن ،ق حبجة الشفقة عليه بصورة مباشرةيعاني من آالم ال تطا

يشكل قتال عمديا مع سبق  ، وقوع هذا الفعلصورة مباشرة يف القانون اجلزائريمنصوص عليها يف نص خاص وب

الرحيم  ، فإنه ميكن أن تصنف جرمية القتلة وبالنظر إىل أركان جرمية القتل.ومن الناحية النظري(21)اإلصرار

                          املعاقب عليها باإلعدام . العقوباتمن قانون  254سحت طائلة أحكام املادة 

الرحيم على  ممارسة القتللبعض األشخاص هناك بعض احلاالت اليت قد ُيسمح فيها  جتدر اإلشارة أنو         

كقتل   ام خاصةكأح القانونم عليهيطبق بنفسهم أو بتحريض الغري على ذلك  لدى أقرب البشر إليهم سواء 

  .اجملين عليه و اجلاني    تربط بنياألبوة اليت وعلة التشديد هي عالقة مشدد يالذي يعد قتل عمد األصول

روح أصوله جعل املشرع  وصول اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف نفسه الشريرة إىل حد إزهاق فتنكر الفرع ألهله و

وتأكيدًا من املشرع  عقوبة تصل إىل حد اإلعدامط عليه يتدخل ليقضي ويتخلص من هذا الفرع الفاسد وذلك بتسلي

أباه   :" ال عذر إطالقا ملن يقتلعلى أنه اجلزائري من قانون العقوبات 282نص يف املادة  على تشديد العقاب

القتل  هي تطبيق الثانية  احلالةو .اقتطالذي يعاني من آالم ال  أحد أصوله" حتى إذا توفر رضا املريض أمه أوأو

يتعارض مع حياة   يكون مشوها أو تكوينه عندما خاصة  العهد بالوالدة   لرمحة على األطفال حديثيا  بدافع

إمكانياتهم إلبقاء  فهل يتوجب على األطباء بذل أقصى القوانني االجتماعية املتعارف عليها  تعترب عادية حسب

 ذلك حتى بعد طلب الوالدين منهم ذلك، أم أنهم ميتنعون عن ولو كانت تعيسة احلياة هؤالء األطفال على قيد

                    فيموت الطفل دون أن يقدم له العالج ؟

حياة طفلهم الذي إن إنهاء  أنه من حق اآلباء اختاذ قرار ، فهناك من يرىصدد اختلفت اآلراءيف هذا ال       

، ه معهما ماديا ومعنويايان من وجودسُيعان  عاش فإنه سيكون من أسوء الناس حضًا بسبب عاهته كما أن والديه

ر ال ينفرد به وهذا األم يقول بأن مصلحة الطفل يف املوت الكريم ال تقل عن حقه يف حياة كرمية وهناك رأي ثاني

    .سلطة قضائية متثل مصلحة اجملتمع جيب أن خيضع قرارهم بإنهاء حياة الطفل إىل الطبيب واألهل بل

                                                                                        بالنسبة للمشوهني أو املولودين قبل األوان بكثري. احلياة حتىيطالب باحرتام حق  لكن هناك اجتاه أقوى
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هات من ني التشوالقول بوجوب التفرقة ب فهناك من الفقهاء من يذهب إىلأما بالنسبة إلجهاض اجلنني املشوه  

، أما التشوهات اخلطرية اإلجهاض فيهاعالجها ال جيوز  ، إذ التشوهات البسيطة املمكنحيث القوة والضعف

 إذا ُأثبتف. ة التالصق أو عيوب اجلهاز العصيبفائقة مثل األجنة الشديد واملمكن عالجها بصعوبة وعناية

اة الطفل تكون سيئة اإلجهاض ألن حيمن  ال بأسوكان تشخيص مؤكدًا التشخيص وجودها قبل نفخ الروح 

                         .جواز اإلجهاضعدم الروح فإن الرأي الراجح يذهب إىل  خيص بعد نفخكان التش إذا أما ،مؤملةو

  امتناع الطبيب عن تقديم العالج                                       :الثالثةالصورة 

 كانت خطورة املرض جسيمةان الطبيب أمام حالة استعجاليه وإذا ك احلالة األوىل حالتني : هنا منيز بني       

حيث  ،ورفضه ذلك رغم تعنت املريضالعالج تتطلب التدخل الفوري للطبيب فهنا عليه بدل جهده الكامل يف 

جراح األسنان  على الطبيب أو:" .... 276- 22أخالقيات مهنة الطب اجلزائري رقم من مدونة  44تنص املادة 

 مبوافقته".أن يقدم العالج الضروري إذا كان املريض يف خطر أو غري قادر على اإلدالء 

رفض املريض التدخل الطيب خاصة إذا كان مرضه  ذاملسؤولية إفيها الطبيب من ا أما احلالة الثانية يعفى       

، له آالم إضافية عوض التخفيف منهاكثرية تسبب  ميؤوس من شفاءه و كان خيضع لعالج مكثف ويتناول أدوية

وتستدعيه حالة املريض فهنا يشرتط ضروريًا التدخل  يكون   الطبيب عندما ولكن يدور الشك حول مسؤولية

غري   الرحيم السليب القتل مما يؤدي القول بأن (22)املسؤولية إثبات رفض املريض كتابًة للتخلص من القضاء

                                                    (23).أشكال التطبيب  كل  املريض رفض إذا  معاقب عليه

رد به أي نص خبصوص القتل ، ومل يخذ باملوقف املعارض للقتل الرحيمأما بالنسبة للقانون املصري فأ      

  حبياته  التعجيل  إىل  أدى  شفاءه . حبيث يعترب أن أي فعل على إنسان مريض من مرض ميؤوس منإشفاقًا

كاالمتناع عن إجراء جراحة أو إعطاء الدواء أدى إىل وفاة  عن املعاجلة امتناعأو  إجيابي  يعد قتل سواء كان فعل

كافيا إذا وقع عمدًا لقيام جرمية القتل املقصودة يف القانون ولي  ألي إنسان ولو كان وكان صاحلا  ،هذا اإلنسان

                                                                                    .  (24) طبيبًا أن يعجل بوفاة املريض

وز املسلك ال يتجا املساعدة عليه مادام هذاصري على التحريض على االنتحار أو وال يعاقب القانون امل      

، وذلك تطبيقًا للقواعد القانونية يف االشرتاك واليت تقضي باستعارة الشريك حمض التحريض أو املساعدة عليه

 .جرمية يف القانونإجرامه من الفاعل الذي ال يشكل فعله 
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 موقف الدول الغربية من القتل الرحيم  -ب  

مسألة  جند مدى تعقد جتماعيًا أو تشريعيًا أو قضائيًاباستعراض واقع احلال يف البلدان الغربية سواء ا       

وحكمها على من ميارس املسألة  التعامل معكل دولة حول كيفية  لذلك ختتلف .إليه نظرتهمالرحيم و  القتل

  العقوبة ؟     كيف تقدرالقتل الرحيم و 

هذه املناقشات بدأ  األوروبي ال يزال يبذل اجلهود لتشكيل موقف مشرتك حيال هذه املعضلة رغم فاالسحاد    

ذلك تسبب   الصحة العامةيف قانون   الرحيم تشريع القتلمت عرض على الربملان نص يقرتح منذ فرتة طويلة إذ 

بية أجازت القتل الرحيم وشرعته ولكن هناك عدد من الدول األور ،(25)يف مناقشات حادة بني مؤيد ومعارض 

 قانونًا  تعتمد   أوروبية  أول دولة اليت تعترب هولندا من بينها ،(26)وشروط صارمة لذلك قانونا مع سحديد ضوابط

. واعتمد من قبل جمل  الشيوخ بعدما 2991 أبريل 19 يف القانونواقر  ،2992عام يف   الرحيم  املوت  يشرع

 صوتا.  49قابل أصوات م 194أقره جمل  النواب بأغلبية 

 12منبأكثر عليها على أن القتل الرحيم جرمية معاقب اهلولنديمن قانون العقوبات  29نصت املادة كما       

 من مرض الـ أن يعاني املريض  :وهي  لشروط احملددة يف القانونسنة حب  إال إذا طبق من طبيب راعى فيها ا

                                    .شفاؤه يرجى

أن يتم استشارة طبيب غري  - حالة عقلية سليمة أن مينح املريض موافقته يفـ  يكون األمل غري حمتمل أن -

                                                                                   .ته يف إنهاء حيا  إثبات أن املريض قد أحل يف الطلب ملساعدته -املعاجل طبيب ال

 1999ـ 25من املرسوم  38و  37 املباشر مبوجب املادتنيشر أو غري يف فرنسا مينع القتل الرحيم سواء املبا أما -

عمدا مهما كانت  املريض قتلالطبيب مينع عليه فنص بأن املتعلق باألخالقيات الطبية  1225ـ 2ـ6املؤرخ يف 

رادي أو إذا طلب منه املريض غري إ إذا كان إرادي أو من  املريض أو حميطه الظروف و يرفض أي طلب كان

عليه ال يعرتف حبق املوت للمريض. و الفرنسي من قانون العقوبات 221حسب نص املادة  عمدي يعترب قتلذلك 

املرضى غري   إباحة قتل  أو عدم  ، حول إباحةبني رجال الدين واالجتماع والطب قد ثار جدل يف فرنسا و

ألن يف ذلك سحريضًا على اجلرمية  إنسان،  عدم إعطاء الطبيب هذا احلق أليالكثرة إىل . وذهبتللشفاء القابلني 

                                                                                               (27).البشر اةيف حي على األقل التحكمأو 
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سيرب اليت كانت قد تقدمت  اليت أثريت بهذا الشأن كقضية شنتال فرنسا تتمسك باحلظر رغم القضايا العديدةف

  ، شكلها الربملان يفأوصت جلنة حبث وجهها، لكن  بطلب لقتلها رمحة بها بسبب إصابتها بورم سرطاني شوه

ومنع القائم أو املباشر على التدخل  إلعطاء  على مواصلة منع القتل الرحيم عقب وفاة هذه السيدة  2998مربديس

 كان من األوىل حبيث ل  قانونية وإنسانية بدل من حلهابروز مشاك تفاديعقار قاتل للميؤوس من شفاءه وهذا ل

  .التخفيف عنه قة املقبل على املوت بغرضرافعروض للتطوع ملبطرح  املطالبة

طرحت يف ديسمرب  مابعد2995فقد أجازته فرنسا سنة  لكن بالنسبة للصورة الغري املباشرة للقتل الرحيم       

ذلك إىل مفارقته  ض يف طلب وقف معاجلته حتى وإن أدىفرنسي ينص على حق املريمسودة قانون  2994

 ن رغبته،ذلك مع املريض و الطاقم الطيب والتأكد م بعد حبثتعني على األطباء االنصياع لرغبته ي و ، للحياة

وصرح وليكية، االشرتاكية والكنيسة الكاثجانب احلكومة احملافظة واملعارضة  منولقيت املسودة تأييد واسع 

                                                 .ام قدسية احلياةيتماشى مع احرتوزير الصحة الفرنسي أنه 

 الغري أو الفعال  االجيابيمييز بني القتل الرحيم الرحيم فإنه من القتل  القانون أمريكي أما بالنسبة ملوقف      

أغلبية الواليات  عليه يفاالنتحار املعاقب  واملساعدة على، القتل العمدعقوبة  الذي تطبق عليه مسموح به

ساعدة على االنتحار رفضت مبوجبه اعتبار امل قرار 1227جوان  26. حبيث أصدرت احملكمة العليا يف األمريكية

على الوفاة. وعلى العك  من ذلك جند أن  مرضاهم  يساعدوا   بأن لألطباء   . ورفضت إعطاء احلقحقًا أساسيًا

 بناء علىمسحت بالقتل الرحيم املباشر وذلك بأن يعطي املريض امليؤوس من شفائه حقنة قاتلة  والية أريغون

                                                                                طلبه . 

حق املريض يف رفض العالج وإنهاء  وكاليفورنياية االسكا وتكساس كما جتيز تشريعات كُل من وال        

قانون  الشفقة السليب مبقتضى اليت أجازت القتل  بني الواليات األمريكية األوىل كاليفورنيا، وكانت والية هحيات

  حق  بشأن  قرار أخد الكونغرس  2995، ويف عام الطبيعيقانون املوت أطلق عليه  1286سبتمرب  39الصادر يف 

، وعليه فإنه على عك  االنتحار مبساعدة يتنف  مهما تكن استشارات األطباءمريض ال يزال   لكل  حلياةا

 الواليات يف  يعترب قانونيا على األقل اة مبوافقة املريض يف استمرار احلي  الذي يساعد الطبيب فإن ايقاف العالج

كان يعجل موتهم أجل ختفيف املعاناة حتى لو  مل من لأل وكذلك استخدام دواء مسكن ،األمريكية باإلمجاع

 . (28)العديد من قرارات احملاكماعترب قانونيا يف 
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اعدته مشهورًا بعد مس ومن أشهر قضايا القتل الرحيم قضية الطبيب األمريكي " جاك كيفوركيان" الذي أصبح

 يسافر إليه كان  حبيث (22)"املوتطبيب  ، وأطلقت عليه الصحافة لقب"مريض على إنهاء حياتهم 139

بكرامة  املوت  ، كما زاد شيوع فكرةآلة املوت اليت صنعها  إىل  منشغن ليفوضوا أمرهموالية  أشخاصًا حتى إىل

حلقن أنفسهم   يستخدمونها يف وضع حد حلياتهم باستخدام آلة تنتج مواد  الراغبني  قسم من الناس وزادلدى 

بتهمة القتل من  1222، وعلى إثرها مت سجن هذا الطبيب يف أفريلغازات سحت القناعأو باستنشاق  يف الوريد

                                             . يقدم أي مساعدة إىل مرضى يريدون إنهاء حياتهم  شريطة أن ال  2997الدرجة الثانية وأخلي سبيله يف جوان 

واملعارضة  التأييد لفة نالحظ أن القتل الرحيم قضية تتأرجح بنيوبعد استعراض موقف عدد من الدول املخت 

  .األجل القريب ومصدر جدل وخالف تشريعي وقضائي وطيب يصعب حسمه دوليًا يف

                                                                                              اخليمتة

القتل الرحيم يف واقع األمر يثري عدة جوانب وقضايا لي  فقط يف الطب والقانون بل أكثر من ذلك  إن       

يفوق قدرة اإلنسان ألن أخد الروح وإنهاء  ، وتقرير املوت هو قرارإلنسانية اليت وهبها رب العاملنيلتعلقه بالروح ا

              .رهن بإرادة اهلل فقط حياة األشخاص

فيها قد يتضح أن مسألة  استعراض موقف األنظمة القانونية يف البلدان املختلفة والوقوف على موقف القضاءـ عند 

              .                                      نوني الواحد بني مؤيد هلا ومعارضالقا داخل النظام الرمحة هي مسألة اختالف شديد حتى القتل بدافع

اجلنائي من شأن بعض الدول يعترب تغريًا تشريعيًا خطريًا يف مستقبل القانون القتل الرحيم يف  مإال أن عدم جتري

نتائج بال التنبؤ ناميكنحيث  .مشرع غدًا ول ما تعتربه جرمية اليوم الي حق انساني، أن سَحمثل هذه القوانني

 :السلبية هلذه القوانني أال وهي

رمحة جرمية حبق اجملتمع ال ملن يعاني مشاكل صحية وهذه تعترب زيادة سنوية يف معدالت طلب القتل الرحيم ال

املعاقني سة لتشمل كل من فهناك ختوف بأن يستعمل يف البداية القتل الرحيم لألمراض املميتة مت تتسع املمار به

                                                                      .ضغوط نفسية و اجتماعيةواقع سحت  ضعاف العقول وملن هو و

جمل  الربملان ،   ورمبا يستغل من قبل الدولة وبرملاناتها اليت هلم حساباتهم السياسية وفق سحالفاتهم يف 

ملادي أن وكذلك يف مصلحة هيئات التأمني وهذا لضغط االنفاق حبيث تعترب الدولة اليت يغلب عليها الطابع ا
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هم تهم من مشاكل صحية ونفسية فتضطر الدولة إلعالتاهؤالء األشخاص امليؤوس من  شفاءهم غري منتجني ملعان

                         .  ماديًا

فلماذا يبحثون  املستعصيةشاف و تطوير عالجات جديدة ألمراض  اكت إىلـ  فتور همة الباحثني يف التوصل      

                                                                  .أصبح قتل املريض هو احلل األمثل ، و بالتالي تفقد مهنة الطب قيمتها إذاما دام احلل سهال

         :و املتمثلة يفلحد منه إلجراءات الردعية للذلك  من الواجب اختاذ جمموعة من  ا

 ه بدافع الشفقة سواء يف صورته السلبيةـ  معاقبة كل من يقتل شخص ميؤوس من شفائ

                                                             ص قانوني خاص.أو اإلجيابية بن 

تأكد من للأجهزة اإلنعاش الصناعي على املريض و العالج ضرورة األخذ برأي جلنة طبية خمتصة قبل وقفـ  

سلطة قضائية خمتصة  حكم منأو  وبعدها جيب استصدار قرار احلديث.حسب املعيار الطيب ، موت خاليا خمه

  ـ                                           ن أسرة املريض على هذا اإلجراء.   مع ضرورة استئذا ذلك،جتيز 

  .آالم األمراض املستعصيةتطوير عالج تسكني و للمريض، الروحيالدعم املعنوي و -

القيام بأعباء العناية اخلاصة باملرضى امليؤوس من اجملاالت  لإلشراف و املتخصصني يف شتى إعداد فريق من ـ  

          . واحملافظة على كرامتهم لتخفيف آالمهم ،شفائهم

يت سحث على و يف األخري لتفادي هذه املعضلة جيب اتباع املبادئ الدينية واألخالقية والقانونية والطبية ال       

وتبقى مهمة الطبيب هي عالج  .التداوي من أجل أن حييا اإلنسان حياة طيبةالصرب عن الداء املستعصي ووجوب 

 املرضى.أرواح  ولي  إزهاق فيف آالمه بكل الوسائل املمكنةختاملريض و
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 التعبير عن اإلرادة في عقد االستهالك االلكتروني )دراسة مقارنة(

 

 

 

Abstract 

         Contracted through the Internet is becoming the best way and the 

fastest in the completion of the transactions, and access to services. 

 this contract has the pillars of the most important satisfaction, a contract 

to be right in the order should both parties expressed satisfaction at the 

conclusion of this contract, if the satisfaction nonexistent consequent the 

invalidity of the contract, and if it is defective, it was voidable contract. 

 ways to express their will in the electronic consumer contracts for 

different ways of expression in traditional contracts, if one of the parties 

wanted to express his will, he uses the means of expression and 

electronic of e-mail or Web site, or through chat programs over the 

Internet, and also due to its consumption contract of privacy, the 

consumer has the right of return for granting protection to the 

satisfaction contract . 
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 ملخص

أصبح التعاقد عن طريق االنرتنت هو الوسيلة األمثل واألسرع يف إجناز املعامالت, واحلصول على اخلدمات, 

كال الطرفني عن رضائه وهذا التعاقد له أركان من أهمها الرضا, فلكي يكون العقد صحيحًا مرتبًا آثاره جيب أن يعرب 

 يف إبرام هذا العقد, فإذا كان الرضا معدومًا ترتب على ذلك بطالن العقد, وإذا كان معيبًا, كان العقد قاباًل لإلبطال.

وطرق التعبري عن اإلرادة يف عقود االستهالك االلكرتوني خمتلفة عن طرق التعبري يف العقود التقليدية, فإذا أراد أحد 

التعبري عن إرادته فإنه يستعني بوسائل التعبري االلكرتونية واملتمثلة بالربيد االلكرتوني أو املوقع األطراف 

االلكرتوني, أو عن طريق برامج احملادثة عرب االنرتنت, وأيضًا نظرًا ملا يتمتع به عقد االستهالك االلكرتوني من 

 .رضاخصوصية, فقد منح املستهلك حق الرجوع عن التعاقد محاية لل

 مقدمه

املوضوعات القانونية املعاصرة, نظرًا لتزايد إبرام العقود  تعّد التصرفات القانونية اليت تتم عرب االنرتنت من أهم

فاإلنرتنت أصبح لغة العصر,  حيث يستطيع أي مواطن يف أي مكان أن يتجول بشكل خاص عرب شبكة االنرتنت, 

 مكانه.جيري عملياته التجارية من بيع وشراء وتسويق دون أن يغادر يف املواقع املخصصة لعرض السلع واخلدمات, و

بواسطة وسائل االتصال املستحدثة اليت ابتكرها  ممكنًا فأصبحسابقًا, بغري الطرق املعروفة  أصبح يتم العقود إبرامف

االلكرتونية, ختتلف عن طرق طرق التعبري عن اإلرادة يف العقود و حيث يتم التعبري عن اإلرادة الكرتونيًا,اإلنسان, 

  التعبري يف العقود التقليدية, فال يوجد بها مستندات ورقية, بل يتم تبادل البيانات الكرتونيًا.

الوسائل أي وسيلة من وسائل التعبري مبا فيها ز التعبري عن اإلرادة بالعامة لنظرية العقد جيو لقواعدووفقًا ل

إلرادة والتعبري عنها, وهذا ما نصت عليه القوانني املنظمة للمعامالت ط صحة ااإللكرتونية, شريطة حتقيق شرو

 اإللكرتونية بشكل صريح.
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والتعبري عن اإلرادة إما أن يكون صرحيًا أو ضمنيًا, فيكون التعبري الصريح باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة املتداولة  

رضا صاحبه, ويكون التعبري ضمنيًا إذا قام الشخص عرفًا, أو اختاذ موقف ال يدع جمااًل للشك يف داللته على 

 بتصرف ال يدل بذاته على إرادته, ولكنه ال ميكن تفسريه إال بافرتاض وجود هذه اإلرادة.

لكن نظرًا ملا يتمتع به عقد االستهالك االلكرتوني من خصوصية, باعتبار أحد طرفيه هو املستهلك, وهو الطرف 

معظم التشريعات القدمية واحلديثة إىل محايته, وبشكل خاص محاية الرضا يف  الضعيف اقتصاديًا واليت توجهت

التعاقد, لذا فقد وجدت أساليب عدة حلماية هذه اإلرادة يف العقود االلكرتونية, ومنها بشكل خاص منح املستهلك 

 .حق الرجوع عن التعاقد بشروط معينة

 إشكالية البحثأواًل: 

اإلجياب والقبول االلكرتوني, وحاالت العدول عن اإلجياب والقبول  ماهية سيتم يف هذا البحث بيان

االلكرتوني, وأحكام هذا العدول, ومدى إمكانية تطبيق القواعد القانونية التقليدية على هذه املسائل, والتعرض لطرق 

رتوني, أو املوقع التعبري عن اإلرادة بشكل الكرتوني واملتمثلة بشكل خاص, بالتعبري عن اإلرادة بالربيد االلك

 االلكرتوني, أو برامج احملادثة, وموقف التشريعات احلديثة من كل ذلك.

 نطاق البحثثانيًا: 

للعقد ثالث أركان رئيسية هي: الرضا, احملل, السبب, ويف عقود االستهالك االلكرتوني ال يوجد أي 

القانون املدني, إضافة إىل القواعد اخلاصة  خصوصية لركين احملل والسبب, فهما خيضعان للقواعد العامة املقررة يف

للعقود املسماة, أما ركن الرضا فله خصوصية يف عقود االستهالك االلكرتوني, لذا سيتم البحث يف مسألة الرضا, 

االلكرتوني, دون التطرق لركين احملل ي, ووسائل محاية الرضا والتعبري عن اإلرادة يف عقود االستهالك االلكرتون

 .ودون اخلوض يف مسألة مكان انعقاد العقد وجملس العقد, والسبب

 خمطط البحثثالثًا: 

 يف عقد االستهالك االلكرتوني املبحث األول: اإلجياب

 االستهالك االلكرتوني اإلجياب يف عقدماهية املطلب األول: 



 عاشرمجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                                     العدد ال  

 
 
 

 

612 
 

612 

 وسائل التعبري عن اإلجياب يف عقد االستهالك االلكرتونياملطلب الثاني: 

 القبول يف عقد االستهالك االلكرتونياملبحث الثاني: 

 ماهية القبول يف عقد االستهالك االلكرتونياملطلب األول: 

 العدول عن القبول يف عقد االستهالك االلكرتونيثاني: املطلب ال

 خامتة

 املبحث األول

 يف عقد االستهالك االلكرتوني اإلجياب

التقاء إجياب صادر من املوجب بشأن عرض مطروح بطريقة " :االلكرتوني هوعقد االستهالك باملقصود       

إلكرتونية, مسعية أو مرئية أو كليهما على شبكة لالتصاالت واملعلومات, بقبول مطابق له صادر من الطرف القابل 

لطرفان يف بذات الطرق, دون احلاجة إىل التقاء األطراف املادي, بهدف حتقيق عملية أو صفقة معينة يرغب ا

 1."إجنازها

ويتساوى عقد االستهالك االلكرتوني مع بقية العقود بقيامه على مبدأ الرضائية, فيلزم النعقاده التعبري عن 

والقواعد العامة يف معظم التشريعات احلديثة  2اإلرادة )اإلجياب والقبول(, فالرضا هو الركن األساسي لقيام العقد.

رسخت قاعدة جواز التعبري عن اإلرادة بأي وسيلة ال تثري الشك يف رضا املتعاقد بالتصرف, وذلك تغليبًا ملبدأ سلطان 

والنعقاد العقد يتطلب صدور إجياب من أحد الطرفني, متوفرًا فيه شروط اإلجياب الصحيح, بتضمنه  3اإلرادة.

 األساسية للعقد املراد إبرامه, إضافة إىل سالمة الرضا من عيوب اإلرادة. العناصر

املطلب األول سيتم التعرض ملاهية اإلجياب يف عقد االستهالك وسيتم تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني, يف 

 يف عقد االستهالك االلكرتوني. االجيابااللكرتوني, ويف املطلب الثاني بيان أشكال التعبري عن 
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 طل  األولامل

 ماهية اإلجياب يف عقد االستهالك االلكرتوني

لفظني م. بأنهما: "1591لسنة  04من القانون املدني رقم / 77املشرع العراقي اإلجياب والقبول يف املادة/عرف 

  0 ".مستعملني عرفًا إلنشاء العقد

عرفه رجال القانون بأنه: "عرض بات وكامل للتعاقد وفقا لشروط معينة, يوجهه شخص إىل آخر للتعاقد  كما

وعرف أيضًا بأنه: "تعبري بات عن اإلرادة األوىل, اليت  9معه, حبيث إذا ما اقرتن به قبول مطابق له انعقد العقد".

 6شروط معينة".تظهر يف العقد, عارضة على شخص آخر إمكانية التعاقد معه ضمن 

وقد أقرت التشريعات احلديثة اإلجياب االلكرتوني واعتربت أن آثاره هي ذات اآلثار اليت ترتتب عن 

وكذلك تشريع إمارة  7م.24/2410من القانون رقم  9اإلجياب التقليدي, وهذا ما ذهب إليه املشرع الكوييت يف املادة/

 8م.2442لسنة  2دبي رقم/

 إللكتـرونيأواًل: مفهوم اإلجياب ا

خيتلف مفهوم االجياب االلكرتوني عن اإلجياب بشكل عام, فاإلجياب االلكرتوني هو: "تعبري عن إرادة 

الراغب يف التعاقد عن بعد, حيث يتم من خالل شبكة دولية لالتصاالت بوسيلة مسموعة أو مرئية, ويتضمن كافة 

 5ه أن يقبـل التعـاقد مباشـرة".العناصر الالزمة إلبـرام العقد, حبيث يستطيع من يوجه إلي

يف العقود عن بعد على أن اإلجياب االلكرتوني هو: "كل  14كما نص التوجيه األوربي املتعلق حبماية املستهلك

اتصال عن بعد يتضمن كل العناصر الالزمة للعقد, حبيث يستطيع املرسل إليه أن يقبل التعاقد مباشرة, ويستبعد من 

 11ن".هذا النطاق جمرد اإلعال

وليس هناك خالف بني اإلجياب التقليدي وبني اإلجياب اإللكرتوني كما هو واضح إال يف الوسيلة املستخدمـة 

للتعبري عن اإلرادة, فلفظ إلكـرتوني إذا ما أضيفت إىل اإلجياب فال تنال من أصلـه املتمثـل يف املعنى املراد منه, وفقا 

العقد, فاملسألة جمرد وصف ال أكثر بسبب اختالف وسيلة التعبري عن للنظرية التقليدية يف االلتزامات وقانون 
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اإلرادة, يف عصر رقمي قوامه إلكرتونيات تتجسد يف وسائل االتصال احلديثة, عن طريق النقر على أيقونة يف 

  12احلاسب اآللي ليظهـر التعبيـر عن اإلرادة على شاشة هذا احلـاسب.

خاصًا موجهًا إىل أشخاص حمددين, وهو يتم يف الغالب يف عـروض  بًاواإلجياب اإللكرتوني قد يكون إجيا

التـعاقد بواسـطة الربيد اإللكرتوني, أو بـرنامج احملادثة, وقد يكون إجيابًا عامًا موجهـًا إىل أشخاص غري 

 13حمددين, وهو ما حيدث يف حالة التعاقد عرب مواقع الويب التجارية املنتشرة على شبكة اإلنرتنت.

 نيًا: متى يعترب العرض على شبكة االنرتنت إجيابًا؟ثا

تعترب املعلومات املوضوعة يف تصرف اجلمهور عرب املواقع االلكرتونية, واملتعلقة بالسلع واخلدمات ذات طبيعة 

إال أنه ال جيوز وصف  إعالنية, طاملا أنها تهدف إىل دفع الذين يدخلون املوقع إىل شراء هذه السلع أو اخلدمات,

إذ جيب التفرقة بني  ,العرض اإللكرتوني يف شبكة املواقع على الدوام بأنه اقرتاح أو دعوة للدخول يف مباحثات

 احلالتني اآلتيتني:

إذا عرضت البضاعة أو اخلدمة, دون حتديد سعر للبضاعة, أو أجر للخدمة ففي هذه احلالة ال  .1

د لشرط أساسي فيه وهو الثمن, ألن اإلجياب من , إذ أن هذا العرض يفتقًاميكن اعتبار العرض بأنه إجياب

الشروط العامة فيه, أن يتضمن كل املسائل اجلوهرية للتعاقد, والثمن يعترب أحد املسائل اجلوهرية يف عقد 

 10البيع.

إذا عرضت البضاعة أو اخلدمة وُذكرت أوصافها والثمن وبيان كامل عنها, ففي هذه املسألة جيب  .2

 التمييز بني حالتني:
حالة وجود شرط صريح أو ضمين يدل على أن هذا العرض هو جمرد إعالن للبضاعة أو اخلدمة, كأن يقرتن  -أ

العرض بتحفظات واسعة, أو أن يستبعد العارض وصف العرض عرب بيان "أن ليس يف األمر عرض, بل 

.ال يؤلف العرض جمرد دعوة للتفاوض", أو يذكر عبارة "......دون أي التزام من جهتنا", أو أيضًا "....

 فهنا ال ميكن اعتبار العرض إجيابًا بل سيكون دعوة للتعاقد. ,19وثيقة أو مستندًا تعاقديًا"
حالة عدم وجود شرط صريح أو ضمين يشري إىل أن العرض هو أنه جمرد دعوة للتعاقد, ففي هذه احلالة  -ب

ى مدار الساعة, فهو ال خيتلف سيكون األصل هو اعتبار العرض إجيابًا من العارض, وهو إجياب مستمر عل

يف حقيقته عن اإلجياب الصادر مباشرة بني طريف التعاقد, ويف حاالت مستثناة يكون العرض جمرد دعوة 
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للتعاقد وليس إجيابًا, وذلك يف احلاالت اليت تكون فيها شخصية املتعاقد اآلخر حمل اعتبار, عند من صدر 

 16, أو طلب مستأجرين وحنو ذلك.منه العرض, كتقديم عرض عن إشغال وظيفة ما

 السلعة عرض على إجيابًا, قياسًا العرض فيعترب هذا بثمنها اخلدمة أو البضاعة عرض أرفق فإذا
 عن عامة ولو فكرة تصورًا أو أن يأخذ للزبون يتحقق احلالتني كلتا يف إذ مثنها, وبيان التجارية للمحالت
أهم مثال على ذلك جهاز امليين  ولعل اإلنرتنت, شبكة طريق عن أو املادي باحلضور كان سواء العرض,

(Minitel)  بفرنسا, فبمقتضاه ميكن للبائع عرض سلعته وخدماته, كما ميكن للشخص املشرتك بهذه الشبكة

 17أن يوجه قبوله للشخص الذي يرغب يف التعاقد معه.

 ثالثًا: هل جيوز للموج  الرجوع عن اإلجياب االلكرتوني؟

ب االلكرتوني, سواء عرب رسالة الكرتونية أو يف موقع الكرتوني أو يف أي وسيلة من وسائل إذا صدر اإلجيا

 التعبري عن اإلرادة الكرتونيًا, فهل جيوز للموجب الرجوع عن هذا اإلجياب.

( من القانون املدني املصري ملسألة الرجوع عن اإلجياب التقليدي, ونصت على ما يلي: 51املادة ) تعرضت

لتعبري عن اإلرادة أثره يف الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه, ويعترب وصول التعبري قرينة على ) ينتج ا

 العلم به ما مل يقم الدليل على عكس ذلك (.

فوفقا هلذه املادة ال يرتتب على جمرد صدور اإلجياب من املوجب أي التزام, طاملا مل يتصل اإلجياب بعلم 

بري عن اإلرادة موجه إىل املوجب له, فال يكتمل كيانه القانوني وال يكون صاحلًا من وجه إليه, فاإلجياب تع

لرتتيب آثاره القانونية إال باتصاله بعلم املوجب له, أما قبل ذلك فيجوز للموجب أن يرجع عن إجيابه, ومينع 

إليه اإلجياب, قبل  وصول اإلجياب إىل من وجه إليه بأن يسرتد رسالته مثاًل, حبيث يصل الرجوع إىل من وجه

 18وصول اإلجياب إليه أو يصالن معًا.

ومن ثم فإن املشرع املصري قد أقر األصل يف عدم إلزام اإلجياب, غري أنه عاد واستثنى من هذا األصل 

حالة اقرتان اإلجياب مبيعاد للقبول, فجعل اإلجياب ملزمًا يف هذه احلال حتى ينقضي امليعاد, وقد نص على 

( وذلك بأنه : )إذا عني ميعاد للقبول التزم املوجب بالبقاء على إجيابه إىل أن ينقضي هذا 53ة )ذلك يف املاد

امليعاد(, وهذا امليعاد قد يكون معينًا صراحة يف اإلجياب, وقد يستفاد من ظروف التعاقد أو من طبيعة املعاملة, 

 أو حتى من قواعد القانون.
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ب باملراسلة, فإن هذا الظرف يفيد اقرتان اإلجياب مبيعاد ضمين وعلى هذا: فإذا كان التعبري عن اإلجيا

 15للقبول, يتمثل يف الوقت الذي يتسع للعلم باإلجياب, والبت فيه والرد عليه ووصوله إىل علم املوجب.

ووفقا هلذه القواعد: فإن للموجب يف اإلجياب اإللكرتوني الرجوع عن إجيابه, ويكون ذلك بسحبه من     

موقع عرضه على شبكة اإلنرتنت, بشرط أن يعلن عن رغبته يف الرجوع عن اإلجياب, فيعدم بذلك أثره 

قع عبء إثبات ذلك على القانوني, وال يكون هلذا العدول أي أثر قانوني إال إذا علم به املوجب له, وي

 24املوجب.

وقد ذهب البعض إىل أنه ينبغي اخلروج عن القاعدة العامة خبصوص رجوع املوجب يف إجيابه وذلك يف     

العقود اإللكرتونية, وذلك بأن يتم إلزام املوجب بأن حيدد الوقت الالزم لصالحية إجيابه, وأن يقوم بإعالم 

 21ذا الوقت.املستهلك )املوجه إليه اإلجياب( به

, وتوفري الثقة يف التعامل, مما 22وهذا الرأي يهدف إىل محاية املستهلك واستقرار املعامالت اإللكرتونية

يتطلب اعتبار املوجب ملزمًا بإجيابه ولو إىل مدة, حمددة ليتدبر املوجب له أمره ويقوم برتتيب شؤونه بالرد 

 23بقبول اإلجياب أو رفضه.

 لإلجياب االلكرتونيرابعًا: النطاق املكاني 

قد حيدد املوجب النطاق املكاني إلجيابه االلكرتوني, فيحدد املكان الذي يكون اإلجياب صاحلًا فيه, فإن  

العقد يف هذه احلالة لن ينعقد أصاًل, إذا قبل اإلجياب شخص يقع موطنه خارج هذا النطاق اجلغرايف, فهذا 

يت سيوزع بها التاجر بضاعته, أال أنه حيقق له من الناحية اإلجياب صحيح أنه يضيق املساحة اجلغرافية ال

 20القانونية نوعًا من األمان, إذ لن يلتزم التاجر املهين بإبرام عقود يف خارج النطاق اجلغرايف واملكاني الذي حدده.

 املطل  الثاني

 وسائل التعبري عن اإلجياب يف عقد االستهالك االلكرتوني

العقدية يصح بكل ما يدل على مقصود املتعاقدين, شريطة أن يكون مفهومًا لديهما, فكل ما التعبري عن اإلرادة  

يدل أو يفصح عن اإلرادة )النيَّة( الكامنة يف النفس يصلح وسيلة للتعبري عنها سواء أكان قواًل, أو فعاًل, أو كتابة, أو 

نه يقصد به التعاقد. والتعبري عن اإلرادة قد يكون إشارة مفهومة عرفًا, أو أي موقف ال تدع ظروف احلال شكًَّا يف أ

 صرحيًا, وقد يكون ضمنيًا ما مل يشرتط القانون شكاًل خاصًا للتعبري عنها.



 عاشرمجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                                     العدد ال  

 
 
 

 

662 
 

662 

وأقرَّت اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري, حيث 

ف, أو التلكس, أو غري ذلك من وسائل االتصال الفوري, والفقرة األخرية أجازت أن يكون اإلجياب والقبول باهلات

 29هذه وضعت إلدخال أي وسيلة اتصال ميكن اخرتاعها مستقباًل, ويدخل فيها الشبكة اإللكرتونية.

 وهناك حاليًا عدد من الوسائل معروفة ومتداولة يف التعاقد االلكرتوني, تتمثل فيما يلي:

 جياب بواسطة الربيد اإللكرتوني:أواًل: التعبري عن اإل

يقصد بالربيد اإللكرتوني: استخدام شبكات احلاسب اآللي يف نقل الرسائل بداًل من الوسائل التقليدية, حيث 

خيصص لكل شخص صندوق بريد إلكرتوني خاص به, وهذا الصندوق عبارة عن ملف وحدة األقراص املمغنطة اليت 

 26تستخدم يف استقبال الرسائل.

ف تشريع إمارة دبي الرسائل االلكرتونية بأنها: "معلومات إلكرتونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكرتونية, وعر

 27أيًا كانت وسيلة استخراجها يف املكان املستلمة فيه".

لذا فالربيد اإللكرتوني هو املكافئ للربيد العادي, لذا تطبق عليه القواعد اخلاصة بأحكام الربيد العادي. ونظام 

ربيد اإللكرتوني يتيح لطرفيه إمكانية التواصل بينهما مع وجود الفواصل املكانية الشاسعة, والزمانية املختلفة, ال

 28دون حتقق الوجود املادي الفعلي هلما معًا.

ويرى الباحث أن التعبري عن اإلجياب يصلح بكل ما دلَّ على مقصود من وجه اإلجياب, من قول, أو فعل, أو 

 عرفًا وغريها, فعليه فاإلجياب بواسطة الربيد اإللكرتوني ممكن, وإذا كان هناك قبول له انعقد العقد.إشارة مفهومة 

فاملتعاقدان يستطيعان التواصل بشكل فوري حتى لو تفصلهم مسافات, ولكي ينطبق على رسالة الربيد 

عليها, ويف هذه احلالة يكون  االلكرتوني وصف اإلجياب, يشرتط فيها أن تتضمن االلتزامات اليت سيتم التعاقد

املرسل إليه على علم بهذا العرض عندما يطلع على صندوق بريده االلكرتوني, ويف هذه اللحظة تبدأ فعالية 

اإلجياب, حيث يكون للمرسل إليه احلرية يف قبول العرض من خالل إرسال رسالة الكرتونية إىل املوجب يّضمن 

 25عقد.فيها رغبته, وموافقته على إبرام ال
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( من القانون الذي أصدره فيما خيص املعامالت اإللكرتونية, 13وبهذا الصدد ذكر املشرع األردني يف املادة رقم )

والذي يدعى "قانون املعامالت اإللكرتونية" نصًا صرحيًا, أعترب فيه بأن هذه الوسائل من الوسائل املعتربة يف التعبري 

"تعترب رسالة املعلومات وسيلة من وسائل التعبري عن اإلرادة املقبولة قانونًا  عن اإلرادة, ومما جاء يف هذه املادة:

 34إلبداء اإلجياب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي".

 ثانيًا: التعبري عن اإلرادة بواسطة املوقع االلكرتوني

عمال يف جماالت يتألف املوقع االلكرتوني من جمموعة صفحات, متكن املستخدم من أداء العديد من األ

خمتلفة, كاالتصاالت وخدمات الزبائن, والتسويق والبيع, وغري ذلك مما يعرض يف الشبكة من خدمات وسلع, 

حيث يتيح املوقع االتصال مع األشخاص وعرض املعلومات, ولوائح األسعار, والسلع بشكل فوري, واالبتعاد عن 

 31األساليب التقليدية يف العرض والطلب.

د من الشركات اليت تقوم بعرض سلعها وخدماتها على شبكة املواقع االلكرتونية, فتصور السلعة وهناك العدي

بطريقة ثالثية األبعاد مع تسجيل سعرها ومواصفاتها, ويكون ذلك يف موقع خاص بالشركة, ويف املقابل يقوم الراغب 

الرمز الذي يساعد يف الوصول إىل هذه يف التعاقد بالبحث عن السلعة أو اخلدمة اليت يريدها عن طريق استخدام 

 32السلعة أو اخلدمة, وعند اقتناعه بها وبالشركة العارضة هلا ومعرفة سعرها ومواصفاتها يقوم بالتعاقد على الشراء.

فإن قبل املوجب إليه ال بد أن يعرب عن إرادته بإبداء رغبته اجلادة يف الدخول يف التعاقد, والتعبري عن القبول 

عندما تظهر صفحة جديدة بها العقد النموذجي, ويكون ذلك إما بالضغط على زر املوافقة, أو إرسال رسالة يكون 

إلكرتونية تفيد القبول والرغبة اجلادة يف إمتام العقد, أو استخدام بعض اإلشارات, أو الرموز املتفق عليها, أو 

 33املتعارفة بني مستخدمي شبكة اإلنرتنت, للداللة على القبول.

كما أنه قد يصدر اإلجياب مقرتنًا بتحفظات, كصاحب املوقع الذي يعرض السلعة وخدماته, بدون ذكر الثمن, 

وميكن أن نكيف  30تاركًا ذلك إما لسعر السوق, أو التفاوض, أو خيص نفسه مبكنة تعديل العرض أو رفض البيع.

لسعر عد ذلك العرض إجيابًا, وإذا مل حيدد اعترب ذلك بأنه ال يعترب إجيابًا وإمنا دعوى للتعاقد, ألنه إذا حدد ا

 39دعوة للتعاقد, وال يهم عندئذ إذا كان العرض ساريًا على واجهات احملالت التجارية, أو أمام شاشة الكمبيوتر.
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وأيضًا قد يعرض املهين إجيابًا على موقع الكرتوني, لكن حيتفظ حبقه يف العدول عن اإلجياب متى نفذت 

شري بأن العرض هو عبارة عن دعوى للتعاقد, لذا فاستجابة املستهلك إلجياب معلق على شرط يصبح البضاعة, أو ي

 36هو الشخص املوجب.

واإلجياب االلكرتوني عرب املوقع االلكرتوني هو إجياب مستمر على مدار الساعة, وال خيتلف كثريًا عن 

لكن هنا جيب التمييز بني جمرد  37إعالنية أخرى.اإلجياب الصادر بالصحف واجملالت أو التلفاز أو أي وسيلة 

العرض املنتج وأوصافه عرب املوقع االلكرتوني, فهذا ال يعد إجيابًا, وال تعبريًا نهائيًا عن الرغبة يف التعاقد, وبني 

ادة الباتة اإلجياب احلقيقي الذي يتضمن الرغبة يف إبرام العقد إضافة إىل العناصر واملقومات األساسية اليت تبني اإلر

لدى املوجب, فعناصر البيع اجلوهرية مثاًل هي املبيع والثمن, ولكي يعترب التعبري عن اإلرادة إجيابًا جيب أن 

 38يتضمن حتديد املبيع والثمن.

 ثالثًا: التعبري عن اإلرادة عن باحملادثة عرب الربامج املخصصة:

قد على شبكة االنرتنت من التحدث مباشرة عن ظهرت العديد من الربامج املخصصة للمحادثة متكن طريف الع

طريق الكتابة, أو الصوت, أو الصوت والصورة معًا. فإذا أضيفت للجهاز كامريا رقمية أمكن لكل طرف مشاهدة 

الطرف اآلخر, وهنا ميكن التعبري عن اإلرادة باللفظ, أو الكتابة, أو اإلشارة. وهذه الطريقة حتقق التعاصر الزماني 

 وبالتالي ميكن لألطراف التعبري عن اإلرادة بالصوت أو اإلشارة أو الكتابة. 35العقد. بني أطراف

 املبحث الثاني

 القبول يف عقد االستهالك االلكرتوني

حيتاج انعقاد العقد بعد صدور اإلجياب, إىل القبول من الطرف اآلخر الذي وجه إليه اإلجياب, فإذا عدل من  

واًل وإمنا إجيابًا جديدًا حيتاج إىل قبول. وهذا القبول جيب أن يعرب عن موافقة على وجه إليه اإلجياب, فال يعد قب

لكن  04العناصر األساسية للمبيع أو اخلدمة, وطريقة الدفع والتسليم, وهذا ما يعرب عنه بتطابق اإلجياب والقبول.

القبول بالعدول عنه, وسيتم تقسيم نظرًا ملا يتمتع به عقد االستهالك االلكرتوني من خصوصية فيجوز ملن صدر عنه 

يف  قبولهذا املبحث إىل مطلبني, يف املطلب األول يتم بيان ماهية القبول االلكرتوني, ويف املطلب الثاني العدول عن ال

 عقد االستهالك االلكرتوني.
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 املطل  األول

 ماهية القبول يف عقد االستهالك االلكرتوني

ثانية يف العقد , حيث يرتضي الشخص اإلجياب الذي وجه إليه بكل يعرف  القبول بأنه : "اإلرادة ال  

 01عناصره, حتى يتم التوافق بني قبـوله وبني اإلجياب الصادر من املوجب".

ولكي يتم انعقاد العقد جيب أن يكون القبول متطابقًا متامًا مع اإلجياب, فإذا مت رفض أي جزئية من اإلجياب 

حيتاج إىل  02فضًا لإلجياب, أو تعدياًل عليه, وهذا التعديل ميكن اعتباره إجيابًا جديدًااملقدم أو تعديلها, يعد ذلك ر

 03قبول.

 أواًل: هل يعترب السكوت قبواًل يف العقود االلكرتونية؟

نفرتض أن اإلجياب وصل للموجب له برسالة الكرتونية جاء بها: أنه إذا مل يقم املوجب له بالرد على 

 خالل مدة معينة, فإن ذلك يعد قبواًل. 00الرسالة

 فهل ميكن اعتبار السكوت يف هذا الفرض دليل قبول املوجب له؟.

الغالب أن هذا الفرض ال يوجد يف التعامالت االلكرتونية, ألنه مل جيري العمل بها من ناحية, ومن ناحية 

ن أعتاد الشراء من متجر معني, سواء عن ثانية فإن احلاالت اليت تتعلق بوجود اتصاالت سابقة بني األطراف, كم

طريق الربيد االلكرتوني, أم عن طريق صفحة الويب, ال ميكن التعويل عليها, نظرًا ألن وسائل االتصال احلديثة 

تتيح إرسال العروض )اإلجياب( بسهولة من قبل التاجر إىل زبون معني, أو عدد من الزبائن, مما قد يفرض عليهم 

, ال سيما وأن هذه الوسائل هي ذاتها يف متناول املستهلك, مما يتيح له التعبري عن إرادته تعاقد دون رغبتهم

بسهولة, أي أنه لو كان يرغب يف التعاقد فمن السهل يعرب عن قبوله, لذا فيجب أن ال يؤخذ سكوته على حممل 

 القبول.

بأن جمرد السكوت ال يعد قبواًل, إال وهناك رأي فقهي آخر يقول بأنه جيب األخذ بالقواعد العامة اليت تقضي 

يف احلاالت االستثنائية, كأن تكون طبيعة املعاملة أو العرف التجاري يدل على أن السكوت هنا يكون قبواًل, أو إذا 

 09متخض اإلجياب ملنفعة من وجه إليه, أو إذا كان هناك تعامل سابق بني املتعاقدين.

السكوت قبواًل إال يف احلاالت اليت حيددها املشرع على سبيل  لكن يرى الباحث أن األصل هو عدم اعتبار

احلصر, فعندما ينظم املشرع مسألة اإلجياب والقبول االلكرتوني, ال بد أن يذكر احلاالت اليت يعترب بها السكوت 

نسند هذه قبواًل, ألن عدم حتديد هذه احلاالت يؤدي إىل التوسع يف التفسري من جهة, ومن جهة ثانية ال ميكن أن 
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احلاالت على العرف اجلاري, ألن املعامالت االلكرتونية هي معامالت حديثة العهد, ويرى الباحث أنه إىل اليوم مل 

تظهر قواعد عرفية تتدخل يف تنظيم املعامالت االلكرتونية, ألن تكوين العرف حيتاج إىل مدة طويلة, أطول من العمر 

 احلالي للمعامالت االلكرتونية.

 : التأكيد الالحق للقبول االلكرتونيثانيًا

السؤال الذي يطرح نفسه اآلن هل جمرد الضغط على األيقونة املخصصة للقبول كافيًا النعقاد العقد, أم حيتاج 

 املوضوع إىل تأكيد الحق؟.

ثة اجلواب على هذا السؤال ميكن أن يستخلص من الربنامج املعلوماتي الذي يتم من خالله التعاقد, وهناك ثال

 فروض يف هذه املسألة:

إذا كان الربنامج ال يسمح بانعقاد العقد إال إذا مت التأكيد, حبيث لن يرتتب على صدور القبول جمردًا  األول:

 عن التأكيد أي أثر, ويف هذه احلالة ميكن اجلزم بأن القبول ال يتم إال بصدور التأكيد.

فيه التأكيد على اإلطالق, وهنا القبول يكون مباشرًا, وال يسمح الربنامج بانعقاد العقد دون أن يرد  الثاني:

 حيتاج إىل تأكيد.

يتضمن الربنامج الذي يتم من خالله القبول ضرورة تأكيد القبول, لكنه ال مينع من انعقاد العقد بدون  الثالث:

عكس, أي أن العميل ميكن التأكيد, وهنا يعترب أن القبول مت دون حاجة إىل تأكيد, لكن هذه قرينة قابلة إلثبات ال

 06له أن يثبت بأن القبول االلكرتوني صدر بطريق اخلطأ.

 ثالثًا: أسالي  التعبري عن القبول االلكرتوني

ميكن التعبري عن القبول بذات الوسائل اليت يتم التعبري بها عن اإلجياب, فيجوز التعبري عنها بالربيد 

ملوقع االلكرتوني الذي ورد فيه اإلجياب, وعن طريق برامج االلكرتوني, وعن طريق الضغط على أيقونة يف ا

احملادثة, فهذه الوسائل مت التعرض لذكرها عند البحث بوسائل التعبري عن اإلجياب يف عقد االستهالك 

االلكرتوني, وليس هناك حاجة للتعرض هلا هنا, لكن هناك طريقة التعبري عن القبول بالتنزيل عن بعد سيتم التطرق 

 دون غريها من وسائل التعبري عن اإلرادة الكرتونيًا.هلا, 

ويرى الباحث أنه ال يشرتط بالضرورة إذا وصل اإلجياب إىل املوجب له بطريق الربيد أو املوقع االلكرتوني أو 

برامج احملادثة, أن يكون القبول بنفس الطريقة, بل ميكن أن يكون بالطريقة التقليدية, أو أي طريقة أخرى من 
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التعبري عن اإلرادة بالوسائل االلكرتونية, أو عرب شبكة االنرتنت, أو برامج احملادثة, أو غريها من الطرق طرق 

 املبتكرة.

 التعبري عن اإلرادة عن طريق التنزيل عن بعد -أ

يف هذه الطريقة يتم نقل, أو استقبال, أو تنزيل أو نسخ رسالة أو برنامج, أو بيانات, أو معلومات إىل جهاز 

لكمبيوتر اخلاص بالعميل, وهذه الطريقة متكن طريف التعاقد من إبرام العقد وتنفيذه مباشرة, والتعبري عن اإلرادة عرب ا

التنزيل عن بعد, هو الذي يعرب عنه باختاذ موقف ال تدع ظروف احلال شكًَّا يف داللته على حقيقة مقصود 

سخة من أوراق مؤمتر علمي, فيقوم القابل بتسجيل رقم املتعاقدين. مثاله: أن يعرض املوجب على القابل بيع ن

بطاقته االئتمانية اخلاصة به يف اخلانة املخصصة لذلك على الشاشة, فيتم خصم قيمة املبيع من رصيد القابل فورًا 

عن طريق التحويل اإللكرتوني لألموال, فيقوم املوجب بنقل املبيع إىل جهاز الكمبيوتر اخلاص بالقابل عرب 

 07رتنت.اإلن

القبول اإللكرتوني ال خيتلف عن القبول التقليدي إال بطريقة التعبري, حيث أن القبول يرى الباحث أن 

 االلكرتوني يتم عرب وسائط إلكرتونية من خالل شبكة اإلنرتنت.

 املطل  الثاني

 يف عقد االستهالك االلكرتوني القبول االلكرتوني عدول عنال

, 08واخلدمات إىل استخدام أساليب إعالنية من شأنها تضليل املستهلك غالبًا ما يلجأ مقدمي السلع 

لذا فإن أغلب تعاقدات املستهلك عرب االنرتنت خالية  05وتدفعه لشراء سلعة مل يكن يشرتيها لو علم حقيقتها.

ي عرب من التدبر والتمهل, ويعود ذلك إىل عدة أسباب, منها السرعة الفائقة اليت ينعقد بها العقد االلكرتون

 94االنرتنت, وكذلك تنفيذ االلتزامات املرتتبة عليه أحيانًا.

ويعرف حق عدول املستهلك  ,91وهلذا فإن قوانني محاية املستهلك منحت املستهلك حق العدول عن التعاقد

عن التعاقد بأنه: "سلطة أحد املتعاقدين باالنفراد بنقض العقد, والتحلل منه دون توقف ذلك على إرادة الطرف 

 92اآلخر".

واملستهلك هو: "كل شخص طبيعي أو اعتباري يشرتي سلعة أو خدمة مبقابل, أو يستفيد من أي منهما 

 93بغرض االستهالك أو جيري التعامل أو التعاقد معه بشأنها".
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فبموجب هذا احلق يسمح للمستهلك خالل مدة حمددة أن يرتاجع عن العقد, إما باستبدال احملل, أو 

الثمن, وهو خيار مينح للمستهلك يف إقالة العقد بإرادته املنفردة, والرجوع بعد تكوينه, وفق  إعادته واسرتداد

 90 سلطته التقديرية.

املبدأ العام هو حظر الرتاجع عن القبول يف العقود االلكرتونية بسبب اخلطأ, فإن للمستهلك فعلى الرغم من أن 

حق الرتاجع أو ما يسمى  خاصة, االلكرتونية الستهالكا قوديف عقود احلصول على السلع واخلدمات عامة, وع

العدول عن التعاقد يف حاالت حددها املشرع محاية للمستهلك, وذلك مراعاة لطبيعة عقد االستهالك االلكرتوني, 

حيث أن املستهلك ال يستطيع أن يعاين السلعة املعروضة قبل إبرام العقد, وال معرفة خصائصها, فضاًل عن أن املنتج 

 وسيتم تفصيل ذلك وفقًا ملا يلي: 99اتبع أساليب الدعاية واإلعالنات اليت تغري املستهلك, وجتذبه للتعاقد.
 أواًل: املهلة املمنوحة للمستهلك ملمارسة حق العدول

مينح املستهلك حق العدول لكن ال بد من حتديد مدة معينة ملمارسة هذا احلق ومبرورها يسقط حق املستهلك يف 

حفاظًا على استقرار التعامل, فليس من العدالة أْن يبقى املركز القانوني للمحرتف مضطربًا مدة طويلة ميكن العدول, 

 96خالهلا أْن يفاجأ بطلب نقض عقد مضت على إبرامه مدة طويلة.

, وتنص التوجهات األوربية على التفرقة بني السلع واخلدمات, فالسلع تبدأ املدة من يوم استالم املستهلك هلا

, وتكون املهلة أسبوع يف احلالتني وذلك بشرط أن يكون 97أما بالنسبة للخدمات تبدأ املهلة من حلظة إبرام العقد

املورد قد أكد وفائه بااللتزام باإلعالم أما إذا مل يوف املورد بهذا االلتزام إال بعد إبرام العقد, فإن املهلة تبدأ منذ ذلك 

  98ثة أشهر من تاريخ التسليم أو اإلبرام.احلني بشرط أال تتجاوز مدة الثال

أما التشريعات العربية فقد اختلفت يف املدة اليت حددتها ملمارسة املستهلك حقه بالعدول, فاملشرع الكوييت منح 

املستهلك مدة أربعة عشر يومًا من تسلم السلعة احلق يف استبداهلا أو إعادتها مع اسرتداد قيمتها دون أي تكلفة 

 95شرط أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء.إضافية, ب

مهلة احلق يف العدول عن عقد االستهالك  99 /م. يف املادة695/2449أيضًا حدد املشرع اللبناني يف القانون رقم 

 64االلكرتوني عشرة أيام تبدأ من تاريخ التعاقد, فيما يتعلق باخلدمات, وتبدأ من تاريخ التسليم فيما يتعلق بالسلع.
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 ثانيًا: آثار استعمال املستهلك حق العدول

إذا استعمل املستهلك حق العدول عن العقد خالل املدة احملددة قانونًا, فإذا كان قد تسلم السلعة فإنه يلتزم 

بعد العدول بإعادتها إىل احملرتف الذي يلتزم بإعادة الثمن إىل املستهلك أيضًا خالل مدة معينة, لكن يف حال إعادة 

 فإن املستهلك يتحمل النفقات اليت ترتتب على ذلك. السلعة

 التزام املستهلك برد السلعة إىل احملرتف -آ 

يرتتب على اختيار املستهلك طريق العدول عن العقد الذي أبرمه عرب االنرتنت, إزالة العقد وانقضائه, بل 

ىل ما كانت عليه قبل التعاقد, فإذا تسلم واعتباره كأن مل يكن أصاًل, كما يلتزم من مارس هذا احلق بإعادة احلال إ

شيئًا التزم بإعادته باحلالة اليت تسلمه عليها. وهنا يلتزم املستهلك بإعادة السلعة إىل احملرتف خالل مدة معينة, 

 61وأْن يعيدها جديدة كما هي ويف اهليئة اليت تسلمها بها, وخالل املدة املعينة ملمارسة حق العدول.

املصري بشكل مباشر حلق املستهلك بالعدول عن التعاقد, فال يوجد نص خاص بصدد حق مل يتعرض املشرع 

 62العدول, إاّل إنه جاء بأحكام ضمنية فيما يتعلق حبق املستهلك يف رّد السلعة إىل احملرتف.

 التزام املستهلك بدفع مصاريف رّد السلعة  -ب 

ومباشرة الستعمال خيار العدول, وهي املبالغ اليت يصرفها يتحمل املستهلك املصاريف اليت تبدو نتيجة طبيعية 

املستهلك بغية إرجاع السلعة إىل احملرتف وإيصاهلا إىل مكانه, كما وتشمل مصاريف الشحن والنقل والتأمني 

 69وقانون املبادالت التونسي. 60من ذلك ما نص عليه قانون محاية املستهلك اللبناني, 63...اخل.

 ثمن إىل املستهلكرّد احملرتف ال -ج 

م. املعدل لقانون االستهالك 23/8/2441الصادر يف  2441/701ذهب املشرع الفرنسي مبقتضى املرسوم رقم 

م. على احلكم نفسه الذي جاء به التوجيه األوربي بصدد التزام احملرتف برّد ما تقاضاه إىل 1553الفرنسي لسنة 

 66املستهلك.
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( من قانون محاية املستهلك 96اليت أقرت هذا اخليار ما جاءت به املادة ) أما بالنسبة للتشريعات العربية    

( , 99اللبناني واليت نصت على )يتوجب على احملرتف ,يف حال مارس املستهلك حقه املنصوص عليه يف املادة )

 إعادة املبالغ اليت يكون قد تقاضاها...( .

( من 29( منه على )مع مراعاة الفصل )34فقد نصت املادة ) أما تشريع املبادالت والتجارة االلكرتونية التونسي

هذا القانون ميكن للمستهلك العدول عن الشراء يف اجل عشرة أيام ... ويف هذه احلالة يتعني على البائع إرجاع املبلغ 

 املدفوع إىل املستهلك يف اجل عشرة أيام عمل من تاريخ إرجاعه البضاعة أو العدول عن اخلدمة ...(.

 الثًا: القيود الواردة على حق املستهلك يف العدولث

 ال مينح احلق بالعدول عن التعاقد على إطالقة وإمنا هناك قيود على استعمال هذا احلق, أهم هذه القيود:

إذا استعمل أو استفاد املستهلك من السلعة أو اخلدمة اليت تعاقد عليها خالل املدة احملددة ملمارسة  -آ 

حيق له العدول. ويالحظ على هذا االستثناء من وجهة نظر محاية املستهلكني بأنه يف الغالب خياره, فال 

يصعب على املستهلك التأكد من صالحية السلعة للغرض او املواصفات املتفق عليها إاّل بعد استعماهلا ملدة 

افع السلع أو اخلدمات قبل مناسبة, وهنا جند أّن احملرتف حياول دفع املستهلك إىل البدء يف احلصول على من

 67.انتهاء املدة احملددة ملمارسة خيار العدول, لكي حيرمه من االستفادة من احلماية اليت وفرها هذا اخليار
إذا كان حمل العقد من املنتجات القابلة ألخذ نسخ من حمتوياتها أو تسجيلها أو نقلها بأية طريقة  -ب 

ومن هذه املنتجات أشرطة الفيديو و االسطوانات واألقراص املدجمة  أخرى بعد نزع أختامها ومتزيق أغلفتها,

(CDs( أو برامج األجهزة االلكرتونية )Software( واملنتجات االلكرتونية ,)Digital Products فال )

( Downloadingمينح املستهلك حق العدول, حيث ميكن للمستهلك شراء هذه املنتجات من خالل حتميلها )

االلكرتونية اليت تعرض هذه املنتجات على الشبكة, وخصوصًا املطبوعات االلكرتونية من الصحف من املواقع 

واجملالت والكتب والبحوث وكذلك األفالم والصور الرقمية ...اخل, ويقوم هذا االستثناء بالدرجة األساسية على 

ذه احلالة ميكن املستهلك سيء النية من اعتبار محاية حقوق امللكية الفكرية, ألن منح املستهلك خيار العدول يف ه
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إرجاع هذه املنتجات إىل احملرتف بعد نسخها, أو إعادة إنتاجها وذلك حبجة استعماله خليار العدول الذي كفله له 

 68القانون.
إذا كان مثن السلعة أو اخلدمة خيضع لتقلبات السوق صعودًا وهبوطًا واليت ليس بوسع املورد السيطرة  -ج 

ألن جوهر هذه العقود  65رها, كالبيوع يف املزاد العلين وعقود خدمات الرهان واليانصيب املصرح بها.على أسعا

وطبيعتها تتنافى واخليار يف العدول عنها. إذ أّن هذا النوع من العقود يقوم على اجملازفة واملقامرة على حنو يتناقض 

 74ان ذلك تناقض مع جوهر العقد ذاته.معه أْن يقر له خيار العدول عن العقد بعد إبرامه وإالّ ك

ال جيوز العدول عن العقد إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع, ما مل يثبت فسادها, أو انتهاء صالحيتها  -د

 71لالستهالك اآلدمي يف تاريخ الشراء.

 على أنه ال جيوز للمستهلك العدول عن العقد يف احلاالت التالية: 99املشرع اللبناني يف املادة  نص عليه أيضًا

 االستفادة من اخلدمة أو استعمال السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة أيام. -
 إذا كان االتفاق يتناول سلعًا صنعت بناء على طلبه, أو وفقًا ملواصفات حددها. -
أشرطة فيديو, أو أقراص مدجمة, أو برامج معلوماتية, يف حال جرى إزالة إذا كان االتفاق يتناول  -

 غالفها.
 إذا كان الشراء يتناول الصحف واجملالت واملنشورات, ال سيما الكتب. -
 إذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازتها من قبل املستهلك. -
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 اخلامتة

االستهالك االلكرتوني, تبني لنا إمكانية التعبري عن بعد البحث يف وسائل التعبري عن اإلرادة يف عقد   

اإلجياب بوسائل الكرتونية عدة, منها الربيد االلكرتوني, وذلك بتوجيه رسالة الكرتونية إىل شخص أو أكثر, أو عن 

 طريق املوقع االلكرتوني بوضع عرض للتعاقد يتضمن العناصر األساسية للعقد املطلوب إبرامه, أو عن طريق برامج

, وكذلك احلال بالنسبة للقبول فيمكن التعبري عن القبول بواسطة الربيد االلكرتوني أو برامج احملادثة اخلاصة

احملادثة, أو بالنقر على أيقونات خاصة يف املواقع االلكرتونية, ويكون بهذه احلالة التعبري عن اإلرادة صحيحًا 

يعترب من أهمها توافر العناصر األساسية للعقد املراد إبرامه,  بتوافر الشروط العامة اليت نص عليها املشرع, واليت

ومحاية إلرادة الطرف الضعيف يف هذا العقد فقد منح املشرع املستهلك حق العدول عن التعاقد, محاية إلرادته بشروط 

 إذا توافرت جاز له الرجوع عن التعاقد.

 ومن خالل البحث توصل الباحث لعدد من النتائج أهمها:

عبري عن اإلجياب يصلح بكل ما دلَّ على مقصود من وجه اإلجياب, من قول, أو فعل, أو إشارة الت .1

 أو برامج احملادثة.اإللكرتوني  أو املوقع بواسطة الربيد صحيح مفهومة عرفًا وغريها, فعليه فاإلجياب

يل احلصر, أن األصل هو عدم اعتبار السكوت قبواًل إال يف احلاالت اليت حيددها املشرع على سب .2

فعندما ينظم املشرع مسألة اإلجياب والقبول االلكرتوني, ال بد أن يذكر احلاالت اليت يعترب بها 

 السكوت قبواًل, ألن عدم حتديد هذه احلاالت يؤدي إىل التوسع يف التفسري.

ال يوجد عرف جاري حيكم املعامالت اليت تتم عرب االنرتنت, ألن املعامالت االلكرتونية هي  .3

تكوين العرف حيتاج إىل مدة طويلة, أطول من العمر احلالي للمعامالت , ومالت حديثة العهدمعا

 االلكرتونية.

القبول اإللكرتوني ال خيتلف عن القبول التقليدي إال بطريقة التعبري, حيث أن القبول االلكرتوني يتم  .0

االلكرتوني أو برامج احملادثة أو , )الربيد أو املوقع عرب وسائط إلكرتونية من خالل شبكة اإلنرتنت

 .التنزيل عن بعد(
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أن يكون القبول بنفس  ةالكرتونياب إىل املوجب له بطريقة ال يشرتط بالضرورة إذا وصل اإلجي .9

الطريقة, بل ميكن أن يكون بالطريقة التقليدية, أو أي طريقة أخرى من طرق التعبري عن اإلرادة 

 نرتنت, أو برامج احملادثة, أو غريها من الطرق املبتكرة.بالوسائل االلكرتونية, عرب شبكة اال

 التوصيات

نظرًا الزدياد استخدام وسائل االتصال االلكرتوني يف املعامالت بشكل عام, والتعبري عن اإلرادة بشكل  .1

خاص, فإن ذلك جيب أن يقابله تنظيم قانوني للمسألة من قبل املشرع, ألنه يتوجب على املشرع مواكبة 

 ات احلاصلة.التطور

إجراء التعديالت املناسبة للقوانني املتعلقة حبماية املستهلك, بشكل يساير التطور التكنولوجي احلاصل,  .2

 املستهلك يف العقود االلكرتونية. إرادة وبشكل يضمن محاية

اإلملام لطالب القانون وضع مناهج دراسية يف املرحلة اجلامعية لتدريس العقود االلكرتونية, وهذا يسمح  .3

 بالقوانني اليت تنظم العقود االلكرتونية.

انني للقو يف العقد وهو املستهلك, لذا ال بد اقتصاديًاشرعت قوانني محاية املستهلك حلماية الطرف الضعيف  .0

يتنازل بها كل االتفاقات والشروط اليت ببطالن  العربية بالنص بشكل صريح يف قانون محاية املستهلك

 حقوقه, ويف مقدمتها حق العدول عن التعاقد.املستهلك عن 
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 اهلوامش

                                                             

 .  92م., ص2447خالد ممدوح إبراهيم, إبرام العقد اإللكرتوني, دار نشر الثقافة, الطبعة األوىل, اإلسكندرية,  -1
 .70, ص1م., ج2444حسام الدين األهواني, النظرية العامة لاللتزام, الطبعة الثالثة, القاهرة,  -2
م., 2449)دراسة مقارنة(, دار احلامد للنشر والتوزيع, عمان,  عبد الرحيم الشريفات, الرتاضي يف التعاقد عرب االنرتنت حممود -3

 .21ص
يكون االجياب او القبول باملشافهة بأنه: " كما  75فبهذا التعريف حصر اإلجياب والقبول باللفظ فقط  لكنه عاد وذكر يف املادة/ -0

الشائعة االستعمال ولو من غري االخرس وباملبادلة الفعلية الدالة على الرتاضي وباختاذ أي مسلك آخر ال تدع  وباإلشارةيكون باملكاتبة 

 ظروف احلال شكًا ألدلته على الرتاضي.
, محدي عبد  67م., ص 2443رمضان أبو السعود, مصادر االلتزام, الطبعة الثالثة, دار املطبوعات اجلامعية, اإلسكندرية,  -9

ن, الوسيط يف النظرية العامة لاللتزامات ) الكتاب األول ( ) املصادر اإلرادية لاللتزام واإلرادة املنفردة (, الطبعة األوىل, مصر, الرمح

 .183م., ص 1555دار النهضة العربية, 
 .67, ص1إلياس ناصيف, موسوعة العقود املدنية والتجارية, أحكام العقد, الطبعة األوىل, بدون تاريخ الطبع, ج -6
جيوز التعبري كليا أو جزئيا عن االجياب والقبول ومجيع األمور من قانون املعامالت االلكرتونية الكوييت: " 9حيث نصت املادة/- 7

املتعلقة بالتعاقد مبا يف ذلك أي تعديل أو رجوع يف االجياب أو القبول عن طريق املعامالت االلكرتونية , وال يفقد التعبري صحته أو 

 .أو قابليته للتنفيذ جملرد أنه مت بواسطة مراسلة الكرتونية واحدة أو أكثر" أثره
. الصادر يف إمارة دبي واخلاص باملعامالت والتجارة االلكرتونية على ما يلي: 2442لسنة  2من القانون رقم/ 13نصت املادة/- 8

 سطة املراسلة االلكرتونية"."ألغراض التعاقد جيوز التعبري عن اإلجياب والقبول جزئيًا أو كليًا بوا
 .67م., ص2443حممد حسني منصور, املسئولية اإللكرتونية, دار اجلامعة اجلديدة, مصر,  -5

احلفاظ على حقوق  هو ماية املسستهلكحب يف املادة األوىل منه أن املقصود 2414لسنة  1نص املشرع العراقي يف القانون رقم/ -14

  . املستهلكني ومنع الضرر عنهم
 .65م., ص2442أسامة أبو احلسن جماهد, التعاقد عرب االنرتنت, دار الكتب القانونية, مصر, - 11
يكون كل من السجل االلكرتوني من قانون املعامالت االلكرتوني على أنه: " 3وبهذا الصدد نص املشرع الكوييت يف املادة/ -12

ونية والتوقيع االلكرتوني يف جمال املعامالت املدنية والتجارية واإلدارية واملستند االلكرتوني والرسالة االلكرتونية واملعاملة االلكرت
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منتجا لذات األثار القانونية املرتتبة على الوثائق واملستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه ألطرافه أو قوته يف اإلثبات أو 

 .حجيته ميت أجرى وفقا ألحكام هذا القانون"
 وما بعدها. 208ص مرجع سابق,خالد ممدوح إبراهيم, إبرام العقد اإللكرتوني,  - 13
النشر واالعالن وارسال او توزيع قوائم  م. على ما يلي: "1584لسنة  67من القانون املدني الكوييت رقم  04نصت املادة / -10

إجيابا  جمهور او الفراد معينني , فال يعترب متضمناآخر متعلق بعروض او طلبات موجهة لل االسعار اجلاري التعامل بها , وكل بيان

 "., ما مل يظهر العكس من ظروف احلال
 .262صم., 2441طوني ميشال عيسى, التنظيم القانوني لشبكة االنرتنيت, الطبعة األوىل, القاهرة,  - 19
مؤمتر األعمال املصرفية اإللكرتونية عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل الناصر, العقود االلكرتونية "دراسة فقهية مقارنة", حبث مقدم يف  - 16

 .2125صم. اجمللد اخلامس, 2443بني الشريعة والقانون, دبي, 
م., 1553ى العقود وإبرامها, القاهرة, نقاًل عن: حممد حسام حممود لطفي, استخدام وسائل االتصال احلديثة يف التفاوض عل -17

 .34ص
 .148م., ص1568, القاهرة, إمساعيل غامن, النظرية العامة لاللتزام ) مصادر االلتزام (, مكتبة عبد اهلل وهبة - 18
ة  املنفردة (, محدي عبد الرمحن, الوسيط يف النظرية العامة لاللتزامات ) الكتاب األول ( ) املصادر اإلرادية لاللتزام واإلراد - 15

 .151صمرجع سابق, 
 .294ص مرجع سابق,خالد ممدوح إبراهيم, إبرام العقد اإللكرتوني,  - 24
 .173ص م., 2449أسامة أمحد بدر, محاية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوني, دراسة مقارنة, دار اجلامعة اجلديدة, عام  - 21
املعامالت والتجارة االلكرتونية بإمارة دبي على أن املعامالت االلكرتونية م. اخلاص ب2/2442من القانون رقم 2نصت املادة/ - 22

 هي: "كل تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة املراسالت االلكرتونية".
 .291ص  مرجع سابق,خالد ممدوح إبراهيم, إبرام العقد اإللكرتوني, - 23
 .76صمرجع سابق, أسامة أبو احلسن جماهد, التعاقد عرب اإلنرتنت, - 20
م. نقاًل عن: حممد شكري سرور, 1584(, اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة 1)-24انظر: م/ -29

 .87م., ص1588لتجارة الدولي, اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع, دار النهضة العربية, دراسة يف قانون ا
 .24م., ص2441بشري عباس العالق, تطبيقات اإلنرتنت يف التسوق, دار املناهج, عمان, األردن,  -26
 .14/ فقرة/2م. بشأن املعامالت والتجارة االلكرتونية, املادة/2442لسنة  2قانون إمارة دبي رقم  - 27
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 .70م., ص2414مصطفى موسى العجارمة, التنظيم القانوني للتعاقد عرب شبكة اإلنرتنت, دار الكتب القانونية, مصر,  28-
 وما بعدها. 275م., ص2448نسرين محيد نبيه, اجلانب االلكرتوني للقانون التجاري, منشأة املعارف, اإلسكندرية,  25 -
م. تعريفًا ملصطلح )رسالة 89/2441رقم  املعامالت االلكرتونية املؤقت ( فقرة )ج( من قانون2كما أورد املشرع األردني يف املادة ) 34 -

"رسالة املعلومات: املعلومات اليت يتم أنشاؤها أو إرساهلا أو تسليمها أو ختزينها بوسائل ـ املعلومات( واليت جاء فيها: يقصد ب

 .وسائل مشابهة. مبا يف ذلك تبادل البيانات اإللكرتونية أو الربيد اإللكرتوني أو الربق أو التلكس أو النسخ الربقي"أو ب إلكرتونية

 .139م., ص1558حممود عبد املعطي اخليال, االنرتنت وبعض اجلوانب القانونية, مصر,  31-
 .16م.,  ص2442لثقافة للنشر والتوزيع, عمان, أمحد العجلوني, التعاقد عن طريق اإلنرتنت ))دراسة مقارنة((, دار ا 32-
خالد ممدوح إبراهيم, إبرام , 76, صمرجع سابقمصطفى موسى العجارمة, التنظيم القانوني للتعاقد عرب شبكة اإلنرتنت,  33-

 .174ص مرجع سابق,العقد اإللكرتوني, 
 .73صبق, مرجع ساأمحد العجلوني, التعاقد عن طريق اإلنرتنت ))دراسة مقارنة((,  30-
الصادرة عن جملس  رامي حممود علوان, التعبري عن اإلرادة عن طريق االنرتنت وإثبات التعاقد االلكرتوني, جملة احلقوق 39-

 .209ص, م.2442, 36, العدد الرابع, السنة النشر العلمي, الكويت
 .73صمرجع سابق, أسامة أبو احلسن جماهد, التعاقد عرب اإلنرتنت,  36-
 .04م., ص2449املنزالوي, القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكرتونية, دار النهضة العربية, القاهرة, صاحل  37-
 .78م., ص2448شحاته غريب شلقامي, التعاقد االلكرتوني يف التشريعات العربية, دراسة مقارنة, دار اجلامعة العربية,  38-
خالد ممدوح إبراهيم, إبرام , 75, صمرجع سابقي للتعاقد عرب شبكة اإلنرتنت, مصطفى موسى العجارمة, التنظيم القانون 35-

 .171ص مرجع سابق,العقد اإللكرتوني, 
 .67صمرجع سابق, إلياس ناصيف, موسوعة العقود املدنية والتجارية, أحكام العقد,  04-

 .77ص مرجع سابق,رمضان أبو السعود, مصادر االلتزام,  -01
اذا جاء الرد على االجياب مبا يزيد عليه او  من القانون املدني الكوييت حيث جاء فيها: " 03املادة/ وهذا ما نصت عليه -02

 ".اخرى , اعترب رفضا له متضمنا اجيابا جديدا ينقص منه او يعدل فيه بأية طريقة
 .228م., ص1558أمين درويش, املرجع الكامل خلدمات االنرتنت, دار شعاع للنشر والعلوم, حلب,  03-
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م. قانون املعامالت االلكرتونية الكوييت يف 24/2410املقصود بالرسالة هنا هي الرسالة االلكرتونية, وقد عرفها القانون رقم  - 00

الرسالة اإللكرتونية: هي بيانات الكرتونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكرتونية أيا كانت وسيلة استخراجها يف املكان بأن:  1املادة 

 فيه.املستلمة 
شاهني اخلطيب, التعبري عن الرضا يف عقود التجارة االلكرتونية عرب شبكة االنرتنت, حبث مقدم مبؤمتر عمليات البنوك بني  -09

 16م., ص20/12/2440-22النظرية والتطبيق, جامعة الريموك, األردن, 
 .86ص مرجع سابق,أسامة أبو احلسن جماهد, التعاقد عرب اإلنرتنت,  -06
 .172ص مرجع سابق,وح إبراهيم, إبرام العقد اإللكرتوني, خالد ممد-07
م. بأنه: الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يتزود 2414لسنة  1عرف املشرع العراقي املستهلك يف قانون محاية املستهلك رقم -08

  بسلعة أو خدمة بقصد اإلفادة منها.

والصناعي )دراسة مقارنة(, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, القاهرة, عبد اهلل حسني, محاية املستهلك من الغش التجاري  -05

 .73م., ص2442
آمانج رحيم امحد, محاية املستهلك يف نطاق العقد )دراسة حتليلية مقارنة يف القانون املدني(, الطبعة األوىل, شركة املطبوعات  -94

 . 300م., ص2414للتوزيع والنشر, بريوت, لبنان, 
عدة قوانني صادرة حلماية املستهلك مل تقرر مثل هذا احلق, منها على سبيل املثال: قانون محاية املستهلك العراقي,  هناك -91

قانون محاية املستهلك السوري, لذا ال بد من مراجعة هذه القوانني وتعديلها بشكل جيعلها تؤدي الغرض الذي شرعت ألجله وهو 

 محاية املستهلك.
ء خصاونة, خيار املستهلك يف البيوع املنزلية وبيوع املسافة, مقال منشور يف جملة محاية املستهلك, منشورات أمين مساعدة , عال 92

 .71م. ص2410جملة القضاء املدني, مطبعة املعارف اجلديدة, الرباط, الطبعة األوىل, 
 .م. اخلاص حبماية املستهلك2410لسنة  35املادة األوىل من القانون الكوييت رقم  -93

أكرم فاضل و طالب حممد, خصوصية الوسائط االلكرتونية يف إبرام عقود بيوع البضائع الدولية, جملة كلية احلقوق, جامعة  -90

 .85م., ص2414, 1, العدد12النهرين, اجمللد 
نبيل حممد صبح, محاية املستهلك يف التعامالت االلكرتونية, حلقة نقاش حول مشروع قانون التجارة االلكرتوني الكوييت  -99

 .130م., ص2449, الكويت, 25, السنة 3, جملة احلقوق, ملحق العدد0/9/2449بتاريخ 
االلكرتونية, حبث منشور يف جملة كلية احلقوق, آالء يعقوب يوسف النعيمي, احلماية القانونية للمستهلك يف عقود التجارة  -96

 .56م., ص2449, 10, عدد 18جامعة النهرين, جملد 
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م. نقاًل عن: 2444( لسنة 2330( من تعليمات االحتاد االوربي اخلاصة حبماية املستهلكني يف التعاقد عن بعد رقم)11/2املادة )- 97

عاقد يف عقد االستهالك االلكرتوني, جملة احملقق احللي للعلوم القانونية منصور حامت حمسن, إسراء خضري مظلوم, العدول عن الت

 .64م., ص2412والسياسية, العدد الثاني, السنة الرابعة, 

حممد حسني منصور, احكام البيع التقليدية وااللكرتونية والدولية ومحاية املستهلك, دار الفكر اجلامعي, االسكندرية,  -98

 .199م., ص2446
 م.2410لسنة  35من قانون محاية املستهلك الكوييت رقم  14املادة/راجع - 95
فريد منعم جبور, محاية املستهلك عرب االنرتنت ومكافحة اجلرائم االلكرتونية )دراسة مقارنة(, منشورات احلليب احلقوقية,  - 64

 .93م., ص2414لبنان, 
 .395صمرجع سابق, ليلية مقارنة يف القانون املدني(, آمانج رحيم امحد, محاية املستهلك يف نطاق العقد )دراسة حت -61
) مع عدم اإلخالل بأية ضمانات أو شروط م. على أنه: 2446لسنة  67( من قانون محاية املستهلك املصري رقم 8نصت املادة ) -62

, للمستهلك خالل أربعة عشر قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ,و فيما مل حيدده اجلهاز من مدد أقل بالنظر إىل طبيعة السلعة 

يومًا من تسلم أية سلعة احلق يف استبداهلا أو إعادتها أو اسرتداد قيمتها , وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غري مطابقة 

لعة أو بإبدال الس –بناء على طلب املستهلك  –للموصفات أو الغرض الذى مت التعاقد عليها من أجله , ويلتزم املورد يف هذه األحوال 

 استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية(.
 وما بعدها. 251ص مرجع سابق,طوني ميشال عيسى, التنظيم القانوني لشبكة االنرتنت,  - 63
( من قانون محاية املستهلك اللبناني على انه: ) يتوجب على احملرتف ,يف حال مارس املستهلك حقه 96تنص املادة ) - 60

( إعادة املبالغ اليت يكون قد تقاضاها على ان يتحمل املستهلك , يف حال عدل عن قرار بالتعاقد بعد 99يف املادة )املنصوص عليه 

 اجراء التسليم مصاريف التسليم(.
 م. يف نهايتها على انه )...ويتحمل املستهلك83/2444( من قانون املبادالت والتجارة االلكرتونية التونسي رقم 34نصت املادة ) 69-

 املصاريف النامجة عن ارجاع البضاعة(.
نقاًل عن: حممد حسن قاسم, التعاقد عن بعد, قراءة حتليلية يف التجربة الفرنسية مع اشارة لقواعد القانون االوربي, دار  -66

 .67م., ص2449اجلامعة اجلديدة للنشر, االسكندرية, مصر, 
العقد االلكرتوني(,  –التعاقد عن بعد  –االستهالك" البيع يف املوطن  عبد احلميد أخريف, الدليل القانوني للمستهلك )عقود -67

 .22, ص2446الطبعة االوىل, مطبعة أميمة, املغرب, 
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 .392صمرجع سابق, آمانج رحيم امحد, محاية املستهلك يف نطاق العقد )دراسة حتليلية مقارنة يف القانون املدني(,  -68
 املستهلك اللبناني.( من قانون محاية 91انظر املادة ) -65
مرجع سابق, حممد حسن قاسم, التعاقد عن بعد, قراءة حتليلية يف التجربة الفرنسية مع اشارة لقواعد القانون االوربي,  -74

 .61ص
 م.35/2410من قانون محاية املستهلك الكوييت رقم  14راجع املادة/ - 71



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                              العدد العاشر            

 
 
 

242 
 

 رؤيا ومقترحات: الفيدرالية في العراق
 

 
 
 
 
 

 

 : املقدمة

 الروابط وبفعل ،سابقا منفصلة وحدات توصلت وقد ،دولة٣٩١ حاليا املتحدة االمم اءاعض جمموع يبلغ     

 ،سابقة صراعات شهدت مناطق يف الفدرالية تبين مت كما ،فدرالي احتاد يف معا االنضمام قرار اىل بينها املشرتكة

 . املسلح النزاع اعقاب يف كحل وذلك

 او مؤسساتها تشابهت وان حتى السياسية االنظمة مجيع يف تطبيقه ميكن واحد فدرالي نظام يوجد وال     

 فدرالي نظام اجياد يف فشلها او ،الفدرالية االنظمة تطبيق جناح حاالت من االستفادة ميكن انه غري، مشكالتها

 الدراسة هذه فان العراق يف دستوريا اقرارها،و الفدرالية اهمية تزايد ومع وجمتمع دولة كل وواقع طبيعة يالئم

 اجملتمع طبيعة يالئم فدرالي نظام بناء اجل من، العراق يف الفدرالية تطبيق وكيفية مربرات لتحليل حماولة تعد

 . العراقي

 بعضها يرتبط واليت الفدرالية حول وتثار اثريت اليت االشكاليات ان) مفادها فرضية من الدراسة هذه وتنطلق     

 املنظور الزمين املدى وعلى العراق مستقبل ان القائل االفرتاض يرجح العراقي اجملتمع بها مر اليت بالظروف

 واسعة ساحة البلد هذا يكون ان يرجح الذي االمر، الفدرالية لفكرة ومعارض مؤيد بني ما يصارع سيظل واملتوسط

 شركاء منها سينطلق اليت املصاحل بتعارض التباين هذا ويرتبط الفدرالية فهم يف التباين نتيجة التوترات من ملزيد

 .(السياسية العملية

 ميكن هل: منها التساؤالت من جمموعة على لإلجابة حماولة مبثابة الدراسة هذه ستكون ذلك وعلى       

 عملية ستسهم مدى اي واىل ؟ الفدرالية تطبيق  يف املساعدة واالسباب العوامل اهم وما العراق؟ يف الفدرالية تطبيق

 االول املبحث يف ، ثالث مباحث الدراسة هذه ستتضمن العراق؟ يف الفدرالية جناح يف الدميقراطية العملية ترسيخ

 د.ناهض حسن جابر

 النهرينجامعة 

 العلوم السياسيةكلية 
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 يف الفيدرالي اخليار واسباب عوامل الثاني املبحث يف، العراق يف الفيدرالية حول تارخييه نبذة فيه نتناول سوف

 اقاليم عدة اىل العراق توزيعو العراق يف الفيدرالي النظام مقرتحات يتعلق سوف الثالث املبحث اما. العراق

 .واقتصاديا واجتماعيا جغرافيا متجانسة

 االول املبحث

 العراق يف الفيدرالية فكرة حول تارخيية نبذة 

 فحتى ،٣٩٩٣ عام قبل -وبنية كمفهوم -الفيدرالية تعبري احلديثة العراقية السياسية األدبيات تعرف مل        

 طالب عندما وحتى ، .(Autonomy) الذاتي احلكم هو شيوعا األكثر الالمركزي املفهوم كان التاريخ ذلك

 املندوب إىل قدموها اليت عريضتهم يف -فيدرالية -كلمة ترد مل البصرة باستقالل ٣٩9٣ عام البصرة اعيان بعض

 الدميقراطية) شعار رفعت العراق يف الكوردية احلركة ان عن فضاًل ،(كوكس برسي السري) العراق يف السامي

 خاصة ظروف سياق يف جاء العراق يف الفيدرالي النظام إىل والدعوة األخذ اما(.لكوردستان الذاتي واحلكم للعراق

 الكوردية، املنطقة من -احلكومية -املركزية اإلدارات سحب ثم ومن٣٩٩٣ الكويت من العراق انسحاب بعد جدا

 حكومة انشاء حنو اأُلخرى العراقية السياسية األحزاب مع الكوردية احلركة مألته كبريا فراغا ترك الذي األمر

 األمر هذا توج حني كوردستان، يف واقعا أمرا أصبح والذي الفيدرالية بل الذاتي احلكم تنشد ال مؤقتة كوردية

 (.٣٩٩9/حزيران) فيينا يف العراقية املعارضة مؤمتر منذ الفيدرالية إىل بالدعوة

 : احلديث العراق تاريخ يف الفيدرالية املطالب اىل املبحث هذا يف نتطرق سوف   

 :٣٩9٣ البصرة فيدرالية مطلب: االول

 من ميتد واحد كيان اي – ةعربي ململكة وشيك تأسيس عن شائعات البصرة يف ترددت ٣٩9٣ عام ربيع يف    

 فيصل بتنصيب بنواياهم مرارَا الربيطانيون صرح نفسه بالوقت ، عربي امري حيكمه،  املوصل اىل العربي اخلليج

 على فيصل منافسي ابرز احد(،  النقيب طالب) السيد نفي ابريل/  نيسان ويف، العراق على ملكا احلسني بن

 (.٣) والعنف القالقل اثارة ينوي كان انه حبجة، سيالن اىل العراق عرش

 من واثنني كوكس برسي بني اجتماع خالل البصرة يف اجلديدة السياسية احلركة بوادر اوىل ظهرت وقد        

  ،(9) املنديل اللطيف وعبد الصايغ امحد وهما املدينة، يف االراضي ومالك التجار كبار
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، املباشر الربيطاني احلكم حتت للبصرة منفصله بإدارة املقابلة يف البصريان وطالب،  ٣٩9٣ ابريل/ نيسان 7 يف

 حكم يكون بأن خماوفهم عن واعربوا، بغداد مصاحل عن ختتلف مصاحل ذات جتارية مدينة البصرة ان وزعما

 .الربيطاني اجلانب من سلبيه االفعال ردود وكانت، العثماني النظام من اسوأ االنكليزي _بغداد

 السامي املندوب اىل رمسيا عريضة مذكره البصرة اهل واعيان اشراف بعض قدم يونيو\حزيران 92 ويف    

 بوصفهم بصري مواطن( ومخسمائة االف اربعة( ) 0022) عليها وقع البصرة ألهالي كوكس برسي الربيطاني

 تضمنت،  البصرة والية يف( سياسيا املستقلة االدارة) نظام بتطبيق فيها طالبوا بغداد يف البصرة اهالي عن ممثلني

 بني ومن، (١() وبغداد البصرة)  واليتني العراق يكون وان،  بالبصرة خاصه حكومة لقيام مطلب وعشرون ثالثة

 : االتي العريضة تقديم اىل البصرة اهالي قادت اليت الدوافع

 :  السياسي الدافع -٣

 ومنذ  للعريضة ينحازون كانوا( البصرة اهل كبار)  غالبيه ان على املعاصرون الربيطانيون املراقبون امجع     

 شعبيه االكثر احمللي السياسي التيار بأنها باستمرار االنفصالية احلركة توصف صارت، فصاعدا ٣٩9٣\ايار

 عن بنفسه وينائى الربيطاني بالنظام رضاءه عن يعرب قرارَا ميرر ان البصرة يف البلدي اجمللس سعى فقد، (0)

 امري) بتنصيب القائلة االقرتاحات استفزتهم قد البصرة يف النافذة الشخصيات من قسم  ان ذلك عن فضاَل بغداد،

 املصاحل على  احلفاظ اجل من بغداد، عن االنفصال يف بالتهديد دفعهم الذي االمر‘ العراق على(  عربي ملك او

 وجهاتهم على واحملافظة ، امتيازاتهم ضياع من خوفا والتجار، املالك لكبار والسياسية واالسرتاتيجية التجارية

 ًللحركة اساسيا حمركا بقي(  النقيب طالب)  نفي من رغم على ،(0) البصرة يف واإلدارية واملالية العشائرية

 بتنصيب الربيطانيني باجتاه مساعه بعد خصوصا ، العراق عن واالنفصال والتهديد بالتلويح قام اذ االنفصالية

 .الطموح هذا عن واستبعاده العراق على عربي ملك

 : االقتصادي الدافع  -9

 املتأخر العثماني العهد يف بغداد والية وكانت ، الكثرية الطبيعية واملوارد الزراعية بالغلة البصرة تتميز       

 يف التنموية املشاريع مجيع من االسد حبصه بغداد وتتمتع املالية املوارد من الغالب اجلانب على تستحوذ كانت

 والتميز الفارق بهذا البصرة اهل احس لذلك ،( البصرة) ومنها املدن بعض اهمال ذلك مقابل ، املختلفة نواحيها

 (.6) الذكر انفا( العريضة) يف املطالبة هلذه الدوافع اىل صراحة فأشاروا والفرع، املركز بني
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 : االجتماعي الدافع  -١

 ، االراضي ومالك التجار من طبقة ، السياسي االنفصال دعاة على يهيمن كان االجتماعية الناحية من       

 عن البصرة بانفصال يطمعون كانوا ،اذ( واحلجاز جند)  بني تتوزع(  عراقية غري) اصول من منحدرون واغلبهم

 اضفت حيث ، اخلليج حنو وكذلك والصانع، املنديل السيما جند، يف اسالفهم مواطن اىل اكثر ومييلون ، العراق

 املنظومة خارج السياسي للتنظيم بديلة بطرق معرفة اكتسبوا اذ اهليبة بعض الدبلوماسية نشاطاتهم عليهم

 .(7)العثمانية

 سياسيا(  البصرية)  احمللية املصلحة يف منحصرَا يكن مل الدافع بأن يتبني اخللفية هذه واقع ومن      

 سيحكم والذي _الربيطاني االحتالل_ اجلديد العهد من خوفا مصاحلهم على احلفاظ بل واقتصاديا، واجتماعيا

 .واحمللي واالقتصادي السياسي وطموحهم امتيازاتهم يفقدهم مركزيَا حكمَا

 :الثقايف الدافع -0

 املناطق هذه يف فاملواطنون ، اخلارجي بالعامل اتصاهلا عرب والثقايف احلضاري بتنورها تارخييَا البصرة متتاز      

 العامل دول بقية من احلكم لنظم السياسية والتجارب املعلومات تصلهم كانت اذ ، غريهم من وثقافة ادراكَا اكثر

 وهذا ، العراقية الدولة ضمن الذاتي احلكم تبين طريق عن املصري تقرير حق مبفهوم الوعي يف السابقة وكانت ،

 باألحرى او يقدرون، البصرة اهالي ان حني يف: ) تنص اليت العريضة من( 0) الفقرة يف واضحَا نراه ما

 البالد يف عربية حكومة تنشئ ان وشك على اليت املبادئ تلك بأنفسهم، بالدهم مصري تقرير مبادئ يستحسنون

 (.8(ممتازة إدارة هلا تكفل وان البصرة مقاطعة على بدقة املبادئ هذه تطبيق جاللته حكومة من يلتمسون احملتلة

 : اجلغرايف الدافع -0

 سيكون)  البصرة تقدم بأن واالعتقاد ، قوية جتارية طبيعة ذي منفتح كميناء للبصرة اخلاص املوقع ان     

"  بوصفهم اليهم النظر جيب البصرة اهالي ان تعين االحوال هذه وكانت(  العراق لتقدم وسرعته نوعه يف خمالفَا

 تارخيي تراث اي اىل اشارات اية توجد وال ، الربيطانية للسيطرة اخلاضعة املنطقة سكان بني من"  االقلية فئة

 (.٩) عامليًا منفتحة كمنطقة البصرة وضع عن مبعزل ، عرقي او ، ديين او خاص،

 يف تطورات من جيري ما يتابعون(  ومثقفيها وجتارها وجهائها عرب)  البصرة اهالي كان ذلك، عن فضال      

 طالب) تأسيس يف عمليا توج ما وهذا العربي، اخلليج منطقة يف خصوصا العثمانية الدولة من اخرى مناطق

 الالمركزية اىل فيه دعت ثقافيًا \ سياسيًا برناجمًا اجلمعية اصدرت اذ ،(  البصرية االصالح مجعية( ) النقيب



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                              العدد العاشر            

 
 
 

242 
 

 والدفاع اخلارجية السياسة امور وترك ، الريع على احمللية السيطرة مع البصرة لوالية العامة اإلدارية

 السياسية الالمركزية لفهم واضحَا بيانَا يعد ذاته حد يف الربنامج وهذا ،(٣2)الدولة مستوى على واالتصاالت

 . الفدرالية

 سياسيَا وجودَا البصرة غرب الصغرية الصحراوية الزبري بلدة ممثلي طالب الوقت ذات ويف ذلك من واكثر      

 ممثليها ابرز كان اليت ، البصرة يف االنفصالية احلركة جوهر على هجومَا التطور هذا شكل وقد ، منفصاَل

 ابن ابراهيم الشيخ الزبري يف املنفصلة االمارة خمطط تزعم اذ ، بالوالدة زبرييان وهما جندي اصل من ينحدرون

 اقاليم مع خصائصها بعض  يف تشرتك الزبري بأن حيتج وكان ، مستقاَل سياسيَا كيانَا الزبري رأى الذي ، عبداهلل

 كونها يف(  البصرة غرب مشال صحراء يف اخلميسية وكذلك ، وقطر الكويت) مثل املنطقة يف صغرى اخرى

 ، التارخيية الناحية فمن ، احلرب وسنوات العثماني العهد طوال(  الشرعية العرفية املشيخة) على حافظت

 العون لتوفري مستعدة وهي ، ودية بعالقات معها حتتفظ لكنها عنها مستقلة ، للبصرة استحكامَا الزبري كانت

 ،اذ والدين الثقافة ناحية من هلا اجملاورة املناطق عن الزبري تتميز ذلك اىل باإلضافة ، احلاجة عند هلا املسلح

 عليهم ويفضي(  والعراق البصرة)  عن الزبري اهل مييز ما وهذا ، الفقه يف املتشدد احلنبلي املذهب اهلها يتبع

 . البصرة يف احلركة مهامجة يف االنفصالية احلركة ملعارضي تربيرا اعطى الذي االمر ،(٣٣) جند بأهل اكرب شبهَا

 البصرة عن ورؤيتهم ، مشروعهم اىل الزبري ابناء بعض جذب من البصرة يف – االنفصاليون – افلح ذلك مع     

 . الزبري وبضمنها(  العراق عن املنفصلة)

 ، العامة املصلحة ضد انفصالية حركة  بوصفها البصرة اهالي بعض من  معارضة الفدرالية مشروع واجه لقد      

 ففي الدعوة هذه فشل يف اسهمت اليت العوامل من عددَا نستنتج ان ،وميكن الدعوة هذه دفنت وبذلك ، للدولة

 يف ثبت انه على بنا، مر كما ، االنفصالي املشروع ملصلحة تعمل متعددة عوامل هناك كانت ، العشرينات بواكري

 حتصني يف يتمكن مل ذلك كل املادية وثروتها اخلصبة التمور واراضي االسرتاتيجي البصرة موقع ان النهاية

 . خاص سياسي بوضع البصرة

 فشلت الدعوة لكن ، الربيطاني االحتالل قوات من القمع اىل املصري تقرير دعاة تعرض عدم من رغم فعلى       

 هلذه الشعبية اجلماهري إلشراك جهود تبذل ومل ، لتصوراتهم الشعبية احلماسة اثارة يف للدعاية الفتقادهم ،

 على دعائية محلة تتبلور ومل ، لالنفصال  يدعو سياسي حزب يظهر فلم ، االنفصالي املشروع يف اجلماعات

 الداعمة املعبئة الوسائل من ذلك وغري ، للحركة ثقافيَا مركزَا لتصبح مدرسة تتشكل ومل ، ادب او صحف شكل

 .املقدم للمشروع
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 عن االعتكاف نزعة عليهم غلبت(  الشيعة)  البصرة اهالي اغلب ،ان اخر جانب ومن جانب من هذا         

(  فيصل) بـ  والقبول السين، املذهب من اغلبهم االنفصال دعاة وان السيما  ، للطائفة املعارضة والنزعة السياسة

 (. العراق)  املركز عن االنفصال دون الوطنية باحلالة يؤمنون وكانوا ، العراق على ملكَا

 يف الزاوية حجر حتتل البصرة ان يف ، بريطانيا ملصلحة مهم اسرتاتيجي عامل هناك ،كان ذلك عن فضال        

 ، االوىل العاملية احلرب بعد ما مدة يف املنطقة هذه يف دائمَا حضورَا تتطلب اليت ، املنطقة يف الربيطانية املصاحل

 (.٣9) واجهضته املشروع اعاقت اليت املركزية املتغريات احد كانت الربيطانية السياسة فأن وبذلك

 : باالتي العراقية الدولة تشكيل قبيل البصريون بها تقدم اليت املطالب اهم تلخيص ميكن تقدم ما على      

:  احتادية صيغة على اجلوهر يف هذا ويعتمد ، للبصرة منفصل سياسي الستقالل خمططًا العريضة قدمت -٣

 حاكم)  او عربي(( امري))  وحيكمها ،((  الوصاية))  حتت(  املتحدتان والبصرة العراق واليتا)  توضع حيث

 ينتخبهم افراد ثالثة بني من املتحدتني الواليتني حاكم يعينه)  حملي حاكم ،وتسمية( العراق اهالي ينتخبه

 بها خاصة الشرطة رجال من وقوة اخلاص جيشها للبصرة يكون)  الداخلي واالمن الدفاع وقضايا(  البصرة جملس

 وتشرتك ، خارجية سياسة املقرتحة الفيدرالية للدولة ويكون ، الضرائب ونظام التشريع قضايا كذلك ،(

 ، واالوزان املقاييس ووحدة املالية، باإلدارة الدولة مع وتشرتك اخلارج يف السياسيني ممثليها تعيني يف الواليتان

 ( .٣١( ) والربق والربيد واملواصالت الطرق نظام ويف

 اصدارات يف تامة وسلطة – مطلق وظيفي اختصاص له يكون – منتخب تشريعي جانب للوالية يكون -9

 تشريع اي تعديل طلب او رفض( العراقية الدولة حاكم)  حق مع ، احملضة احمللية التشريعات على املصادقة

 واجلنسية ، التجنيس)  كقانون ، العراق ألهل العامة املصلحة وميس ، العامة بشؤون خيتص وذاتي حملي غري

 .العامة التنفيذية واألوامر ، القضائية االحكام وتنفيذ اجملرمني وتسليم( 

 ويف ، الواليتني كلتا ممثلي من متساو عدد يف مؤلف جملس من وتعديلها سنها يتم الوطنية املسائل هذه      

 (.٣0)فيه للبت الدولة رئيس ممثل على املوضوع ويعرض االمر يرجع اآلراء اختالف حالة

 العراق اكراد مطالب:  ثانيا

 وهي ، الكردية للمنطقة بالنسبة مميزة سياسة لبغداد احتالهلم بداية منذ االجنليز احملتلون اتبع         

 حتى السياسة هذه واستمرت ، بغداد يف الربيطانية باإلدارة املرتبطني السياسيني احلكام قبل من مباشرتَا ادارتها

 ضد يعملون كانوا انهم برغم( سيفر) معاهدة ببنود شكليًا ملزمني االجنليز وكان ، العراقية احلكومة تأليف بعد
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 الكيانات بعض اقامة اىل امليالني من تشرشل مستعمرات وزير وكان ، املناسب بالوقت وإللغائها البنود تلك

 السامي املندوب(  كوكس برسي)  ان حني يف ، الربيطاني االشراف حتت العراق يف املنفصلة الصغرية الكردية

 االشراف وحتت العراق، داخل العراقية، الكردية املناطق على االمكان جهد االبقاء يفضل كان الربيطاني

 (.٣0) الربيطاني

 وبني، عرقيا املتنوع العراق به حيكم اسلوب بوصفه الذاتي احلكم، ٣٩9٣ عام االول فيصل امللك طرح فقد       

 وفق على ستتأسس املركزية واحلكومة، الكردية الغالبية ذات الشمالية العراق(حمافظات) الوية بني العالقة ان

 كانت الكردية املنطقة ان علما، العراقية بالدولة اقليمهم التحاق بقبول االكراد اقناع يف منه رغبة، الفكرة هذه

 (٣6) األكراد وجهاء من خنبة يعاونهم انكليز موظفني من اداريا تدار

 جاءت وامنا الشريفيني، الضباط او فيصل للملك السياسي التفكري وليدة تكن مل الذاتي احلكم فكرة فأن لذا      

 املدة يف االنتداب دار يف الشرقية السكرترية( بيل  غرترود)  و ،( كوكس برسي) السر طرحه قد كان ملا امتدادا

 كانت اليت العراقية الوزارة حاولت املؤمتر ذلك انعقاد وقبل ،٣٩9٣\ اذار\ ٣9يف القاهرة مؤمتر عقد تلت اليت

 كانون يف العراقية بالدولة مباشرة العراق من الشمالي اجلزء احلاق مشروع اقرار( النقيب الرمحن عبد) يرأسها

 (.٣7) سكانه رغبات استطالع ،او الربيطانيني املوظفني استشارة دون ومن ، واحد جانب من ٣٩92 االول

 مت وبالفعل سيفر، معاهدة من بدال جديدة معاهدة ابرام احللفاء مع تركيا حاولت ٣٩9١- ٣٩99 عام ويف       

 فيما وتبني  ، وحقوقهم الكرد اىل االشارة كليا اهملت اليت ، ٣٩9١\متوز\90 يف لوزان معاهدة ابرام اىل التوصل

 .(٣8) يذكر وجود هلا يعد مل ، حبقوقهم املتعلقة سيفر معاهدة نصوص وكذلك ، للكُرد احللفاء وعود بأن بعد

 بها سينتفع كردستان جنوب يف كوردية دولة تأسيس حالة يف أنه من خشيت بريطانيا بأن يذكر من وهناك      

 (.٣٩)لوزان معاهدة يف الدولة هذه مثل اقامة أمر عن النظر صرفت ولذلك ، غريهم دون الروس

 ، تركيا وهي دول اربعة على موزعني ارادتهم من الرغم وعلى انفسهم، للكُرد وجد فقد امر من يكن ومهما     

 .العراق سوريا، ، ايران

 مايس من والعشرين احلادي يف السليمانية مدينة على االستيالء احلفيد حممود الشيخ دفعه الذي االمر     

 ادى مما كركوك على للسيطرة وتوجه عامًا حاكما نفسه وأعلن الربيطانيني السياسيني احلكام على وقبض ٣٩٣٩\

 ونفي حممود الشيخ وأسر الكردية القوات فرتاجعت احلركة لقمع يلزم ما واختاذ الربيطانية، احلكومة حترك اىل

 (92) طفيفة مناوشات بعد السليمانية مدينة احتالل بأعاده الربيطانية القوات وقامت اهلند، اىل
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 املناطق على املباشرة بالسيطرة السامي املندوب احتفظ ،٣٩92 عام العراقية احلكومة تشكيل وبعد       

 املناطق هذه ضم تؤيد االجنليزية السلطات وكانت ،٣٩99 أواخر حتى السليمانية على حاكمَا واستمر الكردية،

 اقتصادية، اضرار من الفصل هلذا ملا العراق عن املناطق هذه فصل مبكان الصعوبة من بأنه تذهب حيث العراق اىل

 (.9٣) وايران تركيا كردستان من وكاَل اجلنوبية كردستان بني ما االقتصادية العالقات انعدام ذلك برر اذ

 بروتوكول عقد بعد املباشرة هيمنته حتت السليمانية بقاء مسألة عن بغداد يف السامي املندوب وعدل       

 ان كما ، االخرى العراقية االلوية كبقية لواء السليمانية فعدت وبريطانيا، العراق بني ٣٩9١/نيسان من الثالثني

 النفوس وتطمني االوضاع لتهدئة منه حماولة ويف ، ٣٩9١\متوز\٣٣ يف املنعقدة جلسته يف العراقي الوزراء جملس

 :االتي القرار اصدر

 . الفنيني املوظفني ماعدا الكردية االقضية يف عربي موظف تعيني تنوي ال احلكومة ان -٣

 .الرمسية مراجعاتهم يف العربية اللغة استعمال عن الكردية االقضية سكان اجبار تنوي وال -9

 (99) املذكورة االقضية يف واملدنية الدينية والوظائف السكان حقوق جيب كما حتفظ ان -١

 ، جمددا حيكمها واخذ ٣٩9١ عام متوز يف عليها واستوىل السليمانية مدينة وهاجم عاد حممود الشيخ ان غري    

 هذه تأتي ومل ،٣٩9١ \متوز\ 90 يف لوزان معاهدة عقد عن وتركيا احللفاء بني املفاوضات اسفرت الذي الوقت يف

 (.9١) اسلفنا كما الكرد ذكر على املعاهدة

 هلم وتنكرهم الكورد عن ابتعادهم من جيعلوا ان اىل االنكليز دفعت لوزان بعد استجدت اليت االحوال ان       

 . العراق ، ايران تركيا، الثالث الدول من للتقرب وسيلة وحلقوقهم

 العراقية احلكومة متكنت اذ ٣٩90 عام متوز حتى السنة يقارب ما  السليمانية حيكم احلفيد حممود وبقي      

 للمنطقة بلجوئه جمددَا منها  الشيخ واخراج السليمانية على السيطرة اعادة من الربيطانية اجلوية القوة مبساعدة

 عام بإيران واالقامة العراق من اخلروج على اجرب حتى اجلبال تلك يف يتحصن وبقي ، هلا اجملاورة اجلبلية

٣٩97(90.) 

 للكرد واضحة  حقوق تذكر مل اليت الرابعة  الربيطانية – العراقية املعاهدة توقيع اثر وعلى٣٩١2 عام ويف      

 اىل احلفيد حممود بالشيخ ذلك ادى املعاهدة توقيع اثر على حصلت اليت واشتباكات احداث من ذلك تلى وما

 تهديدَا شكل مما ، املنطقة اهالي من العديد اليه وانظم  السليمانية اىل والعودة ايران يف اجلربي منفاه ترك

 تشكيل فيها منه طالب بغداد يف السامي للمندوب مذكرة ارسل انه خاصه ، العراقية احلكومة ملوقف خطريَا
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 االنتداب حتت احلكومة هذه تكون ان على خانقني حتى زاخو من املمتدة الكردية املناطق يف كردية حكومة

 بغداد يف السامي  املندوب من كل قام ذلك من بدال بل(.90) املطالب تلك على رد اي يستلم مل ولكنه الربيطاني

 مما االنذارات تلك رفض حممود الشيخ لكن  اتى ما حيث من احلدود وراء ما اىل بالعودة بإنذاره الداخلية ووزير

 واستمرت ،(96)السليمانية مشال وبنجوين جوراته منطقيت يف الطرفني بني مسلحة اشتباكات اندالع اىل ادى

 نفسه حممود الشيخ بتسليم ٣٩١٣ ايار من عشر الثالث حتى ٣٩١2 عام االول تشرين شهر من االشتباكات هذه

 االقامة له مسح اذ بغداد العاصمة اىل ومنها عانه اىل ثم الناصرية اىل ثم السماوة اىل نقلته واليت العراقية للسلطات

 .امالكه مصادرة السلطات تلك قررت ان بعد فيها

 الروح لتنامي نتيجة الذاتي احلكم يف الكرد لدى اآلمال جتددت الثانية العاملية احلرب اندالع وبعد        

 وكذلك( االمل)  هيأوا كحزب الكردية احلزبية التنظيمات وظهور ، الكرد من املثقفة العناصر صفوف يف القومية

  املتحدة كالواليات الدول بعض قبل من الذاتي احلكم عن والتحدث ، الكردية القومية الروح هذه تشجيع نتيجة

 (97)  واملانيا وبريطانيا

 تلك يف العسكري احلل جدوى بعدم  الربيطانية احلكومة خلفها ومن العراقية احلكومة ادركت وعندما        

 االساليب واتباع الوقت لكسب واملفاوضات احلوار اىل حتولت الثانية العاملية باحلرب بريطانيا النشغال املرحلة

 قائد مع والتقى ٣٩00 الثاني كانون يف وزرائها احد فأرسلت ،  الكردية املسلحة احلركة على للقضاء التكتيكية

  يأتي: فيما حصرها ميكن واليت ،(.98) الزائر الوزير اىل الكردية املطالب سلم الذي البارزاني مصطفى املال الثورة

 الكردية املوصل واقضية اربيل، ،السليمانية، كركوك الوية على حتتوي ممتازة كردية والية تشكيل -٣

 . وخانقني كمندلي دياىل واقضية ، الشيخان سنجار، ، عقرة ، عمادية ، زاخو و ، دهوك

 .الوالية يف رمسية لغة الكردية اللغة اعتبار -9

 .كردستان والية عن مسؤواَل يكون كردي وزير تعيني -١

 .الدولة وزارات من وزارة كل يف كردي وزير معاون تعيني -0

 .املركزية احلكومة اختصاصات من واخلارجية واملالية العسكرية الشؤون تبقى كردستان والية يف -0

 .للمتضررين التعويضات دفع -6

 .السجناء سراح واطالق املنطقة اىل املبعدين اعادة -7

 .السلطة واساءة الرشوة بأخذ اشتهروا الذين املوظفني نقل او عزل -8

 .املنطقة واعمار الطرق وشق ، واملستشفيات املدارس فتح -٩
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 ظلها يف املشروعة القومية امانيهم حتقيق امل على خريَا الكرد استبشر  ٣٩08 عام متوز احداث وبعد      

 والعشرين السابع يف الصادر املؤقت الدستور نص اذا خصوصا، للكرد الزمن من ملدة التفاؤل من جو العراق ،وساد

 اعلى وهو السيادة جملس تشكيل مت وكما ،((الوطن هذا يف شركاء واالكراد العرب ان))  على ٣٩08 متوز من

 البارزاني مصطفى املال بعودة آنذاك حكومة ومسحت ، كرديَا احدهم وعضوين رئيس من البالد يف دستورية سلطة

 الدميقراطي للحزب السياسي العمل اجازة منح ومت ، العراق اىل ورفاقه الكردستاني الدميقراطي احلزب رئيس

 السياسية االحزاب انقسام اىل ادى السلطة على الصراع ان ،اال(9٩) ٣٩62 عام شباط من التاسع يف الكردستاني

 (.١2) حينه يف املهمة الوطنية االحزاب لوائها حتت تظم كانت اليت الوطين االحتاد جبهة انهيار اىل ادى مما

 الذاتي باالستقالل فيها طالب عريضة الكردستاني الدميقراطي احلزب باسم البارزاني قدم ٣٩6٣ عام ويف       

 موصل – كركوك يف البرتول صناعة عائد من كبري قسط كردستان يف ينفق ان على العراقية الدولة نطاق يف املوسع

 اجليش تدخل ،٣٩6٣ ايلول شهر من عشر احلادي يف حرب فاندلعت ، الطلب قاسم الكريم عبد ورفض ،

 (.١٣)كردستان يف املوقف حلسم العراقي

 السلطة مع الكردية للقضية السلمي احلل اىل يتوصلوا ان الكرد حاول ، ٣٩6١ شباط 8 احداث وبعد      

 االعرتاف:  فورَا االتية التمهيدية الشروط حتقيق)  على املرسلة املذكرة واحتوت ، مطالبهم وارسلوا اجلديدة

 الدستور يف ثم ومن املؤقت الدستور يف هذا يدون ان وجيب ، املصري تقرير حبق الكردي للشعب القومية باحلقوق

 ، الكردية الوطنية احلركة يف لعالقتهم اعتقلوا الذين السجناء لكل العام العفو اعالن ، العراقية للحكومة الدائم

 سحب كردستان، عن االقتصادي احلصار رفع ، مناصبهم اىل احلكومية املؤسسات من طردوا الذين مجيع واعادة

 جغرافية حتديد ضرورة اىل املذكرة اشارت وكما ، والثقة التفاهم من جو خللق كردستان من احلكومية القوات

 للشعب القانونية املطالب املذكرة احتوت كما ، الكردي القومي والتنفيذي التشريعي اجمللس وتأسيس كردستان

 الكردي والوطين اجليش تأسيس على ايضَا املذكرة احتوت الذي الوقت ويف ، والثقافة االقتصاد جمال يف الكردي

 اخلارجية السياسة املركزية احلكومة تولي اىل اشارت املذكرة فأن ، كردستان منطقة يف العسكرية املدارس وفتح

 ،(١9) للبالد اخلارجية االقتصادية والعالقات

 ، كردستان مدن مجيع يف النار بإطالق بدأ عسكريا ردَا ٣٩6١ حزيران يف العراقية  احلكومة رد وكان      

 .املواطنني من العديد واعتقال

( عبدالسالم) اعلن البعثيني حكم انهيار بعد ،(  عارف السالم عبد)  حكومة زمن يف افضل احلال يكن ومل     

 بأنه له موضحا( الربزاني) له واستجاب. الكردي الشعب حبقوق االعرتاف يف ورغبة ، البالد يف جديدا دستورا
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 ولكننا نبدأها، ولن احلرب نريد ال فنحن عاداَل نعتربه حنن واضح موقفنا ان: ))  قائاَل وصرح ، السالم رجل

 دافعنا الذي التصميم بنفس انفسنا عن سندافع فأننا هومجنا واذا ، ادواتنا وتوحيد الذاتي حكمنا تدعيم سنواصل

 (.١١( ) احلرية اجل من نضالنا نتيجة ابدا شك ال وحنن ، والبعثيون قاسم هامجنا عندما به

 على سيء وقع ذا كان والذي ٣٩60 عام ايار من الثالث يف اجلديد املؤقت الدستور احلكومة اصدرت وقد      

 على منه الثالثة املادة يف نص والذي ٣٩08 متوز من والعشرين السابع دستور عن تراجعَا شكل ألنه العراق كرد

 (.١0) العراق يف شركاء واالكراد العرب كون

 ويف ،( ١0) للحكومة ملموس جناح حيقق ان دون كامال عاما واستمر القتال استؤنف ٣٩66 اوائل ويف      

 شقيقه اىل سلميَا السلطة نقل ومت ، مروحية طائرة حادث اثر على احلياة عارف عبدالسالم فارق نيسان

 البعث حزب جميء حتى الطرفني بني سالم واال حرب اال حالت املرحلة تلك يف واستمرت ، عارف عبدالرمحن

 املشوب اهلدوء من فرتة بعدها وسادت ٣٩68 متوز من عشر السابع يف الثانية للمرة احلكم اىل االشرتاكي العربي

 سياسة يف التغيري مالمح اخذت انه غري ،(١6) ٣٩6٩ عام يف القتال من شديدة موجة اعقبتها ما سرعان باحلذر

 احلزب هلذا السابع القطري املؤمتر مقررات خالل من وذلك بالظهور تبدأ الكردية القضية جتاه البعث حزب

 (.١7) الكردية املسألة ملعاجلة منه كبري جزء يف خمصصَا كان والذي ٣٩6٩ الثاني كانون يف واملنعقد

 ٣٩6٩ عام ونيسان اذار شهري خالل( جواد ناجي سعد) الدكتور يرى كما جاءت الفاصلة النقطة ولكن      

 الكردية احلركة مع التفاوض خالل من الكردية للمشكلة السلمي احلل اىل اللجوء بوجوب احلكومة اقنعت حيث

 جناح:  اوهلما ، ثالثة ألسباب ذلك يعزو وهو البارزاني، مصطفى املال بقيادة الكردستاني الدميقراطي واحلزب

 ايران قرار هو اهمية واالكثر وثانيها ، ومتطورة جديدة بأسلحة كركوك يف  النفط منشآت مهامجة يف البيشمركة

 املتزايدة العراق مشاكل فهو الثالث السبب اما ، العراق مع املعقودة ٣٩١7 عام معاهدة  بإلغاء ٣٩6٩ نيسان يف

 .االجنبية النفط شركات مع

 الثاني كانون يف بينهما الفعلية املفاوضات بدأت الطرفني بني املتبادل والتودد النبض جس حماوالت وبعد      

 الغنية كركوك مدينة حول ابرزها كثرية خالفات وجود بسبب بطيء املفاوضات سري كان ، بغداد يف ٣٩72 عام

 حسني لصدام احملمومة اجلهود ان غري ، الفشل حافة اىل وصلت املفاوضات هذه ان القول وميكن بالنفط،

 احلادي بيان وصدور اذار اتفاقية توقيع وبالتالي ، فيها االخر البعض وتأجيل اخلالفات بعض تذليل عن امثرت

 الذاتي، احلكم يف الكردي الشعب حبق العراقية احلكومة قبل من صريح اعرتاف اول يعد الذي اذار من عشر

 (.١8) امليدان هذا يف السبق عصب الثانية البعث حكومة سجلت وبذلك
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 حول الكردية واحلركة الدميقراطي احلزب وبني احلكومة بني كبرية خالفات بعد فيما حصلت انه غري    

 واثناء املفاوضات اثناء سادت اليت الروح عن تراجعت احلكومة بأن جليَا وظهر ، الذاتي احلكم تطبيق اسلوب

 الذاتي احلكم قانون إصدار اىل العراقية باحلكومة حدا الذي احلد اىل اخلالفات تلك وتفاقمت االتفاقية، توقيع

 كركوك استبعاد وكذلك ، الكردية احلركة استشارة دون واحد جانب ومن ٣٩70 لسنة ١١ رقم كردستان ملنطقة

 الذي االمر، الذاتي احلكم منطقة من الكردية االقضية من وغريها والشيخان وسنجار وكفرى ومندلي وخانقني

 ،٣٩70 اذار حتى ٣٩70 اذار من تقريبا سنة ملدة القتال هذا واستمرار بضراوة الطرفني بني القتال جتدد اىل ادى

 الكردية احلركة حاصرت اليت اذار من السادس اتفاقية على اجلزائر ومبساعدة وايران العراق من كل وقع حيث

 (.١٩)املسلح النزاع وانهاء

 من صاحبها وما وخارجية داخلية ألسباب الكردية القضية حلل املبادرات مجيع فشلت نرى تقدم ومما      

 من الكردية احلركة متكنت ،ولكن(  كردستان ومنطقة – املركزية احلكومة)  الطرفني لكال ومادية بشرية خسائر

 ذلك يف وساعدها املنطقة، يف التحتية البنى تدمري نتيجة الصعوبة بالغة وبصورة تدرجييا العمل ميدان اىل العودة

 واضطر ، ٣٩٩2 عام للكويت العراق غزو ذلك وبعد ،(٣٩88 -٣٩82) االيرانية – العراقية احلرب اندالع

 يف سيطرتها املركزية السلطة فقدت اذ ، ٣٩٩٣ الثانية اخلليج حرب خالل منها لالنسحاب العراقي اجليش

 لتطوير جديد اتفاق عن اسفرت الكردية االحزاب مع مفاوضات واجرت ، اجلنوبية احملافظات على االمر بادئ

 املعارضة بإلغاء املركزية احلكومة متسك نتيجة ايضَا فشلت املفاوضات هذه ولكن ، ٣٩٩٣ متوز يف الذاتي احلكم

 ضغط حتت الحق تطور ويف ، املفاوضات من واملوصل كركوك يف النفط مناطق واستبعاد بالشرعية وااللتزام املسلحة

 الواليات تزعمته والذي الكردية، املنطقة من باالنسحاب  املركزية السلطة اضطرت ٣٩٩2 عام بعد الدولي الواقع

 السياسي الفراغ هذا ادى ، العراق مشال يف(  األمنة املناطق) بـ عرف ما باستحداث وبريطانيا االمريكية املتحدة

 الدميقراطي احلزب)  الرئيسني احلزبيني من ذاتي حبكم تتمتع املنطقة واصبحت الكردية القيادات عودة اىل

 برملان قيام اىل ادت كردستان يف انتخابات ٣٩٩9 عام واجريت ،(  الكردستاني الوطين واالحتاد – الكردستاني

 حتالفات يف تغري اىل ادت(  وتركيا ايران)  تدخالت ان غري ، كردستانية حكومة وتشكيل املنطقة يف كردستان

 \٣0 واشنطن يف النزاع لفض االمريكية املتحدة الواليات تدخلت حتى مسلح نزاع اىل افضى الذي االمر احلزبني

 (.02)عراقي سياسي نظام أي مع الكردية للعالقات مستقبلي كشكل الفيدرالية صيغة على واالتفاق ٣٩٩8 ايلول

 مستقبل وحتديد اخلارج يف العراقية املعارضة مؤمترات يف للمشاركة الكردية السياسية القوى نشطت وبذلك       

 توج حتى قبلهما من واالخر احلني بني – الفيدرالية – طرح وبدأ ، السابق السياسي النظام زوال بعد كردستان
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 املتعددة بأطرافها العراقية املعارضة عقدته الذي االجتماع يف العراق يف – الفيدرالية – اقامة اىل بالدعوة االمر هذا

 (.0٣) 922١ الدين صالح مؤمتر يف اخرى مرة واكدته(  9229\ االول كانون\ ٣0-٣0)  يف لندن يف

 القوى سارعت حتى 922١\0\٩ يف(  922١- ٣٩68)  السابق السياسي النظام انهيار حتقق  ان وما       

 وثبته ،9220 عام اجلديدة العراقية الدولة ادارة قانون فأقر ، سابقَا عليه االتفاق مت ما اىل العراقية السياسية

 .9220 لعام والنافذ الدائم العراقي الدستور ايضَا

 الثاني املبحث

 الفيدرالي اخليار  وأسباب عوامل 

 العراق يف فاعل سياسي نظام لبناء اسرتاتيجي كخيار الفيدرالية اعتماد تربر حقيقية اسباب عدة توجد         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    العراقية املعارضة لدى االدراك تنامى(  ٣٩٩٣- ٣٩٩2)  الثانية اخلليج حرب انتهاء فبعد ، احلاضر الوقت يف

 اطروحة بدأت االساس هذا وعلى وسياسيا، اداريا العراقي اجملتمع وتنوع بتعدد االعرتاف بضرورة السياسية

 االطراف خصوصا – العراقية املعارضة اطراف بعض عند السياسية االدبيات يف اهمية حتتل العراق فدرالية

 وبعد والكرد، العرب بني الصالحيات تقاسم فيها األساسية فالنقطة العموميات اطار يف بقيت انها اال ، الكردية

 – االحتادي النظام)  للحكم اجلديدة الصيغة عن االعالن مت 922١ \0 \٩ العراق يف السياسي التغيري

 (.الفيدرالي

 حول املطولة املناقشات بعد وخباصًة كبرية بصورة( 922١) عام بعد العراق يف الفيدرالية مصطلح ساده       

 من الفيدرالية موضوع كان وقد الدستور، ذلك على شعيب تصويت من تاله ،وما اجلديد العراقي الدستور صياغة

 بعد، ُيحسم مل الفيدرالية موضوع ولكن النهائي، بشكله خرج أن إىل الدستور مسودة على اخلالف قضايا ابرز

 اختلفت وقد العراقي، الشعب أوساط بني الفيدرالية فهم يف كبري قصور هناك أن الباحثني من العديد وجد وقد

  القائم، للوضع إنقاذ اآلخر البعض اعده بينما للعراق، تقسيم البعض اعده إذ اجملال، هذا يف التفسريات

 بني فيدرالية دول أربعة هنالك أن جند دولة ٣82 يرتب الذي البشري التطور حول املتحدة لألمم تقرير وحبسب

 تأتي بقليل بعدها املتحدة؛ والواليات بلجيكا، كندا، أسرتاليا،: وهي احلياة نوعية حيث من دول ستة أفضل

 من شكال   بوصفها السياسي وللنظام والدميقراطية للحرية مناسبا شكال الفيدرالية تكون وقد.  وأملانيا سويسرا

 تكون لن األحوال كل يف وهي املكونة وفصائله الشعب قطاعات مجيع بني السلطات لتوزيع العادل التقسيم
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 دراسات يتطلب وهذا الدولة إلدارة النظامي الشكل هذا بأهمية الشعب بأقناع بل املسبقة بالشروط وال باإلكراه

 . وعميقة واسعة وإحصائية سكانية دراسات تتطلب و وعميقة واسعة ومالية اقتصادية

 جديد نظام إىل بسيطة موحدة دولة من العراقية الدولة شكل ليغري(  9220)  لعام العراق الدستور جاء لقد       

 هو ما عن كبري حد إىل ختتلف مبادئ على ويبنى خبصائص يتميزه الذي الفيدرالية املركبة الدولة نظام هو

 فيما املعقدة السياسية الديناميكية يف دورًا العراق يف الطائفية لعبت وقد ، البسيطة املوحدة الدولة يف موجود

، دياىل، الدين صالح) سنية سيطرة حتت حمافظات يف فيدرالية حتركات هناك كان. البالد فيدرالية خيص

 طائفية الغري اجلماعات أن كما اجلنوب حمافظات وبقية ،( البصرة) شيعية سيطرة حتت حمافظات و( األنبار

 مؤخرًا الدعوات بعض هناك كان ، العراق جنوب أقصى يف خاصة الفيدرالية، اجتاهات يف دورًا لعبت أيضًا

 الشيعية و السنية الطوائف قادة بني يبقى الطائفي التوتر لكن، طائفية ليس و جغرافية أسس على لتقسيمات

 الفيدرالي النظام باستمرار السابق العراقي الوزراء رئيس املالكي نوري عارض قد و ،( 09)للفيدرالية الداعمني

 .للبالد قائدًا بوصفة قوته من جزء منه ينتزع أن شأنه من الذي

 لكن(.KRG) كردستان إقليم حكومة هو ١١٢٢ أواخر منذ املوجود و الوحيد الفيدرالي اإلقليم ان      

 - الوسط يف) السنية و( البالد جنوب) الشيعية املناطق كال يف للفيدرالية الداعمة التحركات يف زيادة لوحظت

 غنية حمافظات عدة من بالفيدرالية مطالبة أصوات تعالت ، اجلنوبية املناطق ففي ، ١١٢١ عام منذ( الشمال

 ثباتًا اجلنوب حمافظات أكثر كانت البصرة لكن(. البصرة،  قار ذي، ميسان) منها العراق جنوب يف بالنفط

 بالدفع الشيعة العلمانيني من معظمهم السياسيني من كادر قام ١١١٢ عام يف و. بالفيدرالية ورغبة  ووضوحًا

 فإن، للفكرة الداعمني حسب و. املركزية بغداد حكومة لسلطة مباشرًا حتديًا بذلك مشكلني، مستقل إقليم إلنشاء

 النفط من العراقي االحتياطي معظم وجود من الرغم على و أنه ،هو باالستقاللية املطالبة عوامل أهم من واحدًا

 كما. النفط عائدات من العادلة حصته أبدًا يتلق مل الفقري اجلنوب أن إال ، اخلليج رأس على البصرة من بالقرب

 ببغداد يثقون ال بأنهم جيادلون كانوا الشيعة السياسيني أن ذلك. خالف موضع كانت أيضًا الطائفية األمور ان

 و قرنة مناطق يف العراق جنوب يف بالفيدرالية الشعور تركز.   السابقة البعثية احلكومة ظل يف القمع من عقود بعد

 صغري فيدرالي إقليم إىل البصرة لتحويل طائفية غري برامج على الرتكيز مييل حيث ، البصرة حمافظة يف الزبري

 (.0١)الشيعية هم و سكانه معظم طائفة من بداًل تارخيه و جغرافية اؤسس على
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 يف اإلسالمية للثورة األعلى اجمللس باسم سابقًا املعروف و( ، ISCI) العراق يف األعلى االسالمي اجمللس وبعد

 جنوب يف ذاتي حبكم تتمتع شيعية ملنطقة الداعمة الرئيسية السياسية الفصائل من واحد هو( ، SCIRI) العراق

 . العراق

 يف للفيدرالية املؤيدة للمشاعر عام انتعاش هناك كان( االنبار حمافظة) والغربية الشمالية املناطق ويف        

 الربملان رئيس قبل من بريطانيا إىل زيارة عنوان حتت. 92٣٣ عام أواخر حبلول السنية األغلبية ذات  املناطق

 بغداد حكومة أن يشعرون العراق يف السنة بأن قال النجفي فإن BBC ل ووفقًا النجفي، أسامة السابق العراقي

 مضطرون أنفسهم العديد سيجد حتسن أي يطرأ مل حال ويف. الثانية الدرجة من كمواطنني تعاملهم املركزية

 العراق مشال – وسط الدين، صالح حمافظة تعترب اذ(. 00")جغرايف أساس على فيدرالي إقليم" بإنشاء للمطالبة

 شهر ففي. 9220 فرتة بعد ما يف الفيدرالي احلراك يف الرئيسية السنية املناطق من واحدة بغداد العاصمة ومشال

 املنصوص لإلجراءات مباشرة معارضة يف الفيدرالية بإعالن الدين صالح حمافظة جملس قام 92٣٣ األول تشرين

 ذلك يتم ،و الفيدرالية يقرر من هم احملافظة ناخيب بل السياسيني ليس بأن تقول اليت و 9220 دستور يف عليها

 القرار رفض الذي املالكي نوري الوزراء رئيس حكومة قبل من صارمة مبعارضة احملافظة قرار جوبه. استفتاء عرب

 . الدم من أنهر و العراق تقسيم" إىل يؤدي أن شأنه من" طائفي أساس" على األقاليم تكوين أن قائاًل

 ارتفعت احلوجية اعتصام ساحة اقتحام بعد وبالذات( 92٣١) بداية يف الغربية املناطق اعتصامات وبعد       

 الشيعية واألحزاب احلكومة أعلنت املرة، وهذه الغربية، املناطق يف أقاليم أو إقليم إنشاء اىل تدعو سنية أصوات

 على العراق بتمزيق تساهم باعتبارها السنية للمطالب معارضتها عن( االسالمي االعلى اجمللس) فيها مبا احلاكمة

 حبكم  تأمل مازالت اليت السنية الفصائل قبل من قوية اعرتاضات سين إقليم إلقامة الدعوة كما طائفي، أساس

 سابق وقت يف تطالب كانت واليت السنية، للفكرة الشيعية املكونات بعض مهامجة سبب أما مركزيا، العراق

 السلطة، من حرمانهم عقود وتعويض العراق، كل على سيطرتهم بإمكانية اعتقادهم اىل يعود فإنه خاص، بإقليم

 (.00)سيطرتهم حتت من( القسم) خروج على يوافقون ال فإنهم( الكل)على يسيطرون داموا وما

  العراق يف فدرالي نظام إلقامة  املساعدة واألسباب العوامل  ابرز بيان وميكن    

 السياسي العامل:  والأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         هــــو الفيــــدراليات اقامــــة اىل العمليــــة الناحيــــة مــــن دعــــت الــــيت العوامــــل احــــد ان        

ــاط ــات ارتب ــدول او اجملتمع ــروابط ال ــات ، ســابقة سياســية ب ــة املتحــدة كالوالي ــة االمريكي ــيت عشــر الثالث  ال
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ــت ــرتكة كان ــة يف مش ــة الكونفدرالي ــد االمريكي ــتقالهلا بع ــذ اس ــى ٣778 من ــا حت ــام اعالنه ــدرالي النظ  الفي

٣787(06.) 

- ٣٩9٣)  العراق حكم يف السابقة السياسية التجربة فان ، العراقي بالشأن حبثنا موضوع يف يتعلق فيما        

 للسلطة، الشديد املركزي الطابع ذات الشمولي احلكم امنوذج سيادة اىل افضت سلبيه ظواهر افرزت قد(  922١

 القيادة زمام بيدهم اخذوا من اشارة رهن موضوعة سلطة اداة كانت العراقية الدولة ان( : ))  تيب تشارلز)  يقول

 بقاء تضمن اليت املوارد بإدارة انشغلوا فقد ، القيادة يف املوجودين لألشخاص البعيدة الطموحات كانت ومهما ،

 التفرد نتيجة ومعنوية مادية كوارث(  وجمتمعا دولة)  بالعراق احلق السلطة تركيز وان ،( 07(( ) بيدهم السلطة

 حتت واحد وشخص واحد حبزب واجملتمع الدولة واختزال العراقي الشعب تهميش قبالة السياسي بالقرار

 . والسياسية املدنية احلريات غياب اىل ادى وهذا ، االقتصادية والتنمية الوطنية الوحدة حتقيق دعاوى

)  الكردية املنطقة انفصال نتيجة ٣٩٩٣ عام بعد وتطبيقها الفيدرالية اىل للدعوة االوىل االنطالقة وكانت       

 اخلاصة الظروف سياق يف واقعا امرًا اصبحت واليت العراق يف فيدرالية جتربة اول بتأسيس والشروع(  االمن املالذ

 فينا)  مؤمتر من بدًا السياسية املعارضة مؤمترات حفلت وقد ، خاصة الكردية واملنطقة عامة بالعراق جرت اليت

 الدولة اقامة عرب بالفيدرالية املطالبة اىل السياسية القوى معظم بدعوات(  9229 الدين صالح)  مؤمتر اىل( ٣٩٩9

 للكرد املصري وتقرير ، االجتماعية والعدالة واملساواة احلرية اساس على تقوم اليت واالحتادية الدميقراطية العراقية

 تطبيق على الكرد اصر وقد ، العراقية الدولة ادارة يف املعتمد السياسي للنظام نوعي كبديل دميقراطي عراق ضمن

 ، القديم السياسي النهج ترفض ايضا فهي واالثنية الدينية االقليات اما دستوريا الفيدرالي النظام يف مطالبهم

 بنظام االخذ فان وعليه ، اجلديدة العراقية السياسية احلياة معادلة يف هامشا رقما تكون ان تقبل ال ألنها

 الفصل اجلانب اىل املركز من بالسلطة االستئثار دون واحليلولة وعاموديا افقيا السلطة توزيع يف سيسهم الفيدرالية

 . الدميقراطية املمارسة عن تعبري وهو ، الثالث السلطات بني

 الرؤيا مبقاييس بل واجلغرافيا، القومية مبقاييس وضعها ميكن ال العراق يف احملتملة الفيدرالية قضية إن      

 الشرعية الدولة وقيمة ضرورة االجتماعية واحلركات السياسية األحزاب إدراك على تقوم اليت الثقافية/السياسية

 يف: أي للمجتمع، الذاتية لإلدارة العقالني التنسيق فهي املدني، واجملتمع االجتماعي الدميوقراطي والنظام

 السياسي النظام هي فالفيدرالية الفيدرالي، البديل هو هنا واملقصود ،( 08) االجتماعي الدميوقراطي النظام

 حباجة إنه بل األخرى، واألقليات السنة مصاحل أو الشيعة مصاحل أو الكرد مصاحل على يقتصر فال واالجتماعي،
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 وحقوق املواطنة مبدأ أساس على القانون أمام املطلقة ومساواتهم اجلميع حبقوق يقر فيدرالي/دميوقراطي نظام إىل

 .واإلنسانية املواطن حقوق من يتجزأ ال جزء فهي والثقافية واملذهبية والدينية القومية احلسابات أما اإلنسان،

 السابق السياسي النظام تركها اليت واخلالفات التشققات إن برهنت السياسي التغيري بعد سنني جتربة إن       

 رمبا حاًل الفيدرالية ُتعد لذا انهياره، بعد حتى امتدت قد واالستئثار واإلقصاء احلروب ومآسي العراقي الشعب يف

 .والثروة السلطة توزيع معضلتا هما العراق، يف جيري ما كل وراء تقفان ملشكلتني منه مفر ال

 العراقي اجملتمع تنوع او االجتماعي العامل: ثانيا

 او اللغة حيث من كان جانب أي يف متجانسة واحد طائفة من اكثر وجود اجملتمع يف بالتنوع نقصد        

 .واحدة دولة يف متعددة وطوائف واديان قوميات وجود أي ، الثقافة او االصول او املعتنق او التاريخ

 او املذهب او الدين او القومية يف االختالف عوامل تصبح التعددية اجملتمعات يف بأنه ننكر ان ميكن وال       

 التعدديات تلك مع التعامل جير مل ان ومتاسك توحيد عوامل ال للمجتمع ومتزيق تفريق عوامل الثقافة او اللغة

 (.0٩)العصر روح وفق

 الربع واىل االوىل العاملية احلرب بعد ما اىل احلالية وحدوده تكوينه يف يرجع كدولة احلديث العراق ان       

 ، االجتماعية االنتماءات فيها تتعدد اليت الدول من يعد بل ، متجانسا جمتمعا يعد ال إذ املاضي القرن من االول

 وهناك ، والشبكي واالشوري والرتكماني والكردي العربي)  فهناك ، واملذهيب واالثين والديين القومي التعدد أذ

 احملافظة اىل تنزع وهي ، الثقافية خصوصيتها هلا الرتكيبات هذه ان ،(  واليزيدي والصابئة  واملسيحي املسلم

 والدينية القومية خصوصيتها على احملافظة اىل يؤدي ومبا ادارتها، ويف نفسها تنظيم يف الالمركزية اىل شك بال

 بني املختلفة والطوائف القوميات هذه افراد والءات توزع تقدم ما على يرتتب وقد ، والثقافية واللغوية والطائفية

 (:02)٣٩١9 عام املشهورة رسالته يف فيصل امللك بينه ما وهذا ، للوطن الوالء وبني اخلاصة  انتماءاتها

 ابرزها من واليت العراق يف جرت اليت املتكررة السكانية االحصاءات يف اجملتمع تنوع حقيقة تأكدت وقد     

 الذي نسمة الف 0٩9 و مليون العراق سكان عدد كان عندما ٣٩٣٩ عام الربيطانية االدارة اجرته الذي االحصاء

 (:0٣) االجتماعية املكونات عدد من يتكون العراقي اجملتمع ان بني

 تتحول اذ االجتماعي املستوى على اجيابي انعكاس -  االقاليم – قيام بان االستنتاج ميكن تقدم ما على      

 تؤدي ألنها وثباتًا استقرارًا تزيده العراقي اجملتمع كيان يف قوة عوامل اىل الفيدرالي النظام يف اخلصوصيات تلك

 يف بنفسها نفسها وحكم وتقاليدها تراثها وابراز بها اخلاصة وتطلعاتها لطموحاتها الفرعية االنتماءات اشباع اىل
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 يف اجيابي تأثري من لذلك وما ، والكبت احلرمان من ختلصها عليه يرتتب الذي االمر ، امورها من كبري جانب

 والقواسم الوطنية الثوابت على املختلفة اجلماعات وتالحم وتقارب والدينية القومية احلساسيات من التخفيف

 تبنت اليت الدول جتارب وبنجاح اكدته ما هذا ، للوطن الوالء مستوى زيادة اىل يؤدي قد مما ، املشرتكة

 (. اهلند ، بلجيكا ، املانيا ، اسرتاليا ، كندا ، سويسرا) مثل الفيدرالية

 تسيطر جمموعة أّي فيها تكون مركزية حكومة حتتكرها اليت السلطة وذا ودينيًا عرقيًا املنقسم اجملتمع إن       

 العقل يف االقل على كذلك ،وهي قاطبة البالد مقدرات على كامل بشكل السيطرة بإمكانها احلكومة، تلك على

 ختدم وطنية حكومة بانها منافسيها تقنع أن جملموعة ميكن ال لذلك االخرى، االجتماعية للمجموعات اجلمعي

 الدينية/اإلثنية اجملاميع إن إذ النموذج، هذا مثل تكسر أن املمكن من الفيدرالية ولكن متساوي؛ بشكل اجملتمع

 فأن ، الفيدرالي النظام ظل يف بها اخلاصة مناطقها يف( أغلبية) احلقيقة يف هي اجملتمع، يف أقليات هي اليت

 فيها تعيش اليت املناطق على السيطرة يف الدميوقراطية العملية استعمال تستطيع األقلية ذات اجلماعات تلك مثل

 احلكومة يف متثيل هلا يكون األقليات أن ذلك عن فضال الدولة،/الوطن عموم يف أغلبية لديهم تكن مل وأن ،

 انتخابات بقبول لألقليات املمكن من ألن داخلية صراعات حدوث متنع الفيدرالية فان عليه، بناًء  االحتادية،

 ذلك من الرغم على مبقدورها فأن الوطنية باالنتخابات الفوز تستطع مل وأن حتى الدميوقراطية، املركزية احلكومة

 (.09)بها اخلاصة املنطقة إقليم حكومة انتخابات  عرب ومصاحلها حقوقها محاية

 ترتكز العراقي، واجملتمع الدولة، أمام حقيقة حتديات متثل العراق يف واملذهبية العرقية االنقسامات إن      

 يف مير العراق وان السيما) هلا احللول إجياد يتم مل إن وهذه ، سياسيا منضبط الغري اجملتمعي االختالف على

 إجياد فأن وعليه، العنيفة، الداخلية الصراعات استمرار اىل تؤدي قد التحديات هذه مثل فأن( التحول مرحلة

 فعالة تكون لن الدميوقراطية فأن ذلك  عن فضاًل الفيدرالية، عرب استفحاهلا من واحلد االنزالقات هذه ملنع طريقة

 (.0١) والثروة السلطة على السيطرة يف الالمركزية رافقتها إذا إال

  السلطة بني قطيعة أو فجوة خلق قد املاضية العقود طيلة السياسي االستبداد تراكم فإن العراق، حالة ويف      

 املؤسسات يف متثيلها وعدم املتعددة اجملتمع حاجات استيعاب عن السلطة عجز مردها واجملتمع السياسية

 حصل إن فما والسياسي، االجتماعي وثقلها الدميوغرافية نسبها تساوي بدرجة واألمنية والعسكرية السياسية

 العودة وأصبحت األثنية، املذهبية، القومية، احلساسيات أغلب السطح على طفت حتى 922١ السياسي التغيري

 فأن وعليه اجلماعات، هذه استيعاب يؤمن جديد نظام وجود من فالبد متعذرًا، أمرًا السابق السياسي النظام إىل

 .مستقباًل حتصل أو حصلت اليت للمخاطر حدًا يضع أن باإلمكان الفيدرالية مببدأ التفكري
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 االقتصادي  العامل:  ثالثا

 اجلوانب تتوقف العامل هذا وعلى ، والدول اجملتمعات حياة يف كبرية اهمية ذا االقتصادي العامل يعد      

 ميثل وهو كانت سلطة ألي االهمية غاية يف هو فاالقتصاد ، اجملتمع يف والقانونية السياسية وبالتالي االجتماعية

 الواجبات وتنفيذ باملهام القيام الن ، الدولة يف االصعدة كل على مباشر تأثري ،وله بلد لكل الفقري العامود

 . قوي اقتصادي وجود يتطلب

 إىل وصريه كبرية، بأعباء العراقي االقتصاد كاهل أثقل قد السابق السياسي النظام فإن العراق، حالة ويف     

 عن فضاًل ،922١ حتى ٣٩82 عام منذ العسكرية االعمال بسبب الدولة ميزانية وإضعاف مفكك، اقتصاد

 نفطي احتياط لثاني العراق احتالل ومع العسكري، النهج واستمرارية والشمال اجلنوب ضد العسكرية احلمالت

 ومعدل ،( الفرد) احلاكم سيطرة إن إذ العراقي، اإلنسان حقوق انتهاك عوامل من عاماًل كان النفط هذا العامل يف

 البنية يف انهيارًا سبب مما العراقية للمعارضة القمع قوة النظام امتالك إىل قادت الشمولية السلطة بيد الثروة

 العراقي للشعب معاناة من سببته ملا املركزية احلالة مغادرة وألجل ، والثقافية واالقتصادية واجملتمعية السياسية

 توزيعًا تضمن أن ميكن االحتادية الصيغة بأن الفيدرالية إىل للداعني رؤيا فهناك االقتصادي، اجلانب يف سيما

 العراق حمافظات أغلب يف واملنتشرة املتعددة الطبيعية بثرواته يتميز العراق إن إذ ، البالد لثروات عدالة أكثر

 بناء إعادة وباإلمكان الدينية والسياحة العامة السياحة ومصادر للزراعة الصاحلة واألراضي منها، النفط السيما

 النظام إن إذ املوارد، هلذه األمثل االستغالل عرب التجارة يف احلال هو كذلك وتطويرها، الوطنية الصناعات

 ومساهماتها اإلقليم أهمية من تزيد حقيقية تنمية وخلق احملليني، السكان حاجات لتلبية فرصة خيلق الفيدرالي

 مشكلة من واحلد ، احملافظات تنمية يف التوازن وإعادة للسكان، جيد معاشي مستوى وحتقيق احمللي الدخل يف

 األقاليم تنشيط عن فضاًل الواحد، البلد إطار يف اجلغرافية املناطق خمتلف بني والتنمية التطور درجة تفاوت

 األقاليم بني تنافسية حالة الفيدرالية ختلق أخرى جهة ومن جهة، من ،هذا(00) مواردها واستثمار املهمشة

 الغنب رفع على تساعد إنها أي للمجتمع، احلياتية األصعدة على وحامسة مهمة نوعية نقالت حتدث أن ميكن

 اهلوة من جزء ردم يف وتساعد العراقي، اجملتمع يف عديدة اجتماعية وفئات بشرائح حلق الذي واحليف

 يسهم إدارة  عرب إال ذلك حتقيق ميكن وال االجتماعية، والشرائح الفئات خمتلف بني واملعيشية االقتصادية

 التنمية لتحقيق معهم والتعاون سيطرتهم حتت املتاحة املوارد ووضع اختيارهم يف األقاليم حمافظات سكان

 يف املتبادلة االعتمادية عن فضاًل املركزية، احلكومة على حكرًا االقتصاد يعود ال حتى ،(00) مناطقهم يف والتطور

 .احملافظات بني التجارة
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 الثقايف العامل:  رابعا

 تأرخييًا فيه ومتجذر أصيل تنوع وهو والفاعل، القوي حبضوره ماثاًل يزال وال الثقايف والتنوع التعدد كان        

( مثال كندا أو املتحدة الواليات يف الوضع عليه هو ما حنو على) اهلجرة عن ينشأ مل فهو وجغرافيًا، وجمتمعيًا

 من الرغم على احلالية صورته التنوع هذا أختذ حتى قدمية، جدا زمنية مدد عرب وتبلور تارخييا موجود هو وإمنا

 أصيلة، مطالب ذات جعلتها والثقايف التارخيي وجودها أصالة فإن لذلك وتبعًا وتنافسها، اجلماعات هذه تسيس

 انتماءاتها وتعدد بتنوع ،(06)الثقافية ذاتها عن والتعبري السلطة يف املشاركة يف التشديد يف تنحصر تكاد وهي

 حتى ٣٩9٣ عام منذ العراق على تعاقبت اليت العراقية السياسية األنظمة إن غري ، واملذهبية والدينية القومية

 أو الثقايف، االستيعاب صعيد على سواًء الثقافات، هذه واستيعاب احتواء عملية تدير أن تستطع مل 922١ عام

 .السلطة اقتسام ،أو املؤسسي االستيعاب أم املادي، االستيعاب

 اخلاصة اهلوية تأكيد يف والرغبة الذاتي االستقطاب من عالية درجة بوجود يتميز العراقي اجملتمع ان ومبا      

 السلطة سطوة اىل منه كبري جبزء يعود االستقطاب هذا تؤكد.  شاملة اهلية حرب حصول وعدم ، منها لكل

 ورسختها، االستقطاب حالة عمقت نفسها السلطة هذه ان اال ، للحقائق العلين وانكارها واستبدادها املركزية

 ، االخر جتاه ومتخندقة الذات على منغلقة ثقافية جزر شكل على لتبدو بعضها، عن العراقية املكونات وعزلت

 انبعاث إىل( 922١ عام بعد) أفضى  الذي ،األمر(07) املكونات هذه بني الثقة وانعدام التوتر من حالة ذلك فولد

 . العراقية الثقافية اهلويات

 حني يف واالجتماعية، السياسية االنقسامات إىل أدت الثقافية للجماعات واإلكراه القسر عملية إن إذا،      

 إىل سيؤدي خصوصيتها عن التعبري حرية يف اكرب مساحة املختلفة اجلماعات متنح عندما انه التجارب اثبتت

 يف يكمن الصراعات إدارة يف جناحها أسباب ان من الفيدرالية، إليه ذهبت ما وهذا العكس، وليس التماسك

 من بداًل احمللية واحلكومات الفرعية املراكز جتاه السياسية التعبئة حتويل إىل يؤدي بالفيدرالية األخذ إن حقيقة

 بني منه أكثر اجلماعات داخل التنافس جعل  عن فضاًل ، االحتادية – املركزية احلكومة صوب اجتاهها

 أو السلطة يف املشاركة الثقافية اجلماعات ومتنح ، الوطنية احلكومة عن العبء خيفف – حنو على اجلماعات

 .االنفصال

 

 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                              العدد العاشر            

 
 
 

222 
 

 اجلغرايف العامل: خامسا

 العراق بنشوء انفا ذكرنا ، والقيمي والديين االجتماعي التنوع طبيعة على انعكاسات له اجلغرايف التنوع ان      

 خمتلفة اقوام من العراقي الشعب يتألف أذ ، بعضها اىل واملوصل والبصرة بغداد واليات ضم طريق عن احلديث

 الغربية العراق حدود بني والغربية اجلنوبية االلوية العرب يسكن اذ ، تركية ، فارسية ، ،كوردية عربية:

 يف  الكرد ويسكن منه، الشمالي القسم يف الشام وبادية دجلة نهر وبني ، منه اجلنوبي القسم يف جند وبادية

 يف وكفري وكركوك واربل ودهوك زاخو من ميتد وهمي وخط الشرقية العراق حدود بني الشرقية الشمالية االلوية

 اجملاورة سامراء يف يقيم منهم وقليل والكاظمية والنجف كربالء يف يقيمون فغالبهم الفرس اما ، اجلبلية املنطقة

 اليت الضيقة الساحة يف فهم الرتك واما ، الرئيسية العراقية البلدان وسائر بغداد يف والباقون فيها الراقدين االئمة

 و( كربي التون) و( أربل)و(  تلعفر) من املساحة هذه وتبدأ ، عام بوجه العربية املنطقة من الكردية املنطقة تفصل

 (.08()مندلي) جبوار وتنتهي( خانقني) و( كركوك)

  الثالث املبحث

 العراق يف الفيدرالي النظام مقرتحات 

 ، واجتماعيا جغرافيا متقاربة اقاليم اىل العراق توزيع ميكن املباحث يف معطيات من تقدم ما ضوء على        

 يف وُيوجد ، الوطنية وللوحدة االحتادية احلكومة لقوة ضمانة األقاليم  اقتصاديا، ذاتها على تعتمد ان تستطيع

 الدولة هذه وتضم العامل، سكان عدد من%( 02) من أكثر جمموعها يف متثل الفيدرالية التجارب من العديد العامل

 واالثين والديين القومي والتنوع للتعددية تعقيدًا وأكثرها وسكانًا مساحة العامل يف الدميقراطية الدول أكرب من عددًا

 الفيدرالي النظام أدى لقد ،(0٩) وغريها( املكسيك أملانيا، الربازيل، اهلند، ، األمريكية املتحدة الواليات: )مثل

 فيها تتوافر إذ وثروة ازدهارًا العامل دول أكثر بني من الفيدرالية األنظمة هذه بعض تصبح أن إىل الدول هذه يف

 .األعلى هو نسيب واجتماعي سياسي باستقرار وتتمتع عالية، مستويات على احلكومية اخلدمات

 االستبداد وتراكم ، وتنوع تعدد ومن( الدولة) تكوين عملية يف بها مرَّ اليت واالحوال العراق، حالة ويف      

 ، اختذتها اليت اخلاطئة السياسية القرارات جراء السابقة السياسية األنظمة ظل يف الثروات وضياع السياسي،

 ان العراق فعلى الشمولي اإلرث هذا من التخلص وألجل والطبيعية؛ البشرية للطاقات هدر من عليها ترتب وما

 ،باملقابل واحواله احتياجاته مع تتالءم الفيدرالية من شكل تطبيق على والعمل دميقراطية حكومة لبناء يعمل

 ان غري اخلاصة، احواله له والعراق اأُلخرى، للدول تصلح فيدرالية، دولة أي يف فيدرالية، وصفة كل ليس
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 إجناح على مستقباًل يساعد العراق ظروف يالئم مبا ودراستها العامل يف الفيدرالية التجارب ومعرفة االطالع

 من كان الفيدرالية ان القول ميكن العراق، يف السابق احلكم جتارب نتائج على بناءا الفيدرالية؛ احلكومة

 من لكان ذلك حدث لو رمبا م،٣٩9٣ عام احلديثة العراقية الدولة تأسيس منذ العراق يف ُتّطبق أن امُلفرتض

 النظام على العسكرية املؤسسة وهيمنت الربملاني النظام يف احنراف من إليه وصل ما إىل العراق يصل أن امُلستبعد

 حتى م٣٩68 عام الشمولية السلطة بهيمنة مرورًا٣٩08 متوز احداث منذ العسكرية االنقالبات بصيغة السياسي

 تعزز ان هلا ميكن بصورة برملانية/ فيدرالية/دميقراطية وتقاليد جتربة يبين أن العراق ستطاع ،وال 922١ عام

 .واالقتصادي واالجتماعي السياسي االستقرار سبيل يف والتعدد التنوع إشكالية من حتد الدميقراطية ترسيخ

 مبدأ على أساسًا تقوم انها والنجاح االستقرار قوة هلا اريد ما اذا الفيدرالية عن وقانونيًا، دوليًا عام وبشكل       

 وجغرافية ادارية مواقع على التوزيع هذا ويستند الالمركزية، أساس على املتجاورة للمحافظات االداري التوزيع

 (.62)الشعب اطياف مجيع حقوق لضمان وذلك دينية، أو طائفية، أو عرقية أسس على وليس متجانسة،

 عن بعيدًا عليها، تقوم حمددة أسس أو شروط، توافر يتطلب ناجحة فيدرالية دولة بناء ان لنا اتضح لقد       

 املواطن أساسه كيان بناء اىل وليس عنصري، أو طائفي سياسي كيان بناء اىل تقود اليت املطلقة، والطائفية القومية

 مثل يف املنطقي، فمن وعليه العلمي املنطق يفرتضه ما هذا ابعادها، بكل والتقدم التنمية عجلة يقود الذي الصاحل

 العراقي، الفيدرالي النموذج عليه يبنى ان املمكن من الذي للشكل تصورات تقديم حنو التوجه احلالة، هذه

 تتضمنه مبا العراق يف ومتركزها السلطة اشكالية حل يف وتساهم مناسبة، انها نعتقد اليت الصيغة تقرير اىل وصواًل

 الراهن والتشنج اجلمود حالة من واالقتصادي واالجتماعي السياسي الوضع اخراج وبالتالي وامتيازات استئثار من

 بالسلطة ارتباطها مع واسعة، داخلية باستقاللية تتمتع فيدراليات اىل القائمة احملافظات بتحويل ،وذلك

 (. 6٣)واالقتصاد املالية، اخلارجية، والسياسة الدفاع، قضايا عن املسؤولة االحتادية

 ان على تنص اليت الرابعة، مادته يف املؤقت الدولة ادارة قانون أقرَّه قد الفيدرالي النظام وان خصوصا      

 السلطات تقاسم وجيري تعددي، دميقراطي ،(فيدرالي) احتادي دستوري، مجهوري نظام هو العراق يف النظام"

 النظام ويقوم. احمللية واالدارات والبلديات واحملافظات االقليمية واحلكومات االحتادية احلكومة بني فيه

 أو االصل أساس على وليس السلطات، بني والفصل والتارخيية، اجلغرافية احلقائق أساس على االحتادي

 (.69)املذهب أو القومية، أو االثنية، أو العرق،

 احتادية دولة العراق مجهورية: )على ينص االوىل مادته يف 9220 عام اجلديد العراقي الدستور وان       

 ضامن الدستور وهذا دميقراطي( برملاني) نيابي مجهوري فيها احلكم نظام ، كاملة سيادة ذات مستقلة واحدة
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  باطال ويعد ، الدستور هذا مع يتعارض قانون سن جيوز ال: ) تنص، ثانيا( ٣١) املادة ان كما ،( العراق لوحدة

 (.6١( ) معه يتعارض اخر قانوني نص او االقاليم دساتري يف يرد نص كل

 بناًء اقليم تكوين اكثر، او حمافظة، لكل حيق: الدستور نفس من( ٣٣٩) املادة مع انسجاما يأتي ما وهذا      

 (60) طريقتني بإحدى عليه باالستفتاء طلب على

 .االقاليم تكوين تروم اليت احملافظات جمالس من جملس كل يف االعضاء ثلث طلب:  اواًل

 . اقليم تكوين تروم اليت احملافظات من حمافظة كل يف الناخبني عشر من طلب:  ثانيًا

 التداعيات احتماالت سببها خماوف اقاليم، عدة من اجلغرافية الفيدرالية تشكيل فكرة أثارت وقد         

 يكون قد السليب املوقف هذا مثل إنَّ ومع ،( 60)السياسي العراق مستقبل جممل على وانعكاساتها الطائفية،

 كيانات اىل تفتيته حنو االنزالق وعدم العراق، وحدة واستمرار ضمان مسألة على به، القائلني حرص من نابعًا

 فاملشروع. هذه فكرتهم إلسناد ميتلكونها، اليت احلجج يقدموا مل له، واملروجني للمشروع، املؤيدين إنَّ إالَّ هزيلة،

 صغرية وامارات ضعيفة، دويالت اىل العراق لتفكيك خيططون الذين على الفرصة يفوت أْن شأنه من املقرتح

 انه كما والسنة، والشيعة الكرد يتقامسها، دويالت ثالث من يتشكل أْن بد ال انه ،على مستقبله صورة ويرمسون

 مقومات متتلك ال العراقية الدولة لتشكيل املقرتحة االقاليم إنَّ منطلق من املخططات هذه مثل امام عقبة سيشكل

 والوسط الشمال بني تتوزع دول ثالث اىل العراقية الدولة تشظي اىل قيامها يقود ان ميكن ،ال احلديثة الدولة

 على أم العرق، مستوى على سواء السكاني تكوينها يف واضحًا تنوعًا تعكس االقاليم هذه ان عن ،فضاًل واجلنوب

 ما على الراجحة وجيعلها ويقويها ،(Citizenship) املواطنة فكرة السطح اىل يدفع قد مما ، الطائفة مستوى

 اجلميع يشعر ثم ومن اقليم، كل داخل احملتملة النزاعات معاجلة عند االخرى االنفصالية االفكار من عداها

 (.66)العراق باسم يعرف للجميع، يتسع كيان اىل ينتمون مواطنون بانهم

 يتعلق هاجس وهو اليه، اشري الذي العرقي، -الطائفي اهلاجس جانب اىل آخَر هاجسًا يضيف من وهناك       

 من العراق تشكيل لفكرة املساندون قدم ومثلما(. 67)العراق يف متوازنة بيئة خلق على لألقاليم املالية القدرة مبدى

 املرة هذه ولكن الثاني، االعرتاض على يردون أخرى، مرة جندهم األول لالعرتاض املقابلة حججهم متعددة اقاليم

 .واجلغرايف والبشري االقتصادي االقاليم واقع اىل أو الدستور، اىل باالستناد

. بذاته اقليمًا أو بعينها، حملافظة وليس العراقيني، جلميع ملكًا النفط يكون بأْن ضمن قد العراقي، فالدستور. أ

 مع للعراقيني ملكًا ستبقى النفطية، فالثروة. كركوك نفط وكذلك ألهلها، حصريًا ملكًا ليس البصرة نفط إنَّ أي
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 خرج قد الغاز أو النفط، كون عليها، االستيالء يف معينة منطقة استطاعة وعدم املركزية، للميزانية امواهلا ذهاب

 نسيب، بشكل احملافظات على النفطية الثروة عائدات توزيع مبدأ أيضًا، الدستور، ضمن كما ،(68)باطنها من

 (.6٩)فيها السكان لعدد وطبقا

 القدرة حمددات فهناك. حصرا والغاز بالنفط ربطها ميكن ال متفاوتة لألقاليم املادية القدرات ان رغم. ب

 ،(انهار) املائية املسطحات على واالطاللة اجلغرافية، االقليم ومساحة واملائية، الزراعية والثروة السكانية،

 جتاوزها، ميكن ال جمتمعة الشروط، هذه. اجلمارك عائدات من بنصيب التمتع وفرص الدولية، احلدود وجماورة

 (.72)عدمه من مشروع أو فكرة، أي صالحية تقرير عند عنها التغاضي أو

 للمحافظات االداري التوزيع قيام تصور اعطاء ميكن الطائفية االشكالية من حند لكي املنطلق هذا من       

 منها اقليم كل يضم ، اقاليم شكل على واالجتماعية االقتصادية باجلوانب االمكان قدر خيل ال مبا العراقية،

 والسياسية، واالجتماعية، واجلغرافية، االدارية النواحي من ومتشابهة ومتجانسة، اكثر، او حمافظة

 الفيدرالي العراق يكون ان ميكن لذلك وتبعا. توحيدها لغرض احملافظات بعض حدود يف تعديل مع واالقتصادية،

 :يأتي ملا وفقا

 تعديل ميكن واليت هلا، التابعة والنواحي الستة واقضيتها بغداد العاصمة يضم: بغداد العاصمة اقليم -1

 هلا يكون ان ،او حمافظة بغداد مدينة جعل املثال سبيل على ، احلاجة متطلبات حسب االدارية مستوياتها

 اكثر او حمافظة  بعضها، او السته االقضية تكون ،وان العامل عواصم شان شانها عاصمة بوصفها خاص وضع

 .بغداد اقليم ضمن

 البصرة، اعتزاز حمل وهو التارخيي، واملوروث االجتماعي باالنسجام االقليم هذا ميتاز: البصرة اقليم -2

 يف الوحيد امليناء وفيه العرب شط على ويطل ، اخلام النفط بامتالكه االقتصادية وامكانياته سكانه بعدد وميتاز

 من كل مع دولية حدود هلا كذلك ، للعراق الرئيس البحري املدخل سيكون املواصفات بهذه اقليما وان ، العراق

 .بغداد يف املثال غرار على الداخلي االداري اطاره تعديل وميكن شرقًا، وايران جنوبًا والكويت السعودية

 واملناخية، السكانية اوضاعها يف ومتشابهة متجاورتني حمافظتني وهي واملثنى قار ذي يضم: سومر اقليم -3

 مائية مسطحات على احتوائها عن فضاًل كالنفط، اقتصادية امكانيات جبملة وتتمتع االجتماعية، والقيم

 العراقي الشعب اطياف ويضم الواعدة، الصناعات بعض ووجود سياحية منطقة تشكل جيعلها مما( االهوار)

 .وصابئة ومسيحيني، وشيعة، سنة من املختلفة
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 متتد السكان، حيث من األقل لكنها املساحة حيث من عراقية حمافظة أكرب ثاني املثنى حمافظة تعد         

 حمافظيت الشمال من حيدها ، 92٣9 عام يف نسمه٩٣٩٬٣22 احملافظة سكان وعدد ،9 كم 0٣222 مساحة على

 (.7٣) قار ذي حمافظة الشرق ومن ، السعودية العربية اململكة اجلنوب ومن والديوانية، النجف

 جنوب يف وتقع ،92٣٣ يف ماليني ٣٬8١6سكانها وعدد 9 كم 0٬٩8٣مساحتها تبلغ قار ذي حمافظة اما       

 ثرواتها بوفرة ،وتتميز مبساحتها قياسا سكانيا متضخمة قار ذي حمافظة وتعد الفرات نهر على العراق شرق

 .متكامل سيكون االقليم ان يربر هذا والسياحة واالهوار النفطية

 .منها كل متيز اليت اخلصائص يف التكامل من نوع عليها يفضي اقليم يف احملافظتني اندماج ان يعين هذا     

 التارخيية االثار معامل ، حيث من واملتشابهة املتجاورة وواسط ميسان حمافظيت يضم:  دجلة اقليم -4

 . االقتصادي االنتاج ومنط احملافظتني بني والعشائري اجملتمعي والتقارب العائلية االجتماعية، والعالقات

 بني وملا املتجاورة، والديوانية وبابل وكربالء النجف حمافظات االقليم هذا يضم:  االوسط الفرات اقليم -5

 اسالميًا دينيًا مركزًا بوصفها والدينية، والسياحية االجتماعية النواحي يف وتشابه ترابط من احملافظات هذه

 حمل يكون ان ميكن الذي الفرات نهر بتفرعات االقليم هذا حمافظات اشرتكت وان مهمًا وتارخييًا عامليًا،

 االشكاليات هذه من حيد ان ميكن اقليم يف دجمها وان احملافظات هذه بني مستقبلية اتاشكالي

 مساحة من% ١9 وتشكل مربعا، كيلومرتا( ٣١807٩) تبلغ حيث املساحة بسعة يتميز: االنبار اقليم  -6

 تنقسم والسعودية، واألردن سوريا هي جماورة دول ثالث مع الكيلومرتات مئات ممتد حدوي شريط وهلا. العراق

 الفلوجة، ،الرمادي، هيت حديثة، راوه، عانة، القائم،) اقضية هي إدارية مناطق مثان إىل األنبار حمافظة

 ثروات ومتتلك نسمة، املليون ونصف املليون حبوالي احملافظة سكان عدد يقدر ، السكان حيث ومن(.  الرطبة

 املساحة سعة وان اجتماعيا، االقليم مكونات بني االنسجام اىل اضافة ، والزجاج والكربيت الفوسفات من طبيعية

 الفرات: )هي حمافظات ثالثة اىل االنبار اقليم تقسيم جيب لذا ، اخلدمات وتضعف االداري النظام يضعف

 ادارية صالحيات يعطي مما( الفلوجة وحمافظة ، الرمادي وحمافظة وحديثة، والقائم وراوة عانه ويضم االعلى

 .النخيب منطقة اشكالية حل مراعاة مع االقليم ضمن للمحافظات واسعه

 بإمكاناته االقليم هذا وميتاز هلا، التابعة والنواحي باألقضية نينوى حمافظة يضم: نينوى اقليم  -7

 بني مشرتك قيمي وتقارب احلضاري املوروث يربطهم الذين سكانها بني واالنسجام والزراعية، االقتصادية

 يف عاشوا ممن وغريهم ويزديون، مسيحيون، مسلمون دياناتهم مبختلف والرتكمان، والكرد العرب من مكوناته

 السياسية التوجهات عن بعيدًا واحد اقليم يف بينهم الرابطة تتوثق ان قدر لو ونعتقد. طويلة سنني منذ االرض هذه

 نسبة تضم نينوى فمحافظة. والسياحية االقتصادية، احلياة انتعاش فرص فيه تتهيأ واحدًا اقليمًا ليكون املتطرفة
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 ماليني ثالثة يناهز الذي السكان فعدد. هلا التابعة والنواحي واالقضية املركز يف متوزعة االقليات من كبرية

 السكان غالبية السنة العرب يعترب احملافظة يف األغلبية ميثلون الذين السنة والكرد العرب جانب فإىل  والنصف،

 شرقي نينوى سهل منطقة يف السكان غالبية املسيحيون يشكل بينما ، واحلضر البعاج وقضائي املوصل مدينة يف

 ينتشر بينما. والشيخان سنجار قضائي يف اليزيديون يوجد كما. وتلكيف احلمدانية قضائي وخاصة دجلة نهر

 مع ويشكلون املوصل مدينة حول قرى يف فينتشرون الشيعة الشبك أقلية اما تلعفر قضاء يف الشيعة الرتكمان

 :يلي كما قضاء كل يف االقليات توضيح وميكن ،(79)نينوى سهل سكان غالبية املسيحني

 محام ناحية الشورة، ناحية بعشيقة،  ناحية منها االطراف جانب إىل املدينة مركز من املكون: املوصل قضاء. ٣

 احملافظة يف املوجودة االثنيات مجيع من اخلليط هو القضاء وهذا احمللبية، ناحية ، القيارة ناحية العليل،

 االيسر اجلانب أن حني يف. االمين اجلانب يف فقط موجودة السنية العربية االغلبية أن تلخيص وميكن. والعراق

 إىل والشبك، االيزيدية الكرد، من مكونة ناحية هي بعشيقة ناحية أن إىل إضافة. الكرد من هائلة أعداد يضم

 .املسيحيني جانب

 إضافة االيزيدية، من% ٩0 من أكثر القضاء هذا ويضم ، التل ناحية ، زيلكان، ناحية يضم: الشيخان قضاء. 9

 .املسلمني الكرد من أعداد إىل

 .اليزيدية القرى وبعض وأشوريني الكلد القضاء هذا يف ويتمركز ، وانه ناحية ويضم: تلكليف قضاء. ١

 غالبية وتسكنه املوصل مدينة شرق جنوب يقع ، برطلة وناحية ، منرود ناحية يضم: احلمدانية قضاء. 0

 .واليزيديني الشبك يسكنها عديدة قرى إىل باإلضافة سريانية

 املسلمني الكرد جانب إىل االيزيدية  من وسكانه القريوان، وناحية ، الشمال ناحية يضم: سنجار قضاء. 0

 .واملسيحيني والعرب

 ويضم والقحطانية، العدنانية ناحية ابرزها ومن والقرى النواحي من كثري البعاج قضاء يتبع: البعاج قضاء. 6

 .922١ قبل احلقت اليت االيزيدية، القرى من قلة مع كامل شبه بشكل السنة العرب

 .السنة العرب من وسكانه التل، ناحية يضم: احلضر قضاء. 7

 االغلبية من وسكانه قراج وناحية ، قرة مال وناحية كدناوة، وناحية الكوير، ناحية يضم: خممور قضاء. 8

 مبحافظة واحلقت ٣٩٩6 عام العراقية احلكومة من بأمر أربيل حمافظة من خممور قضاء استقطاع مت الكردية،

 (.7١) القضاء على الكردية البيشمركة قوات سيطرت م922١ عام العراق احتالل وبعد نينوى،

 هذا ويضم الرتكمان، من سكانه أغلبية العياضية ناحية ربيعة، وناحية ، زمار ناحية يضم: تلعفر قضاء. ٩

  الكردية االغلبية ذات زمار وناحية السنية، العربية االغلبية ذات ربيعة ناحية القضاء
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 حملافظة إداريًا تابعة ٣٩٩٣ سنة قبل عقرة وكانت. دهوك حملافظة التابعة األقضية احد: عقرة قضاء. ٣2

 أصبحت ومبوجبها كردستان إلقليم التابعة املناطق ضمن عقرة أصبحت ٣٩٩٣ انتفاضة وقوع بعد ولكن نينوى

 (.70)نينوى حمافظة عن إداريًا منفصلة

.  اشوريني والكلد االيزيدية تضم وهي ، 922١ عام قضاء إىل حتولت ناحية، سابقا وكان: القوش قضاء. ٣٣

 : االقليم هذا بشان مقرتح من اكثر تقديم ميكن وعليه

 :االتي النحو على وهي حمافظات مخس يظم حبيث احلالية االدارية حبدودها اقليما حمافظة جعل: اواًل

 احلمدانية هي أقضية ثالث من وتتألف. املوصل مدينة وغرب مشال  الواقعة املنطقة اي: نينوى سهل -ا

 إىل مكثف مسيحي تواجد بها يزال وما العراق ملسيحيي التارخيي املوطن السهل ويعترب. وتلكيف والشيخان

 (. 70)والعرب والشبك والرتكمان اليزيديني تواجد جانب

 تتمركز دينية جمموعة هي( یدیزێئ أو Êzidî: بـالكردية) اليزيديون أو اإليزيديون يقطنها: سنجار -ب

 (.76) العراق يف سنجار جبال ومنطقة املوصل قرب أغلبهم يعيش. وسورّية العراق يف

 عدد وينتشر ، الروحي ومركزها الطائفة مقر تشكل اليت شيخان قضاء يف يعيش املتبقي الثلث ومعظم       

 البحوث بعض وان الكرد اىل ثقافيا اقرب وهم بعشيقة ذلك يف مبا عليها، متنازع أخرى مناطق يف منهم صغري

 (.77) الكردية بالقومية تربطهم الدراسات

 .  نينوى اقليم ضمن حمافظة يشكل ان ميكن الذي السنة والكرد العرب من سكانهم معظم:  االيسر اجلانب -ج

 . رابعة حمافظة يشكل ان ميكن الذي السنية العربية االغلبية يقطنها:  االمين اجلانب -د

 وغالبيتهم والكرد، العرب بعد العراق يف الرئيسة العرقية اجلماعات ثالث وهم الرتكمان يقطنها:  تلعفر -ه

 من كل احلاق( الكاثوليك) املسيحية بالديانة منهم آخر قسم يدين فيما والشيعة، السنة املسلمني من العظمى

 . كردستان بإقليم وعقره خممور

 كردستان إلقليم  االنضمام على عليها املتنازعة املناطق يف احيانا الناحية او القضاء مستوى على االستفتاء: ثانيا

 .نينوى اقليم ضمن البقاء او

 . بغداد شرق مشال 9كم ٩096 اإلمجالية مساحتها تبلغ اليت وكکرک تقع: كركوك اقليم -8
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 : االقليم هذا تشكيل يف مقرتح من اكثر تقديم ميكن السياق هذا ويف

 ثالثة ويظم احملافظة اىل طوزخورماتو ضم بعد احلالية حبدودها اقليم كركوك تكون ان: االول املقرتح- أ

 :وهي حمافظات

 طوزخورماتو. 

 كركوك. 

 احلوجية. 

 الذي  املختلفة العراقي الشعب اطياف جتمع اليت العراقية، الوطنية للوحدة منوذجًا االقليم هذا وسيكون    

 مدينة كركوك، مدينة وجعل فيه، النفطية الصناعة تطوير بعد العراقية، العاملة االيدي من االالف اىل حيتاج

 .العراقي الشعب اطياف مجيع تضم العراق، يف صناعية

 قضاء سكان وختيري ، الدين بصالح واحلوجية ، بكردستان كركوك مدينة احلاق: الثاني املقرتح - ب

 .الدين وصالح كردستان بني طوزخورماتو

 وتعد ، فيها النفط حقول وجود منها واسرتاتيجية اقتصادية بأهمية دياىل حمافظة متتاز:  دياىل اقليم -9

، محرين وحبرية( سريوان) دياىل ونهر الوند نهر بوجود املياه مبصادر غناها  اىل باإلضافة ،هذا مهم جتاري خط

 والكرد الشيعة والعرب السنة العرب من خليط يقطنها حيث فيها اثين تنوع بوجود اإلدارية وحداتها متتاز كما

 من الشمالية املناطق يف الكردية القومية وتتمثل الشيعة، والرتكمان السنة الرتكمان ،وكذلك الشيعة والكرد السنة

 حمددة أداريه ووحدات مناطق بوجود دياىل حمافظة متتاز وكذلك خانقني، وقضاء مندلي قضاء مثل احملافظة

 (.78()تبه قرة ، جباره بدرة، بلدروز، مندلي، خانقني، جلوالء، سعدية،) عليها املتنازع املناطق ضمن منها

 : كاالتي تكون ان ميكن االقليم هذا حول االستفتاء مقرتحات ان

 بذاته قائم اقليم دياىل تكون ان احلالية االدارية حبدودها احملافظة مستوى على: االول املقرتح. 

 اقليم مع البقاء يف عليها املتنازع االدارية الوحدات سكان يستفتى القضاء مستوى على: الثاني املقرتح 

 . كوردستان اىل االنضمام او دياىل

 من ويتبعها مشاال كم٣70 بغداد عن تبعد العراق، وسط تكريت مدينة مركزها: الدين صالح اقليم -11

 من كل فيتبعها النواحي اما والدور وبيجي، والشرقاط، وفارس، وطوزخورماتو، ،وبلد، وسامراء تكريت االقضية

 .(7٩) وغريها بك وسليمان وامرلي ويثرب، واالسحاقي، الضلوعية،

 :  كاالتي تكون الدين صالح اقليم حول االستفتاء مقرتحات
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 حمافظة ثاواستحد طوزخورماتو  يف االستفتاء تائجن مراعاة مع احلالية حبدودها ليماق احملافظة كونت ان:  اواًل

 . الدين صالح اقليم ضمن سامراء

 قضاء ستفتاءوا ، عليها املتنازع املناطق استفتاء نتائج مراعاة مع اقليما الدين وصالح دياىل لتشك ان: ثانيا  

 .بغداد اىل هاتبعيت او اقليم ضمن بقاء على مراءسا

 استحدثت اليت وحلبجة املتجاورة ودهوك، واربيل السليمانية حمافظات االقليم هذا يضم: كوردستان اقليم 

 شكل الذي االقليم وهو ،القومي السكاني والتجانس بلية،اجل كالطبيعة عدة، نواح يف واملتشابهة ، خراؤم

 . املنطقة يف املتحدة العربية االمارات بعد والثانية ،العراق يف الفيدرالي للنظام االوىل التجربة

 اخلامتة

 باألمر ليس  الوقت ذات يف ولكن ،املستحيل باألمر ليس العراق يف والتطور للحياة قابل فدرالي نظام بناء ان     

 اساس على يقوم ال ان جيب التقاسم هذا ولكن ،العراقي الرتاب ووحدة السلطات تقاسم هي فالفدرالية ،السهل

 الدميقراطية ختالف احملاصصة ان اذ الوطنية الوحدة ختدم ال نها ال، املطلقة الطائفية او القومية احملاصصة

 .النجاح شرط الفدرالية تفقد الدميقراطية غياب وعند

  :منها اشرتاطات عدد توفر على يعتمد انفًا املقرتحة الصيغة جناح ان األساس هذا وعلى     

 الدولي لألشراف خاضع نزيه سكاني إحصاء اجراء . 

 وال الوطنية النخب قناعة ضمن دوالي لألشراف خاضعة تكون ان جيب اجراها املقرتح االستفتاءات 

  . فيها لطعن بابا تكون ان شانها من إشكاالت تشوبها

 النفطية الثروة عائدات وتقاسم استغالل لياتا على وموثقًا حقيقيًا اتفاقا السياسية النخب اتفاق ضرورة 

 . االحتادية الواردات وبقية والغازية

 احلال وكذا املائية للموارد بالنسبة احلال هو كذلك . 

 اجملال هذا يف السياسات وتوحيد ةاجلمركي العائدات وتوزيع بإدارة يتعلق مافي . 

 ذات اخلالفية النقاط من ذلك وغري ،التسليح واليات الدفاعية السياسية بشان الوضح االتفاق عن فضال 

   .  االسرتاتيجي البعد
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 : االستنتاجات

 :يأتي ما تبني العراق يف تطبيقه وامكانيات ومميزاته فيدرالي بإنظام   املطالبة مناقشة خالل من       

 التجربة تعميق ابرزها العراقية الدولة حتققها ان ميكن جدا كثرية مميزات الفيدرالي النظام لتطبيق ان -٢

 .الدولية ومكانتها الدولة قوة وتعزيز الدولة ادارة يف الواسعة االدارية واملشاركة السلطات وتوزيع الدميقراطية

 الوقت يف العراق يف الفيدرالي النظام تطبيق وتعرقل تعوق كبرية صعوبات هناك ان البحث خالل من وتبني -١

 غري وبعضها ،  والثقايف واالعالمي السياسي والعمل احلوار من مزيد اىل حباجة وهي موضوعية بعضها ،احلالي

 .تضخيمها البعض يريد مربرة غري وخماوف هواجس عن عبارة موضوعية

 تطبيقها تفاصيل يف خيتلفون ولكن، العراقيني معظم بها آمن دستورية حقيقة اصبحت العراق يف الفيدرالية -٣

 وحجوم االقاليم وحكومات االحتادية احلكومة بني وتوزيعها واالختصاصات والصالحيات التوقيت حيث من)

 (.تشكيلها واسس االقاليم

 غري املواطن لتمكني النظام هذا ثقافة ونشر العراق وضع تناسب اليت الفدرالية عليها تقوم اليت االسس طرح -٤

 . وجدت ان سلبياته ،وإجيابيات النظام هذا ماهية تفهم من ،السياسي

 والثقايف السياسي وعيه مستوى رفع اىل حباجة العراقي اجملتمع ان القول ميكن تقدم ما على وبناءا    

 مع ستسهم اليت الدميقراطية ومقومات اسس توفري بغية وذلك، املعيشية مستوياته رفع ضرورة مع ،والدميقراطي

 . البلد هذا يف الفدرالية تطبيق حجنا يف بدورها الوقت مرور

 البحث هوامش

                                                             

، ص  9228، بغداد ، ٣ريدر فسر ، البصرة وحلم اجلمهورية اخلليجية ، ترمجة : سعيد الغامني ، منشورات اجلمل ، طـ ((٣

٣8١. 

من ابرز الشخصيات دعاة احلركة االنفصالية هم :) امحد الصانع وعبد اللطيف املنديل اصوهلم جندية، انظم اليهم األغا  (9)  

شيعية اصله من فارس ، ويعقوب نوح وهو من عائلة جتار يهودية ، ويوسف عبد االحد وهو  جعفر بن عبد النيب وهو من عائلة

كاثوليكي سرياني من  املوصل جاء اىل البصرة ككاتب واخنرط يف التجارة ، و عبد الكريم السعدون وهو من العائلة السنية احلاكمة 

بن فاخر تاجر من سكان البصرة ايضا عربيا شيعيا من ارياف  يف حلف املنتفك  العشائري الكبري ، اضافة اىل السيد عبد علي

 .920-920القرنة ، للمزيد انظر : ريدر فسر ، املصدر نفسه، ص 

 .٣20- ٣22، ص  ٣٩٩8، بغداد ،  ٣، طـ٣عبد الرزاق احلسين، تاريخ الوزارات العراقية ، ج (١)  



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                              العدد العاشر            

 
 
 

222 
 

                                                                                                                                                                                               

 .٣87ريدر فسر ، املصدر السابق ، ص  (0)  

،العراق : الطبقات االجتماعية واحلركات الثورية يف العهد العثماني حتى قيام اجلمهورية، ترمجة : عفيف  حنا بطاطو (0)  

 .٣87، ص  9220، ٣الرزاز، طـ 

 .٣2١،مصدر سبق ذكره ، ص  ٣عبد الرزاق احلسين ، ج (6)  

 .9٣6ريدر فسر ، مصدر سبق ذكره ، ص (7)  

 .0١2املصدر نفسه ، ص  (8)  

 .٣80املصدر نفسه ، ص  (٩)  

 .٣٣8ريدر فسر ، املصدر السابق ، ص  (٣2)  

 .9١7-9١2املصدر نفسه ، ص  (٣٣)  

 .١72 – ١6١للمزيد : ريدر فسر ، املصدر نفسه، ص  (٣9)  

 . ٣86ريدر فسر ، املصدر نفسه، ص  (٣١)  

اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم السياسية ،جامعة الفيدرالية يف العراق املعوقات ..املمكنات ،  عبد العظيم جرب حافظ، (٣0)  

 .09، ص  922٣0النهرين ،

 املصدر نفسه ، الصفحة نفسها. (٣0)  

 العلوم كلية ، ماجستري رسالة ، خمتارة مناذج – وتطبيقاتها الفيدرالية خصائص الشمري، علي عبد جاسم علي(٣6)  

 .٣6٣  ص ،922٩ النهرين، جامعة السياسية،

، ترمجة : فاضل جكرت ، معهد الدراسات  ٣اجلذور التارخيية ملشروع الفيدرالية ، طـ –سعد اسكندر ، كردستان العراق  (٣7)  

 .6- 0، ص  9227بريوت ،  –اربيل  –االسرتاتيجية ، بغداد 

 .980حممد عمر مولود ، مصدر سبق ذكره ، ص  (٣8)  

 .98٣عبد الرزاق احلسين ، املصدر السابق ، ص  (٣٩)  

 .97٩عبد الرزاق احلسين ، مصدر سبق ذكره ، ص  (92)  

 .982املصدر نفسه ، ص  (9٣)  

 .967، مصدر سبق ذكره ،ص ١عبد الرزاق احلسين ، تاريخ العراق السياسي احلديث ، ج (99)  

 .١80حممد عمر مولود، مصدر سبق ذكره ، ص  (9١)  

 .٣99- ٣92مصدر سبق ذكره ، ص ٣ عبد الرزاق احلسين ،تاريخ الوزارات العراقية ،  ج (90)  

 .١80حممد عمر مولود، مصدر سبق ذكره ، ص  (90)  

 .٣١9 -٣١٣عبد الرزاق احلسين ، تاريخ الوزارات العراقية ، املصدر السابق ، ص  (96)  

 . ١80حممد عمر مولود، مصدر سبق ذكره ، ص  (97)  

 .١٩١املصدر نفسه ، ص  (98)  

 .١٩8سبق ذكره ، ص حممد عمر مولود ، مصدر  (9٩)  
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وهي احلزب الوطين واحلزب الشيوعي العراقي ، وحزب البعث االشرتاكي ، واحلزب الدميقراطي الكردستاني وحزب  (١2)  

 االستقالل .

( ، اكادميية 69صالح ابراهيم هورامي ، الشخصية القومية الكردية ) دراسة يف القيم السياسية ( ، سلسلة التوعية ) (١٣)  

 .62، ص 92٣١تأهيل الكوادر، السليمانية ، التوعية و

 .69صالح ابراهيم هورامي ، مصدر سبق ذكره ، ص  (١9)  

 .60املصدر نفسه ، ص  (١١)  

 .020حممد عمر مولود ، مصدر سبق ذكره ، ص  (١0)  

 .60صالح ابراهيم هورامي ، املصدر السابق ، ص  (١0)  

 .٣٩0، ص٣٩٩2، دار الالم ، لندن،  ٣٩72- ٣٩08الكردية سعد ناجي جواد ، العراق واملسألة  (١6)  

 .٣06سعد ناجي جواد ، مصدر سبق ذكره ، ص  (١7)  

 .927حممد عمر مولود، مصدر سبق ذكره ، ص  (١8)  

 املصدر نفسه ، الصفحة نفسها. (١٩)  

 .0١نقال عن : عبد العظيم جرب حافظ، مصدر سبق ذكره ، ص  (02)  

 .06املصدر نفسه، ص  (0٣)  

 الفيدرالية واحلزبية واخلالفات اإلقليمية على املوقع االلكرتوني :(09)  

  (0١) Basra, the Failed Gulf State, Part II: Wail Abd al-Latif Concedes Defeat" 

Historiae.org ٣7 January 922٩. 

  (00)Nujayfi Uses the F Word Again" Gulf Analysis ٣0 October 92٣٣ .                           

                                

 متى تتشكل فدرالية أخرى يف العراق؟ على املوقع :(00)  

92980index.php?id=/9226http://www.sotakhr.com/ 

 

 .١9، ص 9226رونالد ل واتس ،االنظمة الفيدرالية ، ترمجة : غالي برهومة ، منتدى االحتادات الفدرالية ، كندا ،  (06)  

 .١2٣تشارلز تيب ، مصدر سبق ذكره ، ص  (07)  

 .006، ص  9228، بغداد ، ٣يا ، طميثم اجلنابي، العراق واملستقبل )زمن االحنطاط وتاريخ البدائل ( ، دار ميزوبوتوم (08)  

 .0٩8حممد عمر مولود ، مصدر سبق ذكره ، ص (0٩)  

 . ٣6-٣2، ص  9228، دار الرافدين ، بريوت، لبنان،  7عبدالرزاق احلسين ، تاريخ العراق السياسي احلديث ،ط (02)  

 .١0، ص 9226مكان النشر ، ، روح االمني، بال  ٣حسن العلوي ، الشيعة والدولة القومية يف العراق ، ط (0٣)  

 .927نقال عن : عبد العظيم جرب حافظ ، مصدر سبق ذكره ،ص  (09)  

http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=20285
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، 9228( نيسان  ،١هكار فندي، الفيدرالية يف العراق: بني الدوافع واملعطيات ، نشرت يف جملة )افاق سبرييز( العدد )(0١)  

 .٣0ص 

مبادئ هادية يف االقتصاد السياسي(، مركز العراق 2يف العراق د. عاطف اليف مرزوك : إشكاليات التحول االقتصادي (00)  

 .08-07، ص9227، بغداد، ٣، ط٣6للدراسات، سلسلة كتب/ 

، 9226، بغداد، 0د. عاطف اليف مرزوك : فيدرالية الوسط واجلنوب )تصورات امليزانية اإلقليم(، جملة املتلقى، العدد (00)  

 .67ص

ة التعددية الثقافية يف الفكر السياسي املعاصر )جدلية االندماج والتنوع(، جملة املستقبل حسام الدين علي جميد، إشكالي06)  

 . 02، ص92٣2، بريوت، آب١78، العدد ١١العربي، السنة 

الفرات العدد السابع كلية القانون والسياسة  جامعة طالح .الفدرالية التوافقية العراق، مركز د.خالد عليوي العرداوي ،(07)  

 حبث منشور على املوقع اإللكرتوني  92٣2 الدين

http://fcdrs.com/mag/issue-7-١html 

 . 8، ص ٣٩08، مطبعة العرفان ، صيدا ، ١عبدالرزاق احلسين ،العراق قدميا وحديثا ، ط(08)  

 www.iraqfutur.netد.كاظم نزار الركابي، الفيدرالية... مشروع للتقسيم ام للوحدة، شبكة عراق املستقبل:    )0٩(

 

 مشروع االقاليم العراقية، ينظر شبكة االنرتنيت على املوقع:–عبدالصاحب ظاهر الشمري، افاق سرتاتيجية  (62)  

  www.aliraqnews.com                        

 .٣١6، ص9220قاسم عبد االمري، مقاالت سياسية واقتصادية يف عراق ما بعد االحتالل، بغداد، مؤسسة الغد، فؤاد (6٣)  
 (.0، املادة )9220ينظر: قانون ادارة الدولة املؤقت لعام (69)

 .9الدستور العراقي الدائم ، املبادئ االساسية ، ص (6١)  

 .6املصدر نفسه ، ص  (60)  

نظام جيمع بني االقاليم أو املقاطعات أو االمارات. ينظر شبكة االنرتنيت على  -املشروعات الفيدرالية يف العراقنزار كريم، (60)  

 املوقع:

.htm0779١9/٣/news/read/٣2١9http://www.alwasatnews.com// 
 دة، مزايا دولة االقاليم العراقية. ينظر شبكة االنرتنيت على املوقع:جرجيس كوليزا (66)

http://www.iraqfuture.net/fedral/9١.htm.  
 على املوقع:عبد اجلليل زيد املرهون، فيدرالية العراق... تعزز االستقرار ام تقوضه. ينظر شبكة االنرتنيت  (67)

http://www.arabtimes.com  
 .0املصدر السابق، ص (68)
 املصدر السابق، الصفحة نفسها. (6٩)
 جوزيف شالل، الفيدرالية ونظام احلكم يف العراق. ينظر شبكة االنرتنيت على املوقع: (72)

http://www.arabtimes.com  

http://www.iraqfutur.net/
http://www.aliraqnews.com/
http://www.alwasatnews.com/1032/news/read/477232/1.htm
http://www.alwasatnews.com/1032/news/read/477232/1.htm
http://www.iraqfuture.net/fedral/23.htm
http://www.arabtimes.com/
http://www.arabtimes.com/


 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                              العدد العاشر            

 
 
 

222 
 

                                                                                                                                                                                               

 07https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا املوسوعة احلرة :    )7٣(

 

.املوقع 9220\١\٣٣09،١2مريزا حسن، ال للفيدرالية الغربية قبل حل مشكلة االقليات يف املوصل، احلوار املتمدن، العدد (79)  

االلكرتوني:                                                         

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=١00٩6 

 https://ar.wikipedia.org/wiki                         رة، على املوقع االلكرتوني :املوسوعة احل اويكيبيدي   )7١(

              

 ، مصدر سبق ذكره.ويكيبيديا املوسوعة احلرة(70)  

 .املوصل، احلوار املتمدنمريزا حسن، ال للفيدرالية الغربية قبل حل مشكلة االقليات يف (70)  

 ، صحيفة العرب ، املوقع االلكرتوني :املناطق املتنازع عليها يف العراق وإطاللة األكراد على اخلليج،عدنان حسني أمحد(76)  

                                                                            976٣2http://www.alarab.co.uk/m/?id=

                           
 . 922٩أيلول/سبتمرب  98، ٩تقرير الشرق األوسط رقم ، اجلبهة اجلديدة يف العراق: الصراع على نينوى(77)  

 

مركز االحباث العلمية والدراسات ، كوردستان منوذجيم اقل العراق عليها يفمشكلة املناطق املتنازع روزهات ويسي خالد ، (78)  

 .900،ص 92٣9، جامعة دهوك ،الكوردية
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واألساس (مهمية ) األالتحقيق اإلداري 






 
 

Abstract: 
 

The admin investigation acts or represent more important in 

dynamic of polices responsibility admin . This priority or 
importance found his trace with the clerk who preparation the 

chine to him through the investigation during improvement his 

incenses and removed the doubts around him. 
The mongered through the investigation able to search 

about the froth. In order to cornea the decision in guilty curacies 

based to clear in formation not for mere prediction. 
To retrausfene the clerk to the investigation goner to repaint 

genera spats in clear way through affection about the activities 

of clear as punished . and this lead to non reactive the spent of 
clerk. Essentuny the investigation has required move importance 

so that must about as looking for foundation important of 

investigation.        

 ملخص

ميثل التحقيق االداري اهمية من خالل االثار اليت يرتبها على املوظف اذ يتم تهيأت فرص جيدة      

 براءته وازالة الشكوك من حوله ومن سري التحقيق ميكن طمأنت غريه من املوظفني اىل انه ال ألثبات

 جيوز معاقبتهم اال وفق اجراءات نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة.

كما هي لتصدر  ،اذ تتمكن االدارة الوقوف على ــ لإلدارةاالداري اهمية بالنسبة  وميثل التحقيق      

 قرارتها صحيحة وحمققة للعدالة واليت تصب يف سري احملقق العام بانتظام.

 

 د .رعد فجر الراوي
 جامعة االنبار

 كلية القانون والعلوم السياسية
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 مقدمة

أن التحقيق اإلداري حيتل مكانة بالغة األهمية عند حتريك مسؤولية املوظف التأديبيـة، وهـ ه   

األهمية جتد أثرها لدى املوظف ال ي تهيئ له الفرصة خالل التحقيق يف أثبات براءته وإزالة الشـكوك  

قصـد   من حوله ودرء كل ما يوجه إليه من تهم، كما أن التحقيق يشـتمل علـى ةلـة مـن اإلجـراءات     

الشارع من خالهلا كفالة ضمانات للموظف املخالف متكنه من ممارسة حقه يف الدفاع وتطمني غريه من 

إلشاعة األمن يف نفوسهم وهـ ا مـا يعـود يف     ؛أخطئوااملوظفني إىل أن القانون قد كفل حقوقهم حتى أن 

اره حـافاا علـى العطـاء املخلـص     نهاية األمر بالنفع والفائدة على سري املرفق العام بانتظام واطراد باعتب

والتفاني يف العمل على العكس متامًا من إغفال اللجوء إىل هـ ا اإلجـراء، هـ ا مـا ملـص املوظـف مـن        

 .أهمية

أما اإلدارة فمن خالل التحقيق تتمكن من الوقوف على احلقيقة كما هي، لتأتي قراراتها عادلة      

قد تصيب وقد ختطيء، ومن ثم  ؛ إىل رجرد تكهناتدقيقة الستنادها إىل معلومات صحيحة صادقة ال

فان ذلك مللع على عمل اإلدارة طابع اإلنصاف والعدالة ال الظلم واإلجحاف، ه ه هي أهمية الدراسة 

يهما أي اجلانب الناجتة من أهمية التحقيق بالنسبة إىل املوظف واإلدارة يف النفع ال ي حيققه لكل

ائج خطرية السليب فهو أن التحقيق مرحلة مهمة ملا يرتتب عليها من نتأما اجلانب . االجيابي لألهمية

من اإلجراءات بالغة اخلطورة وبغض النظر عن النظام املتبع يف الدول  َعدها، بمنها ما يتعلق باملوظف

كافة، وتتمثل ه ه اخلطورة جتاه املوظف يف اآلثار النفسية، إذ أن األخري يبقى يف وضع نفسي قلق 

ي التحقيق، كما ألحالته إىل التحقيق أثر بالغ عليه، ملا يثريه ذلك من شكوك وأقاويل حتى ينته

حبقه، اليت تؤدي إىل زعاعة مركاه الوظيفي، كما أن للتحقيق تأثريات مادية وذلك باالنتقاص أحيانا 

ته من راتبه أن قررت اإلدارة سحب يده عن العمل أو قد يهدد حياته الوظيفية وذلك بإنهاء عالق

بالوظيفة، ويف ذلك خطر كبري عليه وعلى من يعيله ملا متثله الوظيفة اليوم من مصدر عيش لعدد كبري 

من مواطين الدولة الناتج عن تشعب مهام الدول وازدياد تدخلها يف رجاالت ما كانت لتضطلع بها من 

التحقيق يؤثر سلبا يف سري قبل، ومن آثار التحقيق أيضًا ما يتعلق باإلدارة ذاتها، فإحالة املوظف إىل 

املرفق العام بانتظام واطراد من خالل التأثري على نشاط املوظف احملال، ه ا إذا مل تسحب اإلدارة يده 

  عن الوظيفة وما يرتتب على ذلك من تعطيل كامل لدوره يف أداء عمله يف أثناء فرتة السحب.
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سنبحث أهمية التحقيق اإلداري وأساسه فإننا وما ملص موضوع حبثنا وال ي يرتكا على مسألة 

إما املطلب لدراسة مفهوم التحقيق اإلداري وأهميته خنصص املطلب األول مطلبني املوضوع من خالل 

  :االتينحو وعلى الاألساس القانوني للتحقيق اإلداري الثاني فندرس فيه 

 املبحث االول

 (1)وأهميته مفهوم التحقيق اإلداري

لإلدارة إن تقوم بواجبها على الوجه األكمل دون أن متارس ضبطها علـى موظفيهـا عنـد    ال ميكن       

إخالهلا بالواجب املناط بها، الن من شأن ذلك إن يضمن سري األجهاة اإلدارية ويبعـدها عـن السـلوك    

ا كّل منهـ  مسألتنيمن أجل إدراك مفهوم التحقيق اإلداري ال بد لنا من أن نتناول بالبحث املنحرف. و

يبحث يف جانب معني إىل أن نصل إىل صورة متكاملة للتحقيق، وهي تعريف التحقيق اإلداري وأهميته 

 : على النحو األتيوفرعني مستقلني اليت سنبحثها يف 

 املطلب االول

 تعريف التحقيق اإلداري

أو أن  خروج  املوظف من موجبات الوظيفة أمرا مألوف وهو ما يطلق عليه اجلرميـة التأديبيـة   

االنضباطية واليت وضع املشرع هلا إجراءات جيب إتباعها عند أخـالل املوظـف بواجبـات الوظيفـة أو     

لتحقيـق  ، وعلى ه ا األسـاس سـندرس تعريـف ا   (2)مقتضياتها أو إتيانه فعال من األفعال احملظورة عليه

قـرتني وعلـى   يف ف وألجل البحث يف كّل منهما سنتناول ذلك ةصطالحيالوامن الناحية اللغوية اإلداري 

 : النحو األتي

 .أوال : تعريف التحقيق اإلداري لغًة

وحققـه أي   أكقـده   و   احملقـق   يقـال كـالم       (3)أصل كلمة حتقيق يف اللغة هـي   حققـق    

و  أحّق   األمر:   أوجبه وصـّيره حقـًا ال يشـك    .  (4)حمققق: حمكم منظم، ثوب حمققق:حمكم النسيج

  .(5)القضاء   إذا أوجبه. حتققق اخلرب: ثبت فيه. يقال:  أحّق عليه

 ثانيا: تعريف التحقيق اإلداري اصطالحًا

التحقيق اإلداري ال ميثل يف ذاته غاية تتوخاها اإلدارة بل هو وسيلة يراد من خالهلا متحـيص  

باالسـتناد إىل  احلقائق واستجالء وجه احلق وصواًل إىل كشف مواطن اخللـل يف املرفـق العـام ملعاجلتهـا     

سلطات منحها املشرع، وإعمااًل ملبدأ دوام سري املرفق العام بانتظام واطراد وسعيا وراء حتقيـق املصـلحة   
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واملـتفحص للقـوانني    .(6)العامة اليت متثل الغاية املرجوة دائمـا مـن كـّل فعـل أو امتنـاع تتخـ ه اإلدارة      

نها مل تضع تعريفًا حمددًا للتحقيق اإلداري وه ا ، جيد إ(7)الوظيفية يف العراق وغريه من الدول األخرى

منهج حيمد عليه املشرع، ملا إليراد التعريف يف نصوص جامدة من تقييد لألمر املعرف ووجوب االلتـاام  

 ، األمر ال ي جعل الباب مفتوحًا الجتهاد الفقه ورجال القضاء.(8)حبرفية النص

إجراء متهيدي يهدف إىل كشف حقيقة العالقـة بـني   :)وفعاًل ُعّرف التحقيق اإلداري فقها بأنُه

رجموعـة اإلجـراءات الـيت تسـتهدف حتديـد      :)بأنـهُ  (10)كمـا عـرف   .(9)(همـة املنسـوبة إليـه   تاملتهم وال

 .(املخالفات التأديبية واملسؤولني عنها وجيري التحقيق عادة بعد اكتشاف املخالفة

)سـؤال العامـل  املوظـف  فيمـا هـو      :التحقيـق اإلداري علـى أنـهُ    (11)وقد عرف القضاء املصري

منسوب إليه عند اقرتافه ل نب إداري، ويتم ذلك كتابة أو شفاهة حبسـب األحـوال، بوسـاطة اجلهـة     

املختصة اليت أناط بها املشرع إجراؤه، بعد إن يصدر األمر من الرئيس املختص، وتتبـع يف شـأنه كافـة    

قانونا وذلـك بغيـة تيسـري الوسـائل للجهـة اإلداريـة        اإلجراءات املقررة. ويراعى فيه الضمانات الالزمة

بقصد الكشف عن احلقيقة والوصول إىل وجه احلق فضال عن حتقيق الضمان وتوفري االطمئنـان للعامـل   

 موضوع املساءلة اإلدارية، حتى يأخ  لألمر عدته ويتأهب للدفاع عن نفسه ويدرأ ما هو موجه إليه(. 

القضـاء( حـاول إن حيـيا بـالتحقيق اإلداري مـن جوانبـه        ونرى إن التعريف األخري )تعريـف 

املختلفة، وقد افلح يف ذلك إذ انه تناول  التحقيق من نقطة البداية )وهي اإلحالـة إىل التحقيـق( مـرورا    

بإجراءات التحقيق وضماناته اليت تعد الركياة األساس يف االرتقاء بالتحقيق إىل الغاية املنشودة منه، كما 

حتقيـق الضـمان وتـوفري    )ريف قد جاء مببدأ مهم ال ميكن إغفاله يف كل حتقيق إداري وهو أن ه ا التع

  .(12)فكل حتقيق إداري ملالف ه ا املبدأ يكون عرضة لإلبطال من جانب القضاء (االطمئنان للموظف 

وقد مت تعريف التحقيق اإلداري على انُه:) رجموعة مـن اإلجـراءات اإلداريـة الـيت تقـوم بهـا       

طة املكلفة ب لك عن طريق تشكيل جلنة حتقيقية للوصول إىل احلقيقة بتحديد املخالفة اإلداريـة أو  السل

 املالية واملسؤول عنها(.

ورغم إن املشرع العراقي مل يـأت بتعريـف للتحقيـق اإلداري إالق انـه جـاء مملـة مـن املعـايري         

 ه ه اللجنة.والضوابا واجبة اإلتباع يف شأن تأليف اللجنة التحقيقية وعمل 

، إذ 1991لسـنة   14وأورد ه ه املعايري نص املادة العاشرة مـن قـانون االنضـباط النافـ  املـرقم      

علـى الـوزير أو رئـيس الـدائرة تـأليف جلنـة حتقيقيـة مـن رئـيس          )) :الفقرة أواًل من ه ه املادة تنص



 عاشرالعدد ال               مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                      
 

 

 

622 

 

622 

 ((أولية يف القانون وعضوين من ذوي اخلربة والكفاءة على إن يكون احدهم حاصال على شهادة جامعية

 وتبني الفقرة ثانيًا من نفسها املادة الكيفية اليت يتم بها عمل اللجنة. 

ويف ضوء املادة األخرية وبالرجوع إىل التعـاريف املـ كورة أنفـًا نسـتطيع إن خنلـص إىل تعريـف       

والتثبت من إجراء يتم بالشكل ال ي نص عليه القانون من اجل كشف احلقيقة ): للتحقيق اإلداري بأنُه

يكفل للموظف الضمانات كافة بالشكل ال ي يطمئن  األدلة ملعرفة الفاعل احلقيقي وصوال إلدانته يف جو

 .(فيه املوظف إىل عدالة اإلجراء املتخ  حبقه

 الثانياملطلب 

 أهمية التحقيق اإلداري      

مـن إجـراءات حبـق    أن التحقيق اإلداري هو وسيلة اإلدارة يف إسباغ الشرعية علـى مـا تتخـ ه    

املوظف ال ي اخل بواجبـات الوظيفـة وال ميكنهـا اختـاذ مثـل هـ ه اإلجـراءات يف غيـاب مثـل هـ ه           

الوسيلة، إذ ال ميكن لإلدارة أن تبين قراراها يف مساءلة املوظف تأديبيا يف نفـي أو ثبـوت الفعـل اإلثـم     

ريـه والـ ي تضـطلع بـه جهـة       املنسوب أليه والتوصل إىل احلقيق إال عـرب التحقيـق اإلداري الـ ي جت   

للتحقيق اإلداري أهمية خاصة حتقيقيه قوامها موظفني ذوو دراية وإملام يف اجلانبني اإلداري والقانوني ف

األخرى ميكننا إن نتلمسها من خالل حماور عديدة، اليت سنبحثها ، (13)ن اإلجراءات التأديبيةعمتياه 

 : على النحو األتيو قراتيف أربعة ف

 .ميته للموظف العامأوال: أه

 تربز أهمية التحقيق اإلداري للموظف يف جوانب خمتلفة هي: 

 : . ممارسة حق الدفاع1

ه ا احلق املوغل يف القدم إذ أن املوظف حبكم طبيعة عمله قد يكون هدفا للكيد والنكاية من 

ةهور املواطنني أو من املوظفني أصاًل مما حيتم األمر أن ترتك له الفرصة الكافية إلثبات براءته ودرء ما 

غرقه من إجراءات ألن وجه إليه من تهم مبا ميلكه من أدلة إذ أن التحقيق يهيء فرصة كافية مبا يست

 . (14)جيمع املوظف شتات ه ه األدلة ومن ثم ممارسة حقه يف الدفاع

 .إجياد التناسب ما بني املخالفة املرتكبة والعقوبة املفروضة: 2

كما أن أهمية التحقيق تربز للموظف حتى أن كانت النتيجة سلبية أي يف حالة فرض اجلااء 

العال حتما من حيث األثر املرتتب على كّل منهما، إذ أن عليه، فعقوبة التوبيخ ليست كعقوبة 
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التحقيق يؤدي إىل كشف احلقيقة كاملة وصوال إىل املوازنة الدقيقة بني املخالفة اليت يرتكبها املوظف 

والعقوبة اليت يستحقها عن تلك املخالفة ألّن الرتابا بني العقوبة واملخالفة غري قائم يف نطاق التأديب 

 .(15)ليه احلال يف القانون اجلنائيمثلما هو ع

 .ثانيا: أهميته لإلدارة

د املوظف الركياة األساس يف الوظيفة العامة فهو عقل ترتكا أهمية التحقيق اإلداري لإلدارة يف َع

إن ل لك البد من إن تكفل اإلدارة محاية ه ا املوظف من كّل ما ميكن .  (16)الدولة املدبر وساعدها املنف 

ميس حقوقه الوظيفية، ويتم ذلك يف رجال تأديب املوظف بإتاحة الفرصة للدفاع عن نفسه من خالل 

. ونرى إن (17)التحقيق معه. كما إن التحقيق جيعل اإلدارة تتصرف على وفق معلومات صحيحة ودقيقة 

إىل  عدم  القول بعكس ذلك يؤدي إىل فرض جااءات تفتقر إىل الدقة وقد جتانب العدالة مما يؤدي

إنصاف املوظف وشعوره بالظلم ال ي يقلل حتما من أدائه بالشكل ال ي يكون عليه يف حال شعوره 

وهو ما ينعكس على سري املرفق العام بانتظام واطراد.  ؛باألمن والطمأنينة إىل حقوقه حتى ان خالف

ملعاجلتها وتالفيها  وك لك فإن إجراء التحقيق ميكن اإلدارة من الوقوف على مواطن الضعف واخللل

مستقبال فضال عن فرض اجلااء األمر ال ي يعود بالنفع على عمل اإلدارة اليت تضع يف احلسبان السبل 

الكفيلة لتاليف تكرار مثل ه ه املخالفات مستقبال، وه ا ما يطور عمل اإلدارة وجيعلها على هدى 

 وبصرية من أمرها. 

  .ية يف اآلتيتتمثل ه ه األهم. ثالثا:أهميته للمجتمع

ل لك فإن جلوء اإلدارة إىل أجراء . (18). أن التحقيق اإلداري هو ضمانة مهمة من ضمانات املوظف العام1

التحقيق مع املوظف يعين أن اإلدارة كفلت حق املوظف يف أن يقاضى بشكل جيعله يف منأى عن 

وهـو مـا تتوخـاه يف     الظلم والتعسف، مما يـؤدي إىل وصـف تصـرفات اإلدارة بالعادلـة واملنصـفة     

 .(19)عملها، ال بل أن شيوع العدالة واإلنصاف دليل على رقي اجملتمع وتقدمه

. نتيجة لتطور اجملتمعات وتدخل الدولة يف رجاالت ما كانت لتضطلع بهـا يف املاضـي ممـا أدى إىل    2

فة العامـة ازدادت   زيادة الكوادر العاملة ملواكبة أعمال الدولة املتشعبة واملتاايدة، فإن أهمية الوظي

 .(20)استنادًا إىل ذلك وازداد معها عدد املوظفني ال ين ميثلـون احلجـر األسـاس يف هـ ه الوظيفـة      

عادلـة وان   إلجراءاتوذلك يف ان يقاضى وفقا  واستنادًا إىل ما تقدم فإن حتقيق مصلحة املوظف 
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ت ذاتـه حتقيـق ملصـلحة    هي يف الوق  تكفل له كل الضمانات ومبا فيها حقه يف الدفاع عن نفسه

 اجملتمع. 

 .(21)هماتتحقق ه ه األهمية يف جانبني  رابعا:أهميته للجزاء املفروض.

نتيجة لعدم تقنني اجلرائم التأديبيـة فـإن علـى اإلدارة أن     :(22)من حيث تكييف  اخلطأ الوظيفي  .1

تتلمس ه ه اجلرائم يف تصرفات املوظف لتكيفها بأنها جرائم تأديبية باعتبار أنها غـري واضـحة املعـامل     

واحلدود، لعدم حتديد املشرع ألغلب ه ه اجلرائم يف نصوص ثابتة كما فعل ذلـك يف اجملـال اجلنـائي    

ق اإلداري أصعب بكثري من احملقق اجلنائي الـ ي ال ملـرج دوره عـن الوقـوف     مما جيعل عمل احملق

 على اجلرمية اجلنائية املوصوفة قانونا على وفق قوالب ال تتغري مهما تغريت الظروف واملالبسات. 

من حيث فرض العقوبة: إذ أن االرتباط القائم بني اجلرائم اجلنائية والعقوبات احملددة هلا قانونـا   .2

قاعدة عامـة يف اجملـال اإلداري ممـا حيـتم علـى احملقـق اإلداري بعـد        كيف اجملال اجلنائي غري قائم 

 العقوبـات الـيت   تكييف فعل املوظف بأنه جرمية تأديبية، أن حيدد عقوبة مناسبة هل ا الفعل من بني

وان مسـألة  . أوردها املشرع يف القوانني الوظيفية مستندا يف ذلك إىل  سلطته التقديرية اليت منحه املشرع

التكييف الدقيق للفعل واختيار العقوبة املناسبة يهدف إىل غاية مفادهـا فـرض جـااء عـادل ومنصـف،      

ن الوقوف على حقيقة املخالفة املرتكبة لفرض وه ا ال يتم إالق بإجراء حتقيق مع املوظف ميكن اإلدارة م

 جااء تأدييب على املوظف أواًل ومعاجلة مواطن اخللل إلمكان تالفيها مستقبال ثانيًا.

 املبحث الثاني

 األساس القانوني للتحقيق اإلداري

إن التحقيق اإلداري إجراء شكلي من اإلجراءات املهمة واجلوهرية اليت يتعني على اإلدارة إن         

فهو ميثل إحدى الضمانات  .(23)تتخ ها قبل إن توقع أي نوع من أنواع اجلااءات على املوظف العام

ل لك فأساس التحقيق اإلداري  ،(24)املهمة للموظف لكي تتاح له الفرصة إلبداء دفاعه ولنفي التهم عنه 

ميكننا إن جنده يف مصادر املشروعية اإلدارية بوصفها القاعدة العامة، ابتداًء من الدستور ال ي ميثل قمة 

. وه ا هو املطلب األول ال ي سنطلق عليه (25)اهلرم التشريعي يف الدولة وانتهاء باملصادر غري املكتوبة 

كما إن التأديب مبا حيمله من صبغة عقابية  ،سًا للتحقيق اإلدارياسم مصادر املشروعية اإلدارية أسا

فإن التحقيق اإلداري ميثل إجراًء تأديبيا، يلتقي مع القوانني اإلجرائية األخرى يف الطبيعة اإلجرائية 

هو قانون أصول احملاكمات اجلاائية وقانون  فضال عن طبيعة العقاب امل كورة أنفًا وال ي نقصده هنا

عات واليت سنبحثها يف املطلب الثاني حتت عنوان أساس التحقيق اإلداري خارج مصادر املراف
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عندما يكون  املشروعية اإلدارية. فه ا األساس األخري ال ميكن الرجوع إليه مباشرة، إمنا يتم ذلك فقا

 . (26)هناك قصور تشريعي يف إجراءات التأديب ومبا يتالءم وطبيعة العمل اإلداري

تناوله يف فرعني خنصص الفرع األول لدراسة مصادر املشروعية اإلدارية أساسا للتحقيق وه ا ما سن

اإلداري، أما الفرع الثاني فندرس فيه أساس التحقيق اإلداري خارج مصادر املشروعية اإلدارية، وعلى 

 :نحو األتيال

 األول املطلب

 مصادر املشروعية اإلدارية أساسًا للتحقيق اإلداري

املشـروعية اإلداريـة متثـل يف رجملـها القـانون مبعنـاه الواسـع فهـو األسـاس الطبيعـي           مصادر 

املصـادر املكتوبـة للمشـروعية    األوىل ندرس فيهـا   قرتنيلإلجراءات اإلدارية، وسنبحث ه ه املصادر يف ف

 :على النحو األتيمصادر املشروعية غري املكتوبة، و هابحث فين ةاإلدارية والثاني

 تتمثل يف اآلتي: املشروعية اإلدارية املكتوبة. أوال: مصادر 

 . الدستور: 1

يعد الدستور القانون األعلى يف الدولة ال ي يسمو على ما عداه من تشريعات أخرى، ل لك فإن 

سلطات الدولة وهيئاتها وأفرادها تلام باحرتام ما نص عليـه الدسـتور وإال فـإن تصـرفاتها تكـون غـري       

فإننا جنـده قـد اغفـل     2005وإذا ما تفحصنا الدستور العراقي الناف  لعام  .(27)مشروعة  غري دستورية 

معاجلة مسألة تأديب املوظفني وإجراءات التأديب. وال ي نـراه إن مـا جـاء بـه الدسـتور مـن نصـوص        

ختص املتهم يف القانون اجلنائي ميكن أن تسري على املوظف مـا كـان منهـا متفقـا مـع طبيعـة العمـل        

حق  :))/ رابعًا( من الدستور العراقي الناف  اليت تنص على19ذلك ما نصت عليه )املادة اإلداري مثال 

( مـن الدسـتور   17. ك لك ما نصـت عليـه املـادة )   ((الدفاع مقدس يف ةيع مراحل التحقيق واحملاكمة

بفقرتها الثانية اليت توجب احرتام أحكام القانون عند حـبس الشـخص أو توقيفـه أو القـبض عليـه أو      

وه ه  تفتيشه وأخريًا فإنها تقرر حرمة املنازل وحرمة دخوهلا أو تفتيشها دون االستناد إىل نص القانون.

فهي تسري على املوظف عنـد مقاضـاته إداريـًا    وأحكام النصوص تتسم بالشمولية فيما تقرره من مبادئ 

ومبا يشتمل عليه ذلك من إجراءات إدارية أوهلا التحقيق فحق الدفاع مثال ال بد من كفالته ألي شخص 

 موظف كان أم غري موظف حمل اتهام إداري أم جنائي. 
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علـى   أكد عما سواه من الدساتري األخرى، فقد نص بشكل مباشر 1971والدستور املصري لعام 

الوظـائف العامـة حـق للمـواطنني     :))( منه اليت جـاء فيـه  14ضمانات تأديبية للموظف العام يف املادة )

وتكليف للقائمني بها يف خدمة الشعب وتكفل الدولة محايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم يف رعاية مصاحل 

واملالحظ على ه ا  ((ا القانونالشعب وال جيوز فصلهم بغري الطريق التأدييب إالق يف األحوال اليت حيدده

 .(28)النص ما يأتي

أن الدولة تكفل محاية املوظف من الناحية القانونية وذلك بإسباغ صفة الشرعية على تصرفاته اليت  -أ 

ميثل الدولة فيها، وحتريم أفعال اآلخرين اليت متس كرامة املوظف أو شخصه اليت تعيـق عملـه   

)االقتصادية( فإن الدولة تكفل للمـوظفني مسـتوى معيشـيًا     ومن الناحية األخرى ؛ه ا من ناحية

 الئقًا وذلك من خالل صرف رواتب هلم. 

ونرى أن ما فعلـه   أن النص منع فصل املوظف بغري الطريق التأدييب إالق يف األحوال املبينة قانونا. -ب

اسـب مـع   املشرع املصري من إيراد ه ه الضمانات  يف نـص الدسـتور يشـكل مرحلـة متقدمـة تتن     

األهمية املتاايدة اليت توليها معظم الدول بالوظيفة واملوظف، فأعمال الدولة تاداد وتتشعب يومـا  

بعد آخر وياداد معها عدد املوظفني ال ين يعتمدون يف حياتهم املعيشـية علـى مـا يتقاضـونه مـن      

لدستور إلعطائها رواتب. وحب ا لو أن املشرع العراقي أورد يف املستقبل ه ه الضمانات يف نصوص ا

قيمة توازي أهمية الوظيفة وتوازي خطورة مرحلة مقاضاة املوظـف بـالتحقيق معـه وفـرض جـااء      

 تأدييب عليه. 

 التشريع العادي :  .2

ــدرج      ــرم الت ــد الدســتور يف ه ــة بع ــة الثاني ــأتي يف املرتب ــانون   وي ــه   الق ــق علي ــا يطل وهــو م

تقررها السلطة التشريعية صاحبة االختصاص األصيل يف ميـدان  ، فهو الوثيقة املدونة اليت (29)التشريعي

وما حيتله من مرتبة أدنى من الدستور فإنه جيب ان يكون متوافقا مع الدستور )دستوريًا(  ،(30)التشريع

. والتشريع هو األساس األول واملباشـر  (31)وإال فمصريه البطالن ومن ثم اإللغاء من جانب القضاء املختص

اري ال ي جتب العودة إليه عند التحقيق مع املوظف العام إداريًا، فعندنا  يف العراق جيب للتحقيق اإلد

باعتبـاره التشـريع املـنظم     1991لسـنة   14املرقم والقطاع العام  العودة إىل قانون انضباط  موظفي الدولة

التأديبيـة فإنـه يثـار بهـ ا     لإلجراءات التأديبية بشكل عام ومنها التحقيق. ونتيجًة لقصور اإلجـراءات  

الصدد سؤال مهم هو: هل من املمكن يف حالة قصور القوانني املنظمة لإلجـراءات التأديبيـة الرجـوع إىل    
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أم ال ؟ ونظـرا إىل   (32)قوانني أخرى )واملقصود هنا قانون أصول احملاكمات اجلاائية وقانون املرافعات (

إلدارية، ل لك فإننا سنرجئ حبثها إىل املطلـب الثـاني   كون ه ه القوانني ليست من مصادر املشروعية ا

 من ه ا الفصل. 

 : (33)القرارات التنظيمية. 3

عندما متارس اإلدارة نشاطها فإنها تصدر قرارات إدارية تكون علـى شـكل قـرارات فرديـة أي     

أن تصدر  أو، فرتتب هلم حقوقا فردية مكتسبة ال جيوز املساس بها بصورة عامة ب اتهمختاطب األفراد 

وتكون على شكل قواعـد موضـوعية    ب اتهمقرارات أدارية )تنظيمية( عندما ختاطب األفراد بصفاتهم ال 

 . (34)وعدم خمالفتها أتباعهاتتسم بالعمومية والتجريد إذ متثل قواعد قانونية جيب 

ه ه القرارات اليت تتضمن قواعد عامة موضوعية رجردة وتنطبق :)وقد عرفت ه ه القرارات بأنه

مثاهلـا األنظمـة والتعليمـات املتعلقـة بـاملرور       بـ اتهم القرارات على عدد من األشخاص ليسوا حمددين 

فهـ ه القـرارات إذا نظرنـا إليهـا مـن الناحيـة        .(35)(وتنظيم نشاط معني وقرار منع السري يف احد الطرق

عد قواعد تشريعية لعموميتها وجتريدها ومن جهة أخرى فهي قرارات أداريـة جيـوز   املوضوعية فإنها ُت

سحبها أو إلغاؤها إذا ما نظرنا إليها من اجلانب العضوي أو الشكلي. تأتي ه ه القرارات مبرتبة أدنى 

سـتطيع  من التشريع العادي وتعلو يف الوقت ذاته القرارات اإلدارية الفردية اليت تصدرها اإلدارة، فال ت

الف بها القرارات التنظيمية )اللوائح( حتى وان كانت اجلهـة الـيت   ختأن تصدر قرارات فردية اإلدارة 

أصدرتها نفسها، إمنا ميكنها ذلك بإصدار قرارات تنظيمية معدلة أو ملغية للقرارات التنظيمية النافـ ة  

وزراء هـي املختصـة بإصـدار القـرارات     والسلطة التنفي ية يف العراق ممثلة مبجلس ال.  (36)الفتهاخماملراد 

ذلك بالنص يف أكثر من مادة وحتـت مسـميات    2005التنظيمية، وقد أكد الدستور العراقي الناف  لعام 

رجلـس الـوزراء ميـارس     … ))/ثالثًا من الدستور إذ نـص علـى   80خمتلفة ن كر منها مثال نص املادة 

 .(37)صالحية إصدار األنظمة

أساسه يف القرارات التنظيمية اليت تنظم إجراءات التأديب اإلداري أينما وجيد التحقيق اإلداري 

 .(38)وجدت واليت غالبا ما تأتي لتنفي  أحكام القوانني اليت ختص تأديب املوظفني
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 ثانيا: املصادر املشروعية اإلدارية غري املكتوبة .

عنها وعن مسألة قيامها وهي املصادر اليت مل حتظ بالتقنني من قبل املشرع، مما يقتضي البحث 

من عدمه، وه ا ما ميياها من غريها من املصادر املكتوبة اليت حظيت بالتقنني ال ي يسهل معه الرجوع 

 إليها، واملصادر غري املكتوبة هي: 

 . العرف :1

يأتي العرف يف مرتبة تلي التشريع املكتوب من حيث تدرج هرم املشروعية فتكمل ما نقص مـن  

ما غمض فيه، بعد إن كان للعرف املرتبة األوىل من مصـادر القـانون، هـ ه املرتبـة الـيت      األخري وتفسر 

اخنفضت إىل ما دون القواعد القانونية املكتوبة لدقة األخرية ووضوحها وملا حتمله من ماايا تغلب علـى  

  .(39)العرف

ا يتعلق مبجال رجموعة من القواعد اليت درجت اإلدارة على إتباعها فيم )والعرف اإلداري هو 

 إلاامهـا معني من نشاطاتها حبيث تصبح هـ ه القواعـد مبثابـة القواعـد القانونيـة املكتوبـة مـن حيـث         

وكما هو واضح من التعريف، فإن للعرف جانبان احدهما مادي ملموس وهو  .(40)(ووجوب اخلضوع هلا

إن يتولـد مـن تطبيقـه     ركن االعتياد على إتيان تصرف معني بشكل مستمر ومنتظم، والثاني معنوي أي

ولكي نكون أمام عرف إداري تتقيد به اإلدارة ، فالبد من . (41)ه ا التصرف بإلااميةشعور لدى اإلدارة 

أو للنظـام العـام    (43)وإن ال يكـون خمالفـا لـنص قـائم    . االسـتقرار والعموميـة   (42)توافر شروط معينة وهي

وفيمـا   .(44)ع يف حتديد قيام العرف من عدم قيامهومما جتدر اإلشارة إليه إن القضاء هو املرج. واآلداب

ملص مسائل التأديب اإلداري وضماناته فان هناك أعرافًا ليست من الكثـرة يف هـ ا اخلصـوص. ففـي     

؛ فرنسا فان حضور شخص ثالث )باعتباره شاهدا( يف إثناء التحقيق مع املوظف مثال هـو عـرف أداري  

ا الشـخص يف إثبـات صـحة إجـراءات التحقيـق اإلداري. ويف      اعتادت اإلدارة على اتباع لالستعانة به 

 1951لعام  210مصر فان هناك جانبا من الفقه يرى أن أساس تطبيق الالئحة التنفي ية للقانون املرقم 

. ومل جند يف العراق حبسب ما تيسر لنا مـن  (45)يستند إىل العرف 1971لسنة  58يف ظل القانون املرقم 

 التحقيق.  إجراءاتتطبيقها بشأن ميكن  أعرافمصادر أية 

 . املبادئ القانونية العامة: 2

)قواعد يستخلصها القاضي باعتبارها جتسيدًا لروح املشـرع يف حالـة    بأنها:تعرف ه ه املبادئ 

 . (46)سكت فيها النص أو العرف عن تقديم القاعدة اليت حتكم النااع(
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فعندما ال جيد القاضي نصا أو عرفا حيكم القضية املعروضة عليه فانه يبحـث عـن نيـة املشـرع     

يتضـمنها التشـريع لـو انـه تعـرض لتنظـيم مثـل هـ ه احلالـة،           أناملفرتضة أي اليت كان من املفروض 

احـد  احلقوق ومقدمات الدساتري اليت متثل  بإعالناتللوصول إىل ه ه النية  اإلداريويستهدي القاضي 

 منشـئ املبدأ القانوني العام، فدور القاضي دور كاشف ال  إرساءامليادين اخلصبة للكشف عنها من أجل 

املشـرع وال   وإرادةتوجد يف ضمري اجلماعة  فإنهامل تكن موجودة يف نصوص القانون  أنالن ه ه املبادئ 

 . (47)يبحث عن ه ه املبادئ ويكتشفها أن إال اإلدارييسع القاضي 

املشرع واجلماعة بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة بـل الروحيـة     إرادةتتأثر  ومثلما

يضع نصب عينيه  اإلداريوالفكرية اليت متثل انعكاسا ملثل ه ه الظروف وتتغري بتغريها، فان القاضي 

وتهـا هـو   ه ه املبادئ ومصـدر ق  إلاامية أساسه ه الظروف عندما يستخلص املبدأ القانوني العام، وان 

وعن مرتبة ه ه املبادئ ففي فرنسا  .وه ا هو الرأي الراجح فقهًا أحكامهالقضاء ال ي يكتشفها ويضمنها 

مرتبة  أعطيتإذ  1958قبل دستور عام  األوىل، (48)مرت ه ه املبادئ مبرحلتني يف رأي جانب من الفقه

قيمـة دسـتورية وذلـك     أعطائهـا فان الفقه ذهـب إىل   1958بعد دستور عام  إماالتشريع العادي نفسها 

احلكومـة احلـق يف    أعطاء( من ه ا الدستور على 37بسبب ما مسي باللوائح املستقلة، إذ نصت املادة )

مرتبـة   األخـرية كانـت   أنلوائح مستقلة ال ختضع لرقابة القانون فكيف ختضع للمبادئ العامـة   إصدار

ي يعطي املبادئ القانونية العامة مرتبة التشريع يف مصر فان الرأي الراجح هو ال  إماالتشريع العادي، 

 (49)أحكامهاالعليا به ا الصدد يف احد  اإلداريةالعادي نفسها ويؤيده يف ذلك القضاء، إذ تقول احملكمة 

وضماناته مـن حيـث    وكفالتهكل مقومات التحقيق القانوني الصحيح  اإلدارييكون للتحقيق  أن)جيب 

وهو أمـر تقتضـيه العدالـة كمبـدأ عـام يف كـل حماكمـة         …ومواجهته وجوب استدعاء املوظف وسؤاله 

 جنائية أو تأديبية دون حاجة إىل نص خاص عليه(. 

حبسـب مـا تـوافر لنـا مـن        وعن مرتبة املبادئ العامة للقانون يف التشريع العراقـي فلـم جنـد    

من التشـريع العـادي    أدنىونرى بان هل ه املبادئ مرتبة  ؛إىل ه ه املرتبة أشارمن الكتاب من   مصادر

ذلك الن التشريعات العادية الصادرة عن السلطة التشريعية تستطيع خمالفـة املبـادئ القانونيـة العامـة     

تكـون مشـوبة    فإنهـا  وإالختـالف نصـوص التشـريع     أنانه ال يسوغ هل ه املبادئ  إال، إلغاءتعديال أو 

)القواعـد العامـة حتـتم بعـدم جـواز       أن:لـى  ومن قرارات رجلس االنضباط العام النص ع، (50)بالبطالن

 . (51)(…اشرتاك املوظف يف عضوية جلنة تنظر يف طلب خاص به 
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 . أحكام القضاء: 3

ويف نطاق القانون التأدييب بوجه خـاص،   ؛عموما اإلداريللقضاء دور ال ينكر يف رجال القانون 

ومما ساعد على  اإلداريالقانون  أحكام أنشاء، فالقضاء ساهم يف باإلنشائيه ا الدور ميكن وصفه  أنإذ 

قواعـد ومبـادئ عامـة تـتالءم      أجيـاد مما هيأ للقضـاء فرصـة    اإلداريذلك هو عدم تقنني قواعد القانون 

وضـوابا مـا كانـت لتسـري      أحكـام بوساطة القضاء يف السري على وفق  أجربتاليت  اإلدارةوطبيعة عمل 

 إلبـراز . وقد وجد القضاء سبيال (52))قانون قضائي( بأنه اإلداريعليها لوال تدخله، حتى وصف القانون 

 أنمن خالل املبادئ القانونية العامة اليت مت حبثها يف موقع سابق من ه ا البحث، كما  اإلنشائيدوره 

)نوع من احلرمة الـيت يكتسـبها    :القضاء حجية قانونية هي حجية الشيء املقضي به اليت هي ألحكام

حكمًا صحيحُا من الناحية الشكلية واملوضوعية، وهـ ه احلجيـة قرينـة ذات    احلكم بعد صدوره بوصفه 

 . (53)قرينة احلقيقة( واألخرفرعني احدهما يسمى قرينة الصحة 

أو  وأشخاصها، ذلك بان تكون حمددة مبوضوعها  األصلوان ه ه احلجية قد تكون نسبية وهو 

، ويف ذلـك  اإللغاء)املطلقة( مثاهلا قرارات  األخري. وه ا النوع  (54)تكون مطلقة تسري على اجلميع  أن

 اإلفـراد املسـاواة بـني    أنومـا مـن شـك يف     :)بأنـهُ  (55)أحكامهـا العليـا يف احـد    اإلداريةتقول احملكمة 

 اإللغـاء يكـون حكـم    أنتقتضـي وجوبـا    اإللغـاء واجلماعات يف تطبيق القواعد العامة املستفادة من حكم 

 . بآثاره(اجلميع حجة على الكافة حتى يتقيد 

طاعن آخـر دعـوى أخـرى     أقامثم  إداريارجلس الدولة قرارا  الغيوينبين على ما تقدم انه إذا 

 إحدىذلك  أنذات القرار كانت الدعوى القانونية غري ذات موضوع، باعتبار  بإلغاءرجلس الدولة  أمام

املقضـي بـه يعتـرب مـن      األمرحجية ، واحرتام اإللغاءالنتائج احلجية املطلقة للشيء املقضي به يف حكم 

املبادئ القانونية العامة اليت تشكل خمالفتها خمالفة للقانون، إذ تقضـي بـبطالن التصـرف املخـالف،     

القضائية ال ترتب قواعد قانونية عامة فانه ال ميكن اعتبارها ل اتها عنصرا من عناصـر   األحكام أنومبا 

مبدأ احرتام حجيـة الشـيء املقضـي فيـه. وعلـى ذلـك ال        وعنصر شرعية هال ي يعترب  ، وإمناالشرعية

املبادئ القانونية العامة اليت تعترب حبق من مصادر  تطبيقات إحدىالقضائية عن كونها  األحكامخترج 

 . (56)الشرعية
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 املطلب الثاني

 أساس التحقيق اإلداري خارج مصادر املشروعية اإلدارية

نتيجة للقصور املوجود يف اإلجراءات التأديبية، البد من البحث عن مصادر أخرى تكمل ذلك، 

فال يسوغ لإلدارة أو للقاضي اإلداري أن يت رع بوجود نقص تشريعي وإال فانـه يكـون منكـرًا للعدالـة،     

 : على النحو األتيو (57)إىل احد سبيلنيالقاضي اإلداري لجأ يولسد ه ا النقص التشريعي 

 أوال:املبادئ العامة إلجراءات التقاضي.

اإلجراءات القضائية عموما تقوم على املبـادئ العامـة الـيت متثـل )أساسـًا للعدالـة املنظمـة، ال        

تستقيم بغريها( فاملبادئ القانونية العامة هي من نتاج عمل القضاء ال ي يضمن ه ه املبادئ يف أحكامـه  

الفتها، وجتنبا للتكرار إذ إننا تناولنا املبادئ القانونيـة العامـة   لالهتداء بها بوصفها مبادئ ال جتوز خم

 يف املطلب األول فإىل ذلك حنيل البحث. 

 ثانيا:القوانني اإلجرائية.

التحقيق اإلداري باعتباره احد اإلجراءات التأديبية فانه يشرتك من حيـث الطبيعـة اإلجرائيـة    

ىل ااائية، من جهة ومـن جهـة أخـرى وملـا يرتتـب      مع قانون املرافعات وقانون أصول احملاكمات اجل

التحقيق اإلداري من احتمال فرض عقوبة تأديبية على املوظف فان طابع العقاب ه ا يف نطاق التأديـب  

يشرتك مع قانون أصول احملاكمات اجلنائية من حيث أن األخري ينظم إجراءات تبغي كشف احلقيقة 

إىل أن قانون اإلجراءات اجلنائية هو القانون الواجـب   (58)غالبوي هب الرأي ال ومعاقبة الفاعل لردعه.

التطبيق عند غياب نصوص اإلجراءات التأديبية باعتباره القانون العـام، ويسـوغ القـائلون بهـ ا الـرأي      

وجهة نظرهم حبجج شتى وأول ه ه احلجج هي وحدة األساس ال ي يقوم عليه كال القانونني )اجلنائي 

عقاب، فكالهما ينتميان إىل أسرة واحدة فاحملاكمة التأديبية تقـرتب مـن احملاكمـة    و التأدييب( وهو ال

 . (59)اجلنائية ألنهما يطبقان شريعة العقاب

كما أن ما ترمي اإلجراءات التأديبية واجلنائية بلوغه هو كشف احلقيقة بشأن جرميـة جنائيـة   

ي ال يتعـدى إيصـال احلقـوق إىل    أو تأديبية وه ا مـا ملتلـف عـن اهلـدف مـن قـانون املرافعـات الـ         

أصحابها، ك لك فان طريف الدعوى التأديبية ال يكونان يف مركا واحد بـل أن املوظـف يكـون يف مركـا     

أدنى من املركا ال ي يعطى لإلدارة اليت متلك من السلطات والصالحيات ما يـرجح كفتهـا علـى كفـة     

لطرف اآلخر وهو املتهم إال أن ميارس حقوقه املوظف وه ا احلال نفسه يعطي يف الدعوى اجلنائية فما ل

إىل القول بان قـانون املرافعـات هـو القـانون      (60)يد األدلة املوجهة ضده، وي هب رأي ثاننيف الدفاع وتف
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إن قواعد قانون املرافعات تهدف إىل حتقيـق املصـاحل الفرديـة وصـوال إىل حتقيـق املصـلحة        َعدالعام، ب

العامة وهي اقدر من غريها على حتقيق ذلك نتيجة )لطول التاريخ( ال ي مرت به ممـا جيعلـها قواعـد    

عودة إىل أي إىل القول بأنه ميكن ال (61)ثابتة ومستقرة األمر ال ي يدعو إىل الثقة فيهما. وي هب رأي وسا

من القانونني )اإلجراءات اجلنائية أو املرافعات( مبا يتالءم وطبيعة النظـام التـأدييب، فـالقول بـالرجوع     

التلقائي إىل قانون اإلجراءات اجلنائية هو مـن قبيـل )التعمـيم اخلـاطئ( فإنهمـا وان اشـرتكا يف طـابع        

يف  (62)ر، وقد ذهبت حمكمة القضاء اإلداريالعقاب، إال انه تبقى لكل منهما ذاتيته واستقالله عن اآلخ

)أن للقضـاء حريتـه واسـتقالله يف ابتـداع احللـول املناسـبة للـروابا         :اجتاه يؤيد ه ا الرأي حني تقول

القانونية اليت تنشأ يف رجال القانون العام بني اإلدارة وبني األفراد، فله أن يطبق من القواعد املدنية ما 

 رحها إذا كانت غري متالئمة معها..( . يتالءم معها ، وله أن يط

وما نؤيده من اآلراء امل كورة أنفًا هو رأي الـدكتور الطمـاوي الـ ي جييـا اللجـوء إىل القـانونني       

)اإلجراءات واملرافعات( شرط أن يكون احلكم متالئما مع طبيعة العمل اإلداري، كـ لك بشـرط أن يـتم    

)أو كما يسمى يف مصر اإلجراءات اجلنائيـة( أواًل فـان مل    الرجوع إىل قانون أصول احملاكمات اجلاائية

وإال فـان   ؛(63)جيد نصا يتالءم واحلالة املعروضة، فيجب عليه البحث عن البديل يف قـانون املرافعـات  

النقص احلاصل يف  سداإلدارة أو القاضي يكون منكرا للعدالة، فالغاية من اللجوء إىل ه ه القوانني هي ل

اإلداري وه ا ال يتم إال إذا وجدنا من القواعد ما ينطبق متاما مع ه ه اإلجـراءات ال   إجراءات التحقيق

وإذا ما تفحصنا موقف املشرع العراقي يف قانون االنضباط الناف  أن يثري خلال حيتاج إىل معاجلة أخرى. 

ور اإلجراءات املعدل، فإننا جنده قد اغفل إيراد نصوص توضح ما يتبع بشان قص 1991لسنة  14املرقم 

التحقيقية وذلك باإلحالة إىل قانون أصول احملاكمات اجلاائية كما فعل املشرع يف القانون امللغي املـرقم  

 . (64)ال ي أحال إىل قانون أصول احملاكمات اجلاائية يف بعض نصوصه 1936لسنة  69

، ل اجلاائيـة صـو األونرى أمكانية الرجوع يف كـل مـا مل يـرد بشـأنه نـص خـاص إىل قـانون         

أن النتيجـة   دعـ شرتاك قانون انضباط املوظفني وقانون أصول احملاكمات اجلاائية يف طابع العقاب، َبال

املرتتبة على أجراء التحقيق مانبها السليب هي يف التحقيقني اإلداري واجلنائي فرض جاائي انضباطي 

 . (65)أو جنائي

فيها على واقع عمل اللجان التحقيقية، تبني لنـا أن هـ ه اللجـان    أننا ومن خالل دراستنا امليدانية اليت اطلعنا        

تلجأ إىل قانون أصول احملاكمات اجلاائية يف حالة قصور إجراءات التحقيق باعتباره القانون العام ومثال ذلك إجراءات 

 .التفتيش واالستعانة خببري وغريها، ما كان منهما متالئما وطبيعة عمل اإلدارة
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  اخلامتة 

أهميتـه  احلمد هلل العليم ال ي وفقنا جل شـأنه يف اجنـاز حبثنـا املوسـوم ب)التحقيـق اإلداري      

 ( وقد خلصنا من خالهلا إىل ما يأتي: وأساسه

التحقيق اإلداري يف العراق جيري على نطاق واسع بوساطة الرئيس اإلداري )الوزير أو رئيس الدائرة( -1

ال ي يتم بالنسبة للمخالفات البسيطة اليت تسـتحق عقوبـات    وكما يسميه نص القانون بـ )االستجواب(

ت النظر واإلن ار وقطع الراتب. وجيري على نطاق اقل سعة )لقلـة املخالفـات اجلسـيمة    فخفيفة وهي ل

مقارنة بغريها من املخالفات( بوساطة اللجنة التحقيقية اليت تشكل من رئيس وعضوين احـدهم حاصـل   

القانون، يأمر بتشكيلها واإلحالة إليها الـرئيس اإلداري )الـوزير أو رئـيس     على شهادة جامعية أولية يف

 الدائرة( . 

وحيتل  –الرئاسية منها وشبه القضائية والقضائية  –للتحقيق اإلداري أهمية بالغة يف خمتلف النظم -2

سـواء أجـراه   يف العراق أهمية كبرية وذلك ألنه املستوى الوحيد لفرض اجلااء االنضباطي علـى املوظـف )  

 الرئيس اإلداري أم اللجنة التحقيقية(.

فـالرئيس اإلداري جيمـع    –النظـام الرئاسـي    –يتبع القانون العراقي يف رجال التحقيق مع املوظف -3

ويتفق ذلك  .بيديه سلطيت االتهام وفرض اجلااء سواء أجرى التحقيق بنفسه أم أحاله إىل جلنة حتقيقية

نسا فالرئيس اإلداري جيري التحقيـق مـع املوظـف عنـدما تسـتحق املخالفـة       مع النظام املعمول به يف فر

عقوبة اللوم أو اإلن ار دون استشارة اجمللس التأدييب ال ي عليه أن يطلـب رأيـه فيمـا عـدا العقـوبتني      

إال أن األمر يف القانون املصـري خمتلـف بعـض     .امل كورتني آنفا ورأي اجمللس هنا استشاري وغري ملام

الرئيس اإلداري ملتص بتوقيع العقوبات اخلفيفة ويرتك ما بقي منها لسلطة احملكمة التأديبية الشيء ف

)القضاء التأدييب( ال ي جيري حتقيقا مع املوظف بعد إحالة األخري بوساطة الرئيس اإلداري أو النيابة 

تم التحقيق يف حينه ال ي ي 1936لسنة  69وملتلف احلال ك لك يف ظل القانون امللغي املرقم  .اإلدارية

سطة جلنة االنضباط اليت كانت تصدر قرارات انضباطية بداًل من توصيات اسطة الرئيس اإلداري أو بوابو

 غري ملامة كما هو احلال يف ظل اللجان التحقيقية يف وقتنا احلاضر.

ًا بالتشـريعات  الشكلية واهلامشية هما الطابع املميا ملعظم ضمانات التحقيق اإلداري يف العـراق قياسـ  -4

املوجودة يف بعض الدول كمصر وفرنسا، وذلك الن قانون انضباط موظفي الدولة العراقـي النافـ  مل يـنظم    
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إجراءات التحقيق بشكل دقيق، بل أن إجراءاته تتسم بالقصور والنقصان فمثال حق االستعانة مبحـام مل  

 . القانون وال جيري العمل به يف ظل اللجان التحقيقيةينص عليه 

أن قانون أصول احملاكمات اجلاائية ميثل القاعدة العامة اليت يصار إليها يف حال قصور إجراءات -5 

التحقيق اإلداري وهو ما يؤيده واقع عمل اللجان التحقيقية وقضاء رجلس االنضباط العام باالسـتناد إىل  

إىل الـنص العـام، ولكـن هـ ا     مبدأ قانوني مفاده أن النص اخلاص إذا مل ينظم حالة معينة فانه يصـار  

الرجوع ال يتسم بالشمولية والعموم، فمن خالل ما اطلعنا عليه يف دراستنا امليدانية لـدوائر الدولـة تـبني    

عن اختصاصهم وبعضـهم يـرى العكـس مـن      لنا أن بعض احملققني مثال يعتربون حتليف اليمني خارج

 ذلك. 

ن انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي الناف  جتب أعادة صياغة نص املادة العاشرة من قانو -6

 وعلى الشكل اآلتي : 

أواًل : على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف جلنة حتقيقية من رئيس وعضوين من ذوي اخلـربة علـى أن   

 يكون رئيس اللجنة حاصاًل على شهادة جامعية أولية يف القانون . 

يريًا مع املوظف املخالف احملال عليهـا وهلـا يف سـبيل أداء مهمتهـا     ثانيا: تتوىل اللجنة التحقيق حتر

مساع وتدوين أقوال املوظف والشهود واالطالع على ةيع املستندات والبيانات اليت ترى ضرورة 

االطالع عليها، ومتكن املوظف من االطالع على ملف التحقيق أن طلب منها ذلك، وتصـدر بعـد   

العقوبـات   ىبعـدم مسـاءلة املوظـف وغلـق التحقيـق أو بفـرض احـد        انتهاء التحقيق قرارا مسببا

على أن تراعي اللجنة األحكام املنصوص عليها يف قانون أصـول   ؛املنصوص عليها يف ه ا القانون

احملاكمات اجلاائية يف كل ما مل يرد بشأنه نص من إجراءات التحقيق مبا ينسجم وطبيعة هـ ا  

 القانون. 

ة أن فعل املوظف احملال عليها يشـكل جرميـة نشـأت عـن وظيفتـه أو ارتكبهـا       ثالثًا: إذا رأت اللجن

 بصفته الرمسية فعليها أن توصي بإحالته إىل احملاكم املختصة. 

، لـ ا البـد مـن تفعيـل دور رجلـس االنضـباط العـام        اري بوجه عام قانون قضائي املنشأالقانون اإلد-7

نون وظفني، من خالل جلوئه إىل املبادئ العامة للقـا باعتباره اجلهة القضائية اليت تقبل طعون امل

، وبإرساء مثل ه ه املبادئ فانه ميكن اسـتخدامها قواعـد عمـل    يف سد النقص احلاصل بالتشريع

 .م ضمانات املوظف بشكل كبري وفاعلتسرتشد بها اللجان التحقيقية يف أثناء التحقيق، مما يدع
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 هوامش البحث

 

                                         

وال ي ملص عمل جلان التحقيق اعتمدنا يف إيضاحه على دراسة ميدانية  الفصلاجلانب التطبيقي يف ه ا   (2)

/ مديرية بلدية  واالنبار )مديرية تربية حمافظة نينوى:منها مثاًلواالنبار أجريناها لعدة دوائر يف حمافظة نينوى 

ا على عمل جلان / رئاسة جامعة املوصل ( اطلعنا من خالهل واالنبار حمافظة نينوى / مديرية صحة حمافظة نينوى

 . 1991( لسنة 14التحقيق يف ظل قانون االنضباط العراقي الناف  املرقم )
 .571، ص1985د. ماجد راغب احللو: القضاء اإلداري، دار الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، ( 6)

 ، 1967، دار العلم للماليني، بريوت، 2معجم الرائد )لغوي عصري(، ط :( جربان مسعود2)

 . 370ص

، ص 1956، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، 19معجم املنجد يف اللغة واألدب والعلوم، ط :( لويس معلوف اليسوعي2)

140 . 

 .144، صنفسه ( املصدر أعاله2)

املسألة التأديبية للعاملني املدنيني بالدولة والقطاع العام، دار اهلنا للطباعة، القاهرة،  :( د. مغاوري حممد شاهني2)

 . 257، ص1974

السلطة املختصة يف فرض العقوبة االنضباطية على املوظف العام)دراسة مقارنة(، أطروحة  :( خالد حممد مصطفى املوىل7)

 .180، ص2000 ،دكتوراه تقدم بها إىل كلية القانون مامعة املوصل

، 1سس التحقيق اجلنائي، جأ :ترةة نشأت بهجت البكري :( جارلس أي أوهارا باالشرتاك مع غريغوري أل اوهارا2)

 .13، ص1988، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1القسم العام، ط

 .571، ص1985القضاء اإلداري، الفنية للطباعة والنشر،  :( د. ماجد راغب احللو2)

 .257املصدر السابق، ص :( د. مغاوري حممد شاهني22)

رجموعة املبادئ القانونية اليت قررتها  ،1961فرباير  11 ق،5( لسنة 957( حكم احملكمة اإلدارية العليا املرقم )22)

. 706، ص92( القاعدة رقم 1ع)-(6، س)1960إىل أخر ديسمرب  1960احملكمة اإلدارية العليا من أول أكتوبر 

استجواب يتضمن أسئلة حمددة موجهة إىل  … :)كما أنها تقول يف  حكم حديث هلما بأن التحقيق اإلداري هو

نسبة اتهام حمدد إليه يف عبارات صرحية ونظرية متكنه من أبداء دفاعه والرد على ما وجه إليه من  العامل تفيد

لسنة  2484حكمها ذو الطعن  (اتهامات ويكون من شأنها أحاطته علمًا بكل جوانب املخالفة املنسوبة إليه ..

اإلدارية العليا وفتاوى اجلمعية  ، منشور يف املوسوعة اإلدارية احلديثة، مبادئ احملكمة5/4/1988ق يف  32

 جإصدار الدار العربية للموسوعات،  :، د . نعيم العطية وحسن الفكهاني1993 – 1985العمومية، املبادئ من 

 ( القاهرة، 36)

 . 102، ص34، القاعدة رقم 1995-1994صدرت عام 
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منشور يف رجموعة املبادئ القانونية يف ، 1/12/1979ق يف 23لسنة  404( حكم احملكمة اإلدارية العليا ذو الرقم 26)

 .1679، ص29، القاعدة رقم 2(، ج1980-1965عامًا )15

( ومما جتدر مالحظته إننا سنورد كلمة التأديبية أو تأديب غري املستخدمة يف القانون العراقي ال ي يستخدم كلمة 22)

األفضل نظرًا إىل الداللة غري الالئقة   انضباط  لسالسة ه ه اللفظة مع إننا نؤيد من يرى إن كلمة انضباط هي

 باملوظف اليت تعطيها كلمة تأديب وخاصة يف رجتمعنا العراقي. 

 وما بعدها.  288، ص1976السلطة التأديبية، القاهرة،  :( د.عمر فؤاد امحد بركات22)

مقارنة ، طبع الدار  دراسة –جرمية املوظف العام اخلاضعة للتأديب يف القانون العراقي  :( علي خليل إبراهيم22)

الشرعية اإلجرائية يف التأديب،  :. ك لك انظر: د. ماهر عبد اهلادي28العربية، بغداد، دون سنة طبع، ص 

 . 250، ص1986، 2دار غريب للطباعة، القاهرة، ط

 . 3املصدر السابق، ص: ( د. علي خليل إبراهيم22)

  ك لك انظر: .179املصدر السابق، ص :( د. خالد حممد مصطفى املوىل27)
، مطبعة العاة، 1991( لسنة 14شرح أحكام قانون موظفي الدولة والقطاع االشرتاكي رقم ) :( د. غازي فيصل مهدي22)

 .50، ص2001بغداد، 

( محاية اإلفراد يف مواجهة اإلجراءات اإلدارية بغري الطريق القضائي، من حبوث املعهد الدولي للعلوم اإلدارية، حبث 22)

، نيسان، 12، س1منشور يف رجلة العلوم اإلدارية، ع :عربية األستاذ عادل حممود عبد الباقينقله إىل ال

 .234-233، ص1970

 . 3املصدر السابق، ص :( د. علي خليل إبراهيم62)

 . 251– 250ص ،املصدر السابق :( د. ماهر عبد اهلادي62)

الوظيفي، إال انه يف احلقيقة مل تتبلور فكرة اجلرمية ( وي هب البعض إىل أطالق مصطلح اجلرمية التأديبية على اخلطأ 66)

التأديبية لتصل إىل مفهوم اجلرمية اجلنائية اليت تشكل مفهوما حمددا بصريح نص القانون، للمايد من التفصيل 

 وما بعدها.  16املصدر السابق، ص :انظر: د.علي خليل إبراهيم

دراسة مقارنة، رسالة ماجستري مقدمة  –ها يف زيادة فاعلية اإلدارة امتيازات املوظف العام وأثر :( كوثر حازم سلطان62)

. واإلجراء الشكلي يكون جوهريا متى ما شكل ضمانا 139،  ص 2000إىل كلية القانون، جامعة بغداد لعام 

 عيوب القرار :د. حممود حلمي للموجه إليهم القرار أو متى ما أدى ختلفه إىل اإلضرار بهم، انظر به ا الشأن

 .123، ص1970، 12، س2اإلداري، رجلة العلوم اإلدارية، ع 

 .13، ص1985منازعات القضاء التأدييب، مطبعة أطلس،  :امحد حممود ةعة ( د.62)

تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة اإلسالمية، مطبعة شركة  آالت ولوازم املكاتب،  :سامي ةال الدين ( د.62)

 . 38، ص1986
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الكتاب الثالث   قضاء التأديب   )دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي،  القضاء اإلداري، :ن حممد الطماوي( د. سليما62)

 .547، ص1987القاهرة، 

 . 14، ص1970رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة، دار احلمامة للطباعة،  :( د. طعيمة اجلرف67)

العام يف العراق، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية القانون، الضمانات التأديبية للموظف  :( ضامن حسني العبيدي62)

 وما بعدها. 67، ص 1991جامعة بغداد، 

 . 42املصدر السابق، ص :( د. سامي ةال الدين62)

 .25املصدر السابق، ص :( د. حمسن خليل22)

 . 34، ص1968القضاء اإلداري، املطبعة العاملية، القاهرة،  :( د. فؤاد العطار22)

 وما بعدها.  547املصدر السابق، ص :( د. سليمان حممد الطماوي26)

( حيث يطلق عليها يف مصر اصطالحا اسم )اللوائح( وتسمى يف لبنان بـ)املراسيم( العامة أو األنظمة اإلدارية، راجع د. 22)

 . 30املصدر أعاله، ص :حمسن خليل

 . 31املصدر أعاله، ص :( د. حمسن خليل22)

 .152، ص1991القرار اإلداري، دار احلكمة للطباعة والنشر،  :عالوي اجلبوري( د. ماهر صاحل 22)

، مبادئ وأحكام القانون :( د. علي حممد بدير ، د. عصام عبد الوهاب الربزجني ، د. مهدي ياسني السالمي22)

من  47ص . وه ا التعريف للدكتور عصام عبد الوهاب الربزجني،1993اإلداري، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 املؤلف.

(  باستثناء األنظمة اخلاصة بوزارة الدفاع واألجهاة والدوائر األمنية كافة فتتوىل رئاسة اجلمهورية إصدارها   مبوجب 27)

، منشور يف جريدة الوقائع العراقية، 11/9/1991يف  336التعديل الصادر عن رجلس قيادة الثورة املرقم 

تنظيمية يف العراق مسميات خمتلفة مثل املراسيم أو البيانات أو األوامر . وللقرارات ال23/9/1991يف  2/331ع

موقف القضاء العراقي من  :وكلها تدلل على معنى واحد، للمايد من التفاصيل انظر: خضر عكوبي يوسف

 .311، ص1976، مطبعة احلوادث، 1الرقابة على القرار اإلداري، ط

واألطر العامة لتنظيم احلالة اليت يصدر لتنظيمها ويرتك للنظام والتعليمات اليت  (   فإن املشرع يضع يف القانون املبادئ22)

املصدر السابق،  :تصدرها اإلدارة أمر معاجلة التفاصيل واجلائيات الكثرية   د. ماهر صاحل عالوي اجلبوري

 .153ص

وىل من القانون املدني العراقي الناف  املادة األ أن. ومما جتدر مالحظته 35املصدر السابق، ص :( د. ماجد راغب احللو22)

 )املعدل( أكدت على اعتبار العرف يف مرتبة تلي التشريع. 1951لسنة  40رقم 

 .48مصدر سابق، ص :( د. علي حممد بدير ، د. عصام عبد الوهاب الربزجني ، د. مهدي ياسني السالمي22)

الرقابة على أعمال اإلدارة، دار الكتب للطباعة  :،  د. فاروق امحد مخاس91املصدر السابق، ص :( د. حمسن خليل22)

 . 15، ص1988والنشر، جامعة املوصل، 
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-47املصدر السابق، ص: د. سعد عصفور ، د. حمسن خليل ؛وما بعدها  46املصدر السابق، ص: د. فؤاد العطار (26)

48 . 

 7( لسنة 1462نصا آمرا .. ( قضية رقم ) ملالف العرف أنالعليا مبصر ) ال جيوز  اإلدارية(  ويف ذلك تقول احملكمة 22)

إىل  1965العليا من أول فرباير  اإلدارية، رجموعة املبادئ القانونية اليت قررتها احملكمة 1965/ مايو  8ق يف 

 . 1219، ص43 ( القاعدة رقم2( ع)10س) 1965اخر مايو 

 . 37دون سنة طبع، ص، دار النهضة العربية، 7، طاإلداريالقضاء  :(  د. حممود حممد حافظ22)

يف قضاء التأديب، املصدر   :. ك لك انظر : د. سليمان حممد الطماوي85املصدر السابق، ص :( ضامن العبيدي22)

، مطبعة 1دراسة مقارنة، ط –املسؤولية التأديبية للموظف العام  :العتوم إبراهيم. ود. منصور 559السابق، ص

 . 256، ص1984الشرق ومكتبتها، 

(، كلية احلقوق، 1979 – 1978لطلبة السنة الثانية ) اإلداريم كرات يف مبادئ القانون : د الفتاح حسن(  د. عب22)

 . 17جامعة املنصورة، دار قاسم للطباعة، ص

 . 51املصدر السابق، ص :(  د. سعد عصفور ود. حمسن خليل27)

، انظر 1958العادي حتى بعد دستور عام ه ه املبادئ نفس مرتبة التشريع  أعطاءالبعض اآلخر ي هب إىل  أن(  إذ 22)

وما بعدها، ك لك د. فؤاد  104املصدر السابق ، ص :بشأن عرض ه ه اآلراء : مؤلف الدكتور حمسن خليل

 . 49-48، ص أعالهاملصدر  :العطار

 . أليه اإلشارة، حكم سبقت 1961فرباير  11، يف  957(  حكمها يف القضية رقم القضية رقم 22)

 . 40السابق، ص املصدر :رأي الدكتور حممود حممد حافظ (  وهو نفس22)

 . 1976، 2، س4منشور يف رجلة العدالة، ع 8/5/1976يف  1976/ 87(  قرار رجلس االنضباط العام رقم 22)

وما بعدها، ك لك انظر : عبد الفتاح عبد احلليم عبد الرب،  16املصدر السابق، ص :(  د. عبد الفتاح حسن26)

. ود. حممود 64دراسة مقارنة، مطبعة دار التأليف، دون سنة طبع، ص -يبية يف الوظيفة العامةالضمانات التأد

  .48، ص1984للطباعة، القاهرة،  اإلشعاع، شركة دار اإلداريالوسيا يف القانون  :عاطف البنا

اعة والنشر، جامعة قانون املرافعات املدنية، دراسة مقارنة، دار الكتب للطب أحكامشرح  :(  د. عباس العبودي22)

( لسنة 83( من قانون املرافعات العراقي الناف  رقم )160/3، ك لك انظر : نص املادة )392، ص2000املوصل، 

 الباتة.  األحكاماملعدل، اليت ترفض قبول أي دليل ينقض حجية  1969

 وما بعدها.  33املصدر السابق، ص :(  د. فاروق امحد مخاس22)

 ، رجموعة املبادئ القانونية اليت قررتها1960/ نوفمرب /  26ق ملسة 5لسنة  475رقم (  حكمها يف القضية 22)

 . 201ص، (30القاعدة رقم ) 1960ديسمرب أخرإىل  1960أكتوبر أولالعليا من  اإلداريةاحملكمة 

 . 33املصدر السابق، ص :(  د. حممود حممد حافظ22)

 . 547املصدر السابق، ص: (  د. سليمان حممد الطماوي27)
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أن يكون قانون اإلجراءات اجلنائية هو ويرى ،  89املصدر السابق ، ص :(  د. عبد الفتاح عبد احلليم عبد الرب22)

 الشريعة العامة اليت يستمد منها التأديب أحكامه وخاصة يف ضمانات املتهم. 

  .84، صنفسه(  املصدر أعاله 22)

 . 113ص: املصدر السابق، الدكتور ماهر عبد اهلادي عن : نقاًلطعيمة اجلرف د.(  رأي 22)

 .  556املصدر السابق، ص :سليمان حممد الطماوي د.( 22)

. ك لك انظر: حكم احملكمة اإلدارية العليا ذي الرقم 83( د. عبد الفتاح عبد احلليم عبد الرب، املصدر السابق، ص26)

 1961رجموعة املبادئ القانونية اليت قررتها احملكمة اإلدارية العليا من  1962/ ابريل / 7ق يف  5لسنة  308

 . 554، ص57( القاعدة رقم 1( ، ع)7س) 1962اىل 

اعتباره األصل العام لكل القوانني واإلجراءات اليت ال تتعارض طبيعتها معه، انظر: نص املادة االوىل من قانون (  ب22)

 املعدل.  1969( لسنة 83املرافعات العراقي الناف ، املرقم )

ارهم على ( اليت حتيل فيما يتعلق باستماع القضية أمام جلنة االنضباط من حتليف للشهود وإجب38املادة )نص (  22)

 بشأن التكليف باحلضور. (  39)املادة نص احلضور، و

)أن نظام تأديب املوظفني يف العراق أمنا هو نظام قضائي يقرب من نظام  :ويف ذلك يقول األستاذ حامد مصطفى ( 22)

العقوبات العام فهناك تهمة وحتقيق وقرار صادر من هيئة هلا سلطة قضاء ( القضاء اإلداري يف العراق، حبث 

 . 57، ص 1961( ، سنة 3( ، س)1منشور يف رجلة العلوم اإلدارية، ع )
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 النزاع الصيني الياباني على جزر دياويو/ سينكاكو 

 

 

 

Abstract 
           Sovereignty dispute between China and Japan over the 

Diaoyu / Senkaku diaoyu / senkaku Islands Bdilalh cast on a 
two-state relationships to each other, as their dispute regarding 

the ownership of these islands cause, as well as their 

understanding of the economic and security interests associated 
with them, more tension in the East China Sea. The research on 

the premise that (the sharp difference in visions between China 
and Japan on the issue of sovereignty over the Diaoyu / Senkaku 

Islands, led to the repercussions and effects in terms of relations 

between the two countries on security and defense policies of 
the two). In order to answer the research hypothesis. It was 

divided into, introduction and three sections and a conclusion. 

 ملخص:

 / diaoyu ي ايو/سيي اك  و  جييع ى عليي بييا  ي ييا ا ي  بيي     نييع ا  يايي      يلقيي         
senkaku     ذ يمايي خ فهم  يي    ييوي ع  عييي    ,بضييهيع علييى عهايي ل  يييعايما ب  ضيي 

هيي ا  رييع , مضييه عييم        يي  يل  يي و  مام يي  ي  ا مما يي    من ايي  ب يي ,  عيييع مييم  يمييونم  

. يقيو   ي ثيع عليى مم ي   ما  هي خ    فيمهى  ييم ب  اي   بيا  ي يا           يف حبم  ي ا  يشيما  

سيي اك  و,   ب  ت نييع ع  ل ا عيي   علييى  يي  ع      علييى جييع   ييي ايو/ا ي  بيي   لييوي اضيي    يايي 

يغييما  مج بيي  علييى مم يي   ا . ي هايي ل بييا  ي لييعيم اعلييى  يا  سيي ل  مما يي  ا يعم ع يي    يي  

 .اف مت  م  لععهث  ي ثع. مت نقا  ع  ت, مقعم  ا

 م. د بشير هادي عبد الرزاق

 جامعة االنبار

 كلية القانون والعلوم السياسية
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 قعم م

  نيييل  يمضييي  يو ا ايييعا  ا سيييمغهي   يييو     يا    ييي , نقيييو   ت  ,عليييى ميييم  يمييي  ي       

عايييعم  فمليييحل    ييي و  يودا ييي . م ييييعاي يف  يغ ييييخ مم  ياييي  يف نايييويم   م سييي    ,نع عييي ل

 يا  سيي ل ااييع نكييو  فاا يي  قيييف ممو مقيي  يف ا ييني  ايي مل. ا ت لييا ن  يي   ي ييماى          

  ها ل با  دم مع.م نع س ام م يف ن كيف  ي ,  ه    ال  ياع ا

م ايي ا   ن يي ض ا  ييم ب ا  يي ,   ,يلاع عيي ل  مال   يي  ي اييل جعيييع    أسيي    نييع     ييو    إ    

 يألمييما يي ي   , يع  عيي  ا ي ييا ع   يإلنميي   ذ يااييوع علييى نييع     ييو    ن عيييع ل لق ق يي      

ام  علييى  يييود , اسيي ما ام  ممييم عاييع نع يييع  ياييك   يف  يييعاي    ا يي . ا ل  نيي  نيي  ع  يايي       

 ,  ييو    عييد  اييعا  مييم دييمى ا لييع  ت  هايي ا يف    يي  هيي ا   ييو    ب ياايي   يلاييمى  مفييم 

. اسييي كو   يماييي مو عليييى   يييو      حم يييلم    يييامخا ييييك  كيييم ا يييا   ب يل  ييي   ي يييامي  

م  حمعا ييي    ييو    نضييني  ,اييوع اييع ييي  ع  ت    ييل عييو  ي ييم ا ا ياييع ا  نييأعيفذا  ا سييمغه  

ايييو  يي   ذييي  علييى لايي    اييي    نأم ا يي ميي  يييعم     ل  نيي   ت حم اييي   , عاييي علييى  ي ييغا  

ام  يييخ    م ييل هيي ا  ياع عيي ل سييمما ام لييعن    ذ  ميي   اننييل ب   يي و  مما يي           . فييمب

 ياييع ا  ي يي    ي  بيي ن  علييى  يف هيي    يايي  ض مو ييوا  ايييأن   ما زعيي .  يألدييم ىا مسيين ن ة   

  س اك  و./ ي ايو جع 

سيي     ياع عيي ل بييا  يييعاي,  نيي يف  ي ييو هم  يا  سيي   علييى  فييمهى   ييك   , :اهميةةا احث ةة  

ا يا ا  يقييم   عليى ليع سيو د, ايييع    مايموب هي    مهم ي    ذ  ميي          , نم ي ا  ي ي ل ا ا  خم يا   

 يع  سي ل  عليى  ييمقم ميم  يم     ابيا اليعنا س  سي ما    ايما   ي يا ا ي  بي  .         ياع ا لعث

 يكييي يف  ييييك نا اييييل  يماييي عهل  يا  سييي   يف مااقييي    ييي       ي مب ييي   ي ل  ييي   م     ييي 

,  م    هيي     و ييوا ب يمثعيييع   ياييل  عل ييع  يضييود  يي يف , بييل   يييف  ي ييع  ل  نيي  يف      يي   

  يع  س ل  يك ن عل يل ثع يف  يما عهل     و  .  ب ض س  ض 

/سيي اك  و بضييهيع  ي ايو جييع ى عليي بييا  ي ييا ا ي  بيي   نييع ا  يايي     يلقيي : ا احث ةة يحاشةة ا 

مضييه  , ذ يمايي خ فهم  يي    ييوي ع  عييي  هيي ا  رييع    ,علييى عهايي ل  يييعايما ب  ضيي    
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عييم        يي  يل  يي و  مام يي  ي  ا مما يي    من ايي  ب يي ,  عيييع مييم  يمييونم يف حبييم  ي ييا        

 ن  :. مم ها ,  كم دمح  مسئل   م يشما 

, اهييل  يي  م يي و   /سيي اك  و ي ايو مام يي  ي  يل ييا ا ي  بيي   يف جييع     يي و  ميي  هيي      -

 م   ؟.يلعايما حبمي  ا ما   

 م  ه  لةج  ي ا ا ي  ب   ا   ه  ,  ز د ع  عي   رع  ا يا     عل   ؟. - 

 م  ه  نع ع  ل  ياع ا     و  على عها ل  ي ا ا ي  ب   اس  س ن     مما  ؟.      -

 : ي عى  ي ثع  ت  يم مى على :هدف احث  

 . مام   ي  ا مسن ن ة   /س اك  و ي ايو .  ه    جع 1

 /س اك  و ا يا     عل   . ي ايو ز د جع . مواحل  ي ا ا ي  ب    2

جييم د  ,ا معي    يييك د ييل  يا  سي ل  مما يي  ا يعم ع ي  يكيل مييم  ي يا ا ي  بي         .  يميع ع  ل  3

 /س اك  و ان   م  . ي ايو يما لوي مو وع   يا     على جع فهى  يعا

    فييمهى  يييم ب  ايي   بييا  ي ييا    : يقييو   ي ثييع علييى مم يي   ما  هيي خ   فرضةةيا احث ةة  

اك  و,   ب  ت نييع ع  ل ا عيي   علييى  يي  ع سيي  / ييي ايو ي  بيي   لييوي اضيي    يايي     علييى جييع ا 

  ي ها ل با  ي لعيم اعلى  يا  س ل  مما   ا يعم ع       . 

ا يمق ييي  عا ييي   ,   حم ايييي   يمو يييل  ت لق قييي   ي ييي هم  ا يييع  يع  سييي    مةةة ال احث ةةة  

انااييفه , نقمضي   معم ي   علييى ميا ج  ا    يم مييم ماي هج  ي ثيع  ي ل ي . مييم هاي   عم يع هيي             

  ,   يمثل ليي  ا  ييا ج   قيي   يو ييا    يميي     ا  ييا ج   ييا ج  , ي ثييع ابشييكل  سيي   علييى  

   يف منت  ي ثع.ال      سمععى  سمخع م 

مقييع مت نقايي  ع  ت, مقعميي  ام  لييع   يغييما  مج بيي  علييى مم يي    ي ثييع.  : هي ليةةا احث ةة 

.  مام يي  ي  ا مسيين ن ة   /سيي اك  و ي ايو  ه  يي  جييع ,    ثييع  مايمايي اي ي .  اف متيي عهعيي

 /سيي اك  و. ي ايو ي  بيي   لييوي  يايي     علييى جييع   مواييحل  ي ييا ا , ي يي ن   يي ا    ثييعيم  يي  

  ي    ي  بي ن     ع ن ي  عليى جييع      يايع ا  ي نايو   , م ي هم   ت ب ي     ي  ييع    ثيع   ب ا ي  ياي ى  

  هم  يام  ج  يك نو ل  ي     ي ثع., ج دل  خل مت  ممض ا  عم /س اك  و ا ع  ه . ي ايو
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 املث   االول

 االقتصاديا واالسرتاتيجيا/ سي  اكو دياويوجزر  همياأ

مميي  يمييو مم  ,يف  يغ يييخ نكماييخ  رييع    مايي عم  يف    ايي ل ا ي ثيي   ا خللةيي    ه  م يي        

   ا ي    ليعاي يم  ي  ميم   يو     يا    ي  ا   ع ا   بون ي , اممي    ليع موا  ي   رغيم يف ب يااي             

 علييييى جييييع   ممييييمياا يييي  هيييي   ا  مما يييي . مسيييين ن ة   ا  يييي ا    م ليييي   مسيييي    

 مه  يي   مام يي  ي   ب يي   ,اعييد حمييو يم . اسيياث اي مييم فييهي هيي      ثييع  /سيي اك  و ي ايو

  .  ا  رع   مسن ن ة  

 االهميا االقتصاديا  -اوال

 7 نق     ل   ا ل    جع  5خي لغ عع ه ايف حبم  ي ا  يشما   /س اك  و ي ايو نقني جع         

 م إت  011ا , ي    م جاو   مض  يد  331, امش ي  مض جعيم  ن يو    م 171عو ان  ع .2 م

اهو م   ,با  ي ا ا ي  ب   -نقمي   -اب يم ي  نموس    ا م  . 1خا  ا ا   ي  ب ن     يغم  مم جعيم 

 مهل     واني  رغم يف يلةع  يف  خل  د    ن ا.فهي مم   يض  يمضم
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Mark E. Manyin," Senkaku (Diaoyu/Diaoyutai) Islands Dispute 
U.s Treaty : ع    Obligations", Congress Research Service, 
Washington September25, 2112,p.2. www.crs.gov 

  ت جم وعييي  جييع  ن نايي   يييونوخ يو  و    ا مييل  ي  بيي   بضيييم جييع   ي ايو/سيي اك  و             

يف نايي    هيي ا  رييع . م ي ييا ناليي    ي ييا ا ي  بيي   ملييحلاف .19يف  ا فييم  يقييم   يييي  ي  ب ن يي 

 مالييييي  عل  ييييي م ي  بييييي    مييييي   , ان ييييي   ييييي ع  ياييييي  , diaoyuعل  ييييي   يييييي ايوخ

 يم اييىانوف يي  يلث   ييي  ا  و ييوع    ي ل  يي     - أل ا   عب يي   , ان يي senkakuخسيي اك  و

  نيي ن   ه  ييا - D/S فم يي    بيي يممعخيف  يياث نع  يق  ميي   شيييف  ي   يي  س يمايي  ما ا  ي ثييع

مييو     فييمب ب ويوج يي   مييم ا . 2خفمعنييع مييم  لم  ديي ل  ييياا  ا يغيي ز مميي   , مام يي  ي   رييع 

 ام    يل  نو  م ي ي . .اقيف ب ويوج  

  ياا  ا يغ ز  -1

 United Nationsاجيييع  ي ييي ل و   ر ويوج يييو  ميييم راييي   مميييم   مثيييع         
Economic Commission for Asia and the Far East 

    رييمى  يقيي  ع   ,1991 يييك ذه ييل  ت  سيي   ا يشييمض  ما ييى يف عيي       , UNECAFEخ

اهيو مي  اوبيل عليى      . 3خكي مم  نمي    يياا  اميم  يف  ي ي       با ن يو   ا ي  ب   ايع يكيو  ميم  ع يم م    

ادا يي    ل ن يي  عهميي ذ ن يي ل حم م يي   ا  ايي ا   ي  ب ,ا ي ييا   بيي   ياييو  بييم  م ييل مييم ا ييل  ي

ااييع ب اييل   م  ييع  . 0خ يي ن ييو   ي     رعيييم   يي ا   ا  ي ييا يي   علاييل م  , D/Sخ علييى جييع

   ع اقم م ييي  ين   ييي  د قييي ل حبيييم  ي يييا  يشيييما  ا يييل  يا قييي ل    يألا ييي ا  ايييث   

ل يع نقيني    - ريمى  يقي  ع اعليى  مقليخ مشي ي  يمض ني يو          متلي  ا ي خو   لم ي ي نمسي  ل   

انشيييف  يمقييعيم ل  ي يي ا    ت     لم  د يي ل    ييم.  2انمسيي  ل من   يي  ناييوض   - D/Sجييع  خ

ا   هاي ا ميو     فيمب قيييف     مل ي   بمم يل   191 – 71 يياا  يف حبيم  ي يا  يشيما  نين اح بيا       

, مل يي   بمم ييل 111  هايي ا نمبييو علييى ب ا يي  نشيييف م يي     فييمب  ت       يي ل  ييياا . 5خمكمشييا 

عقييعيم مييم  يييعمم, ا عيييع  عيي    اب ييع    ييم مييم   . 9خنل ييو  اييع  مك ييخ مييم  يغيي ز  211اعييو 

ب  ق بيييل  سيييمخم  ا . 7خ D/Sخ يماق يييخ عيييم  يييياا  يف يف حمييي   جيييع   ي يييا ب بيييع ل 1992

ه يييما  م  يي  ميي  ميي  ب ياايي   يليياا   ,1999  يلةييع  عيي   ييي ي  بيي ن و   يغيي ز مييم   ااقيي     ذ 
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 2112قيييف    م لوميي ل        يا ايي   ممميك يي    ييعل يف عيي      .ي  ام يي     يي ل ذ ل جييعاب 

نمي ييو   2 -1غيي ز ي ييل مييم ا يي ي  مييم  ي ,      ااقيي   مييوع علييى  لم يي د  ا مييم مييم  ييياا  

يف    لثيي   مايوييي ل بييا مييم ن ييع   ييو       ع ا   بون يي   ا رييعيم ب ييي  م     . 1خاييع  مك ييخ 

اذييي  بيي يمو زع مييني  يماييو      ييل  شييماع ن م       , ي  بيي  ا يل ييا  مسيين ن ة    مام يي  ي  

ن م ييع   ياييع ل ج ن  يي  مييم  يا ايي  علييى  سييميف  ه  مييم  يشييمض      . ايف هيي    ي ييع    مام يي  ي

 ماس  بشكل   ي و اميم ما مي   فيمب. اميني     ي  بي   فاايل ميم  عم   هي  عليى  يياا   قيع               

 م  ن يي  م نييع ي ع يييع   ييد ماييم ل     , ي شييميم ي لييع مايي   زميي   ييياا  يف سيي   ا  ل  يقييم     

  اي ي ا ي    يلا ا  يف  ي    ب يع  ي يا ا يوميي ل   مثيع , ا ي ي    يد مايمو   يلغي ز  يا   ي           

يليياا    ييد ماييم ل   2113عيي    % مييم  ايي ي  ا    ل  ي يي  . ب ا يي    نييل  ي ييا 01ي ييل  ت

مل ييو   511 ت  2131 ي ييا   موا يي  يف عيي     ان ييل ا    ل .ب ييع  يومييي ل   مثييع  يف  ي يي   

م  يو  ييم     ييياا  ا يغيي ز يف . اعل ييع, م يي 9خدييم  ع ميي  ي يي  ي    يي  ا    ل  يومييي ل   مثييع   

ايكييم  يضيي  يلثييع  ,يلييعايما ييي و مقيي  يمل  يي   لم  جيي ن م   القيي  ذ   ه  يي   يي يف   D/Sخجييع 

مم  معم    عليى  ييو    ل ميم  خلي   .  ان يع  ي يا ميم  يا ل ي   مام ي  ي     يم  هم  مي  ميم             

 : 11خ من   يألس   اذي   , ياا / يغ ز مو     ي  ب   يف  سمغهي

ا ج ييل  ي ييا  يي وب ل  يي يف  يلث ييوي علييى  يا ايي  يف اايي ا  ل اسييم ا  ل  يقييم            . 

  ي    .لقيوي  يياا  ا يغي ز يف مش  ي        شي  يني     مي   ت  سيمغهي    م ي عييع مي   ي شميم ب ع مشيل  

 . يي مموا  يي     ل ييم إجي ب ييً نقييعم   ي يي  يف  ي قييو   يم   شيي  يني     عليي    فييل لييعا ه   قيي    

 يشيما  يلماق يخ عيم  يياا      بي يمثوي عيو  ريمى  يقي  ع  ي  يف ذيي  حبيم  ي يا          بع لب ي  ا

 ا يغ ز.

 ماع انشيي ة  نج  ي ييا ع  ف  يي   يياغ    ,  ايي د   يايي لل   مييم جاييو   ييمض  ي ييا       . 

اب يميي ي  جيييخ  مييع    ا جيي    ل يي  ب معم يي   علييى  يييو    ل اهيي     يك م يي   يا ايي نامقييم  ت 

نقيل  ييياا  ا يغي ز مييم حبييم  ي يا  يشييما  هي   سيي ل بكيي يف      ع ل يي  ب ا يي  ,ع ل ي  مكلايي  م  يي   

 ا  فص.

    ييع  ي  ييو  عل  يي  يف حبييم  ي ييا  يشييما  نقييني بايي م  ب  ييع     ا يغيي ز  ييياا   لم  ديي ل    .ل

  هي  عل يع ميم    ممي  -ل يع نوجيع  مسيو ض يف اسي   ي  بي        -نا    مم  ريع   يم  اي  يف  ي  بي     

 .ي ا  بم
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  ي ما   يا ك     -2

 يي يف  جييع    يي   بك  يي ل خمملايي  مييم  مويي ا ا  بييأنو ا  D/Sخ     ذييي  رييع  ن ييج   ااقيي 

  ييني  عيي د مااقيي   ييمض  سيي  .    ر ا  نشييكل  مييع   ل ق    يي  ه ميي     نشيييف  يمقييعيم ل, اهيي  

 موع عليى ناي   ع ي ي  ميم  ييدانا يف  يا ي    يغي     يلايك   هاي ا ي يل  ت عيو             م ألو ا

% يف ا ييني  عيي د  ي يي  , اهيي   امقيي  يمقميييم ما  يي   مق ييي       1921% مق  نيي  مييني عييو   2223

   ايي  خمميي    مييم  -ااجييعل     سييم ها  ياييم   ي يي    2110   ي يي    عيي   FAO  عيي خا يع

 غييم  ع ميي  يقيي     يي حل  3521ا ييل  ت  2111مييم اييو   مويي ا يف عي     -سيك    ييمض  سيي   

سييمع     2131انشيييف نقييعيم ل  ممييم   مثييع   ت  نييع يف عيي       غييم. 1129يغ    ييعي  ي يي     ي يي  

 9323 ي  يغيي   2111% عييم ماييموي ل عيي    91 ي ييا مييم  سييم ها  يايي      ييم مييم    مشيي  يني

 مام يي  ي    D/Sخ ه  يي  جييع  نمييأنى  يي   . 11خ ع    ييم مييم علييع  ل ييوا  ي يي     مل ييو  دييم

 :مم , يض 

لةيي     مج ن يي   ي   ايي  ا يع  ييو  ا ييي هخ   عييما ل م عن يي  م  يي  م ييل  م   ميي  فمعنييع مييم .  

 .  12خ معش    يا     يا    مضه عم  ,ا ي هناا يم م ن و  

 لاييحل  يمونيي  ويي  اع ل   ييا ع  شييةني علييى نا  يي  ب ييض   شييم ع يد   يي  ما ف يي   ييي.  

. انشيييف ب ييض    يي     ت  ا ييا ع     ل يي لا يا ييو  نمب يي      يي    ياث يييخ اااييني   مجيي   ا

 .  13خمم لل س بق يف ها ا متل جتمبم   جن ح م ل ه ا   شماع ل عاعم  

 عيع   ا يم ي  ياييع  ا جي    م ي عع   ي  يي      نضي  ي    ي ل   ييو     يا    ي  عليى  ي  بايي   ا    . ل

 يف  ل مم  ي ا ا ي  ب  .

  ذ   ه  يي   ام يي  ي  سييو د يل ييا  ا  ي  بيي  , ايكا يي  م نايي اع     D/Sخمييم هايي , ن ييعا جييع   

 بو    ل  يم   ي  يمة  ع  يق     ب ا   .   ذ  م  او نل ي لعيم   يك يف ي  و

 االهميا االسرتاتيجياثانيا  

ن يي  نييومم  م ,اعق م يي  علييى  رييع   يا   يي     ام يي  ي  ن ليي   يييعاي  ه  يي  جغم م يي  ا            

جييو د. مثقييوض  يايي     علييى   ييو         ا ا ي ثييم ا مال   يي  مممييع  علييى  م   سييو  ا يييخ   م

سييلو   سيي     ي ق ميي  ا   خل ي يي  ا رييمى  يقيي  عي ا ع ييي       مام يي  ي  ي ثمييي  يف   ااقيي   
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ل ي    ياييك  . ييمم  عم يي    عليى ف    يي    رغم م ي   مسيين ن ة  , مي  ي يي      ريع   كييم       

هيي ا  نأفيي مكييل  يييعاي  ,مييمم ييني  يييعاي  مييم ن ل يي   يييعم ا ا معيي    يي يف  علييى  ل     نشييكل

 . 10خمم  يقوم   خل    ب   سن ن ة  ل  يعم ا ا ماع    ق   خل   ص يف  معم    ع

   فضيييوا   ريييع  ياييي      يعايييي  سييي  اث   لقواييي  سييي   ي  عليييى    ييي     يا    ييي         

اييي ي  م جيييوز  جييم د  ع نشيي ض مييوض هيي ا   ايي د     اييول ل  ي ل  يي    ,ا   ع ا   بون يي  م  يي 

    ,قيي  عييم  يقييوي يوميم يي   يقضيي    . ا  ايي د  فضييني  م  و مقيي   يعاييي     ا يي  م  هيي ا     

 ييعاي نييع ا  ناهايي  مييم م يي ا    ي ثمييي  ا مما يي   ه  يي   مايي ي م  رع ييي  ا   عييع  سيي امن    

على ه    ماي ي م يشيكل ع  قي  سيل   . ايف م يل هي    يو ايني نقيني بي     ي يم ا سيو د   نيل هاي ا              

 .  15خ    لق ق      قيف لق ق   يل م ا س

 ي عل  يي  نكماييخ  ه  يي   يي يف    مأن يي     يي   م  يي  يم ليي  بيي رع   يق ب يي  يف   يي     ا      

يلث ييوي    يي    عم يي    يومييي ل   مثييع  علييى  سيين ن ة   خ يقاييع لخ فييهي لييم    يي      

, مميي  مكا يي  مييم  ييم هة يي ل علييى  يييد     ن  عيي  علييى  رييع  يف هيي     يي   اييع مييود علييى 

ابع ييي   اييم   ي يي    ,     اييم  نليي  . امييني ن  ييي   عايي د  اييم   ي    يي   ي  ن يي      ي  بيي ن 

لمييو د  يقييو ل  ي ثمييي  عاييكمي  بغييما   ل لييعال جييع خ ن نايي خ بشييكل م يي ي ياشييم  سييمخعم

م ييل هيي ا  رييع    ا    ه ميي  يف     ل ييخن ياييوم م  . امييم اج يي  ن ييم  سيين ن ة   عاييكمي ,     

 ,ا قو عييع يوجاييم   ي  ل يي ل  دييهض مييم  ي ثييم  ييع  هييع ى  يييد  يييم  و     , يمثيي يم ا  م ا يي 

     يي   ن يي  نشييكل  ي ييو  فاوديي   سيي    . مامثيي   مييم ا ييل  ياييام      ييي    ا مث يي ا ل  اييني

هيي ا    اييع    اا ي  بيي ن     ياكييم  مسيين ن ة   ي يي  اي ييعا  . 19خيق يي      يي ا  مال   يي  يلييعاي

 . D/Sخ يك نم ل  جبع    ع ي 

يف ظييمى  يماا  ييي   يييك  عم ييعن     يمشييمي    ا  يي ب ييض فاو ن ,  يييلل ييايم  ياايي           

, ن يي ام   ا ا يي   يف     اD/Sخحبييم  ي ييا  يشييما  اجييع     ه  يي  ,علييى  ي قييعيم  مفيفيييم 

سييال  1992هييو جو  ما يي   ملم يي  لقيي     ي ييم ا يف هيي    ي ثييم. مايي  عيي          يي   يييل علييى 

 فييل   ي ييا ايي نو  ا و ييي   ي ييا  يشيي     لييوي  ي ثييم   ال  يي  ا  ااقيي    م ايي , ا ييي ع  

 م   ا   نقييني  يي م خإاليي  D/Sخعلييى    جييع   2خنيياص م  نييع ا ,2111ل ييع  يماا يي  يف عيي     

 ذ  يقييي نو   ي ثيييمع يف  ي يييا نشييي ل   م ا ييي      ا ييي مل إنايييا و يييي   ي يييا  يشييي    خ ا
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ااييو ل   ي ثمييي , اإ      ياييهم   ي ثمييي , اا يي    إنايي ذ ايي نو     يي  ع. انقييو   يقييو ل  ي ثمييي  

علييى مح ييي     يي ا  خل  يي      ا ,امح يم يي     يي و  ي ثمييي  يليي ه    يشييمد   ي ثمييي   م ا يي    

 1 ت ميي  ن ييل عل ييع   يي     ب   يي م  . هيي   D/Sخمح ييي  جييع اما يي   ,يومييي   ي ييا  يقضيي    

 يهزميي   اييني   يمييع بيف   اكوميي   ي ييا  ايي  يف  فيي ذ  ا ,مييم ايي نو   ي ثييم  مال  يي  يل ييا 

مييم  يو  ييم     خلاييو ل   ا . 17خعييد حبمهيي   مال  يي     يييدعدقيييف  اااييحل ميي   ومييع بيي  ما    

 يشييما ,  ذ  يي اي بكييا        يي  و   جيي دل يف ظييل ل ييي   ي ييم ا  يق   يي  يف حبييم  ي ييا      

جت ييل هيي    ي ثييم مااقيي  حم ييو   علييى  يومييي ل   مثييع  يف ليي ي  ع مو ج يي  عاييكمي  مييني      

هييو  اايي ظ   يل ييا يف ل ييي   ي ييم ا, ا ي  بيي    ا نيي يو  , اهيي  يا ييني مييم   ييعى  مسيين ن ة 

 ييع ن ييمم ل  ي  ييل علييى نق ا ,اييع   ممكيي   عييم بمهيي   يييم  و علييى بقيي د  يقييو ل      ييي  ب  ييع 

 مجيييم د ل  ز د  يايييام    ييييعاي  ألفيييمب يف   ااقييي   مام ييي  ي   خل ي ييي   ييي , ام سييي        

 ,  ااقيي  نليي علييى  سييم ع    ي ييا يمق  ييع ن ييمم ل  يييعاي  مفييمب يف    يييعي ميي  . 11خ ي اييكمي 

فشييى  ي ييا مييم    ا يي    ي  بيي     ,ا ناهايي  مييم   ييعى نااييع .  يي ما  اايي ظ علييى  بغييما

بمشيي  ع بييم  مم ا يي  جييوع  ا حبييمع ان ييم  سييماها ا ييو  ي  علييى  رييع  سيي  كا   مييم مييما   

ا يني  ييد  ي ي    يل     ا , ويي   يم ب ي   ت مشي ي ني يو       ا    عليى   مي    ا مي  ا يايمض  ا    

 مسييلث   ي ق ليي  علييى       ل   م ا يي   ي  ب ن يي ,   يي  فشييى مييم     ييل فاييو  ي ب ن يي  ياشييم   

علييى  يي  ع  فييم,   . 19خمو دا  يي    فايييف  علييى  ما يي  ا مييم   رعيييم   كييم    يشييكل ن عيييع  

نو جييع  يقايييني  ي ثميييي   ي ييي ا    ييي وب ل سيييو د يف  حبيييم  ي يييا  يشيييما   ا حبيييم  ي يييا  

 راييوب , مييم  جييل  يييعفوي يف قييم    يي     يي   ,  ذ جيييخ علييى  ياييام  يم ب يي  يل ثمييي   

م فييهي اايي   ب  يي   ا  سييمخع   مضيي   ناييوج  ا, عييد حبييم  ي  بيي   عييد مضيي            متييم ميي 

يف إدي   نيعا      ييأن  يمللي   ديوي بكي يف, ا ألهيم  نيع      ناو    , ايكيم ميم  ي   ذيي     جي يل       

خ مييم اج يي  مييم قيييف ممقييو  م ييع م  ييي  , اهييو ن يي  ا يكو ييي   راوب يي  ا يماسيي   يقييو ل  ي  ب 

  ب يااييي   يل يييا    بييي    وايييني  D/Sخ ي , سيييم عا جيييع يييي . 21خن يييم  ي  ل ييي ل  ي ايييكمي 

 ون يي  امي يي  مييم    ييم ل  ي ثمييي ,  ممييم  ييي ع يميي م يل ثمييي   ي يي ا    مك ن يي     , مسيين ن ة 

اجيا  يي   ي  ييو  مييم هيي ا  رييع ,  مييم فييهي   يي   قيي   سيي   ا  يي    يو ييوي م   ييم   ت ماا

  . 21خ    ياقل عم  ي  ا ا ,و     ععجفهي مض   ن ي

  يف حبييم  ي ييا  يشييما  اما يي    حبوزن يي , ممشييكل  رييع   يييك  ل  بيي  ي ميي  ب ياايي             

 ألما يي ه  يي  جغم م يي   يي يف    ذ ل , ا يعم ع يي  م  يف  سيين ن ة   سيي   , عا ييم  D/Sخجييع 
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  عليييى سييي  ل  يايييما, ييييع نيييع ع  ل   D/Sخ ذ    سييي ام   ي يييا عليييى جيييع   . 22خ يقيييوم 

يف . امييمم هيي   ومييي ل   مثييع  يف  يي      سيين ن ة      ييع  علييى  ي  بيي    يييك ن م ييع علييى  ي   

مي    يوميي ل   مثيع  ايع      ا ي  بي     ي يا  بيا  -مان ي   يضي    -ل ي ل يلل مو ج ي  عايكمي    

عيم ذيي , مي   سي ام   ي يا عليى       مضيه   . 23خعليى نقيعيم  ييععم  ييهز  ال ام ي      م نكو  اي      

 ميع   سي  ا     اي  يف ميع جم  ي   ريوع  ت مي  ب يع ليعا   ي ثيم  مال  ي   يي ع            ع ه ا  ري 

سييي    ا    يقييي نو   ييييعاي  م  ايييني  ع بليييع ميييم  نشييي د مييي    مييي ه حبميييي  ميييم  ياييي لل 12

يايي ىخمااق   يييعم ا  رييوع  اذييي   يي م  ليي ي  رييوع  مال  يي   يي . عل يي      نا ا يي   ممييم   

 ييع  لييعا   1990   يييك  فلييل ل ييع  يماا يي  يف عيي     UNCLOS  مثييع  يقيي نو   ي ثيي  خ 

  يي  ن ييل   ايي ل    .ميي ه حبمييي  مييم فيي   مسيي   مييم  يي دىد  يعاييي    12 ي ثييم  مال  يي  بييي 

 . 20خايي لل يل ااقيي   مام يي  ي   خل ي يي م ييل حبييمع مييم فيي   ي 211 خل  ج يي   يي    ي ثييم  ت 

 , D/Sخيم ليي   و ييوا  يايي     علييى جييع   يي  ان ييم  يلخييهى  يشييعيع بييا  ي  بيي   ا ي ييا م  

 قييو   يي م م ييع    يقييوب يف    يي ا  به هييممييم    ييم  اايي ظ علييى م ييع     ميي    ي  بيي ن ا يييما  

, مضييه عييم  ه  يي   يييم ا  ا يومييي ل   مثييع مييني ع , م ييل ن عيييع   ديي    ألميي      ايي  بيي ر

    نشيي ل مااقيي   ميي ا جييوع  يي   يي   بكييل     يي      اييي  م     ي  بيي   اييع  . 25خلييوي  رييع  

علييى   ييو ز ل ذييي  ن  ييلا.  29خ D/Sانغايي  جييعد  يي يف مييم حبييم  ي ييا  يشييما  يشيي ل جييع خ

بضيي ا    رييع    ال   يي   يييك حبوزن يي , ا ا ييني  دييم نشييمي    يم عيييع  يايي ام   يا ل يي  علييى    

 2117 بيي ن   ي يي    يف ن ايي    مييم  يقيي نو   ألس سيي   ي   29هكيي   نشيييف   يي      . اD/Sخجييع 

 يهزميي   يي  يف ذييي     يمييع بيف ييما   ا يي    يعاييي , م  يي  يم ليي  بيي رع   يا   يي , ب فيي ذ     خ  ت

ا   ه ميي  يف    رييع   يا   يي  نمث ييل     ايشيييف ذييي   ت   ... م يي  علييى  ياييو لل  ي ثمييي     

ما سييهم   , انييفييمب  مام يي  ي   خل ي يي  امايي د      ال  يي  ا  ااقيي     م يي  علييى حبمنيي  

ه  يي    مت ييل  D/Sخميي  ي يي     جييع  . 27خ يف جميي ي ناييويم ا سييمخع     ييو     ي ثمييي ا  هليي  

 .ما   مم اج   ن م 

يق ييني فلييحل   ييي ع    وم ييي ايي خهيي   ي ,رييع  يي ا   مه  يي   مسيين ن ة    ماعل ييع,        

 .  ا ا ي  ب  قونا  يا  س ما  ييبا    يا     عل    نع ا
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 املث   احثاني

 سي  اكو/دياويو احسيادة على جزر ازاء موقف احصني واحيابان

  بييا D/Sخ عيي ل اما يي  نييع ا  يايي     علييى جييع     ياع م  ييم يقييوي,     ن مليي ي ييل مييم       

م  يمو ييل  يميي,  ممييم  ييي ع     مايي زعا يييعايما بييا    بيي  , ن كييو   ب مما اضيي   ي ييا ا ي

يا ييل م  يي ,  ييع س و ييم هيي      ثييع نليي   يييم ب ا  ت لييل بشيي   هيي    ياييع ا لمييى  ي ييو . عل 

 اذي  مم فهي حمو يم.

 اوال  موقف احصني

ع ميي ,  01ايي ل  يعبلوم سيي   ا ييل  اا ييل  ي ييا ا ي  بيي    ييود  دييويه مايي  نا  ييني  ي ه         

مييم  يييعام  سيياوي , مضييه عييم خمملييحل   ييك ي ل  بلغييل  يمةيي     ي ا   يي  ب ا  يي  مئيي ل   ل يي  ا

لييمي  ح   يي  يشيييف  ي يي ا و  عييم لم يي م انييمج هيي    ياةييي هايي ل  يمو يي  اقيييف  يمو يي . ا 

  مايي  سيي   ا  ل  يقييم   ي شييميم, ام  ريي    D/Sخنع ع  يي  علييى جييع   نأج ييل ن ا علييى  ي  بيي

 11ييييو    ي  ب ن ييي قييييف     عيييه   اكومييي    . 21خم  ي ا   ييي  باميقييي  ه   ييي  ناييي     مشييي  ل 

,  يمييأم م يي  يايي ى بقييم    لك يي  ناا يي  مت ل  نيي ع  ليي مييم  ع هيي ا  رييعييم خ ييم دخ  2112 يلييوي

جيل  ع يي ل ملك م يي   يم    يي    ا  يقضي     ب  ت  ييما  ي ييا مييم   يكل ما اايي  فايييف  يف هيي  

 , عييدل  اكوميي   ي يي ا   عييم مواا يي   امايي  ذييي   ي ييو    . 29خهيي   مفييمب ععم  يي  نيييلةييع  

اعييعل  ميم  م   يي   ي يي ا  .  يمةييع جييعد  م  ع  ري ان  ييع بيي    ,بيممض هيي ا  خلاييو   ي  ب ن ي   

نكي     يم   يامي  ج  نم ي    ايم   ي    ي   يع  يا  ي  , ا يع يلا ي    يييعاي             فايو   ي  بي     

عييم خ ييم دخ , اكوميي   ي  ب ن يي   ييي ع فمجييل بييع  اييم   ي    يي   ي  ن يي . اا يييل إ  إعييه    

   ي ييا مييم يشييكل  نم   يي  جايي    يايي     خ, بقييم   خ يمييأم مناا يي    يي  يايي ى       D/Sخجييع 

نييمب  ي ييا    إعييه   يقيي هم   ي يي    يف ا.  31خع ييل قيييف  ييمع  اب دييلال   يي  ا   يي     م عليى  

اب اييك  ا   إت  , نيي يو  خ امو مييوز  ماشييو ي ,  عيي     ييما    ت بو ييوح يشيييف ٣٤٩١ 1ا

  بضييما  ٣٤٩١بوناييع    ي يي    يف متييوز     عييه انقضيي    يي     ي  مايي     .ا و ييي   ي ييا 

 ٢   بشييكل ا  ييم يف عييه  بوناييع     اكوميي   ي  ب ن يي  ا لييل عييه   يقيي هم   ا خنا  يي   لكيي   

عييه  بوناييع   اقيفه يي    يقيي هم  ا  عييه نييع امقيي    ,ظلييل  ي ييا ن  ييع علييى ا. ٣٤٩١  يلييوي
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عل  ي      ي   ييك  سيمثوذل    عي    ا يني  م   , جييخ عليى  ي  بي      مم  يوعي     يق نون ي   يعاي ي    

 .   31خ  با      ا يD/Sخ ت  ي ا,    يف ذي  جع 

لييوي  ي 1علييى  يي  ع  فييم, ن  ييع  ي ييا  ن يي   مضييل م  هييع  سيي   مم نا اييكو   وا يي  يف        

يننييخ عل  يي ,  ن يي  م ن يينى  يي  ا ,بييا  يومييي ل   مثييع  اعييع  مييم  يييعاي  مفييمب   1951

اب   ييل ن ييع  ي ييا  نايي ض  . ٣٤١٣ يلييوي ٣١نشييو " خ يف خ اذييي  علييى يايي   ازيييم ف  ج م يي  

ب نييع قيييف ايي نون , منييع  ,1971لعيييم    17ا  ايي ا   ييي ع اا مييع  يومييي ل   مثييع  ا ي  بيي   يف  

    ييع ل از   1971 1ا 31ع  إت  ي  بيي  . ايف عيي    جييع   يو  ييو اقيفهيي  مييم  ريي  ييياص علييى 

  هيي ا  ياق ل قيييف  ييمع   جييمل  فلييحل  يكييو ي و بييا     ج ي   ي يي ا   ب  نيي  يشييع  علييى   خل

فييمب, اييي ي  م يي  مممو يي  اليي      ا رييع   مD/Sخ  جييع   بيي   ا يومييي ل   مثييع  بشيي   ي 

 ,1972  ابييا  ي  بيي    ي يي    يف     ي  يي     شيينا ب ا يي  علييى  ي ييا   ييع.   يي  ن 32خانا يي ه 

 ,  بيا  ي ليعيم اد  يل  ي هاي ل     ن يل ل يي   ايم   ايع   ,1971ا ي يع ا  عي     م  هع   يايه   ا

  م ليي   ايي ي  كيي    يييو     يف إعييه   يقيي هم  ا ل ييما   ناا يي   م ا   هيي ا     هييع    ييعل علييى 

ن يي  ن ب يي  يميي يو  ,  , مD/Sخ,  ييي ع ياا يي  بييعا ا علييى اضيي   جييع   عيي    نيي يو    ت  ي ييا

نيع ي  ي يا ن يع    عيو   هي ا  ريع   ت  ي يا عايع عيو   ني يو  . بيل م          ممم  ي ع يننيخ عل يع   

 وعيي    ممج  يي  اييل   , ياييه مضييه عييم م  هييع   ي ييع ا  ا  ,وناييع  با عييه   عييه   يقيي هم  

 . 33خ D/Sخاض   جع 

  يي م ظلييل مييم  يي  نب, ن  ييع ع نليي   ريي يف  يي  ملق  ألع يي ل ,ديي   سيي    ي ييا يف  ا       

   يي    ال   يي   ي يي ا   يف ع ييع      ج يي  إت  م ال   يي   ي يي ا   مايي   يقييع , امت      يي   م م

 ,٣٤سييمن  م اييغ انشيي اغ   لك ييما, ا  نييل نييع    ةييع  ن ب يي  يميي يو  . ايف ن  ييي   يقييم   يييي    

جييدل ا  ,1195-٣١٤٩ ي  ب ن يي  بييا عيي م    ي يي ا    اييم  فييهي عل  يي   ي  بيي    سييمويل

  لك ي  ب يع فاي  ن   يملي   ايم  عليى نوا يني م  هيع     ونوسي ك   ييك            سم  نشي اغ  لكوم  

رييع   يم ب ي   ي   ي  يف ذييي     نياص عليى ناي زي  ي يا عييم    ميل جعييم  مو ميوز  خني يو   , ا         

اع يي  نم ليي     و ا ييثاديي ي ن ييما  ي ييا اعيي    ن    يي  ا   ا . 30خي  بيي    إت  D/Sخجييع 

 15ا    يوعي     ييك حبوزن ي  ن  يل   ع دهي . ماي  بع يي   يقيم   ييي           ,   ي  ي  D/Sخبم     جيع  

   يييعي      يي  ن  ييع ا يي ل  ي ييا هيي ا  رييع   ييل اميم يي   ةييع   ييغيف  ن ب يي  يميي يو  .    

اييع   ااييع نكييو   . 35خ1592  ييم  رييع   ةييعد مييم  يييعم ع ل  يايي لل    ي يي ا   يف عيي    ي ايي دل 
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اع قيي   يي ا   ناييةل  اييعا   ي ثمييي  يل ييا, هيي  سييةل زييي    م  ييوث  ممد دييو   ي يي   إت  

  نييل مق د يي   يي ا    سييمويل عل  يي   ي  بيي   علييى لييع زعييم  ي ييا .   ا خ1579يف عيي    يو  ييو 

ا خلميايي   رغم م يي   يك مليي   ٣٢٢٤ يي ي  حمضييم منايي   سييم  م اييغ   مد دو ييي  يف عيي    ا

 سييم  نشيي اغ   لك يي    دلييو ا  ٣١٢١و   نييوخ  يييك  وييل يف عيي     نشيي يل يي  خ  ييو  يييوع   

ال   ييي   م   ييي  مميييم     ةيييعد D/Sخانييي ا جيييع  ,٣١٢١شيييم يف عييي    يكيييدب  يييي ع ن

 , هيي   يكميي    D/Sخي ب ن يي  ذ ييمل جييع   اييع  اع قيي    نييمب  ي ييا  يضيي ,       ي يي ا  . ا

اييع ا يي ل ا  يو  ييو, رييع  فميايي  ام ييع ,٣١١١ياييع خه ي  يي   يي   خ عيي    ,  ييي ع    ييو 

   ت   م يل ييا, ميي  ي ييع م  يي    فيي    جييع   يو  ييو ايونم يي  يييو   يييد  يم  ايي      D/Sخجييع 

إت ذييي ,   نضييني موسييوع  فييم        اب   يي م    يي   ي ييا.     هيي  جييعد مييم   D/Sخجييع 

   يي   م  يي م   يفD/Sخجييع  ٣١٤٢ ي  بيي    يييك نشييمل عيي    ويي د    م يي ل ا  ييع  يف ا

 يامنايي خ  شييما   يييك  و يي   فميايي   يييعاي   اليي  علييى حبييم  ي ييا  ي    ال   يي   ي  ب ن يي . ا

   خلييم    م ييل فميايي    بلييو  نيي يو  .   يي     D/Sخجييع  يونييل ٣١٨٤خ يف عيي   بيي ب يي   آ

يف  يومييي ل   مثييع  عيي    خلميايي   يييك نشييمل ا ,٣١٣٣ك نشييمل يف بميا ن يي  عيي    ي ييا  ييي

ن  عييي   سيييو لل  يييمض  ي يييا  ييييك  و ييي   يايييهح  ي ثيييمع  يدياييي   فمياييي  ا ,٣١١٤

انضيي حل  . 39خ  يي   ي يي ا   ال    ةييعد مييم  أل   يي   م  D/Sخجييع     ا   يي  نيي ا ,٣١١١

 ي ييا    مو دايي  مييم مشيي ي  ييي ه    مشييحل فميايي  ي ب ن يي  نشييمل يف  ي هع ايي ل مييم  يقييم        

ا ييم خييي نغ ج ييع  عل  يي  بييا  ي لييعيم. ا    مايي زا     يي  نييعلض   عيي د  ي  بيي    لك يي   رييع 

ب  ييل مييم معيايي  مو ونيي     ا 1935   خلميايي   ييع ل عيي       , ييانشيي خ ازيييم ف  ج يي   ي  

نام يي    ا  ايي ا   جعيييم    ييعا د ع  لمييع, نو ييم  لييع  لييا   يين ه   1939 ذ   21 ن يي  يف ي  ب

نييع اييم  ياييل  منم يي ا إت     . اايي ي ييي نغ  D/Sخ  يف لييا م يمضيي م إ يي    إت جييع   إت  ي  بيي 

   خلمياي  نيعي   متلك ي  م ميد   ي  يل قييف ماي اي م      خلميا  ب ع  يم د  ي  بي   جيع  ميم ع  لي       

 . 37خع م 77   ي  ب     نععم  نم  د  رع     ما   على 

, يا يييل  D/Sخجبيييع  به هيييم متاييي عليييى    و ي ييي ا  يا  سييي و ا  ييي  يشيييع            

  جييع   ييي ايو  يي ا   اهيي   ايي  هخن مد 2112يف عيي     يي ي ,  م ييميم ازيييم  يييعم ا  ي اييكميو 

 . 31خ يم      يلعم ا عم اج   ن من   ي   يق نون   اايعيا   م ,ي  ما  زمم ب  ع  
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 ثانيا  موقف احيابان

 (terraهوييي    ن يي    نكييم م نأ ييعل  ب ييع    D/Sخنييعع   ي  بيي    ن يي   يي ل جييع         
nullis سييم  نشيي اغ    نييل  ييل لكييم ن يي   عيي   نييعي علييى  ا  ييي  عهميي ل    ام نوجييع هايي ا

 يع   ايم   ليوي ا يني عهمي ل عليى هي ا         اكومي   ي  ب ن ي  ب قيع  جم ي ا م    . مق مل  39خ ي  ا  

هيي ا نمايي   نييمب  ي  بيي      فاون يي . اابيي ي  مت  يي     و يي  يل  بيي   ٬1195 1ا 10 رييع  يف 

   ييعاي خ اي نو  ا يني  ي يع     يلقي نو  قي  مني دمض  ا وي عليى لي    لك ي  باميقي   و ي  د       م مت 

    اى مم ي ل  ام ياما ع  ام. . 01خ يو وي  بأس ق     لو   أللع       قيفعلى  م

  ا مييم جييع  ن نايي   ييونو  يييك هيي       ةييعد D/Sخجييع  بق ييل ٬امايي  ذييي   اييا        

سيم  نشيي اج  ي ي ا   د قيي    ,  ييك نا زييل عا يي      ريع  جييعد  ميم نيي يو    ي ب ن ي . ا  نكيم هيي ا   

 اييي ي , .1195ميم  نا ا يي     ونوسي ك ,  يييك  فليل ل ييع  يماا ي  يف لعيييم         2خيل ي     اييم 

مييم   2خ   يي   يييك فلييل عا يي   ي  بيي   د قيي  يل يي     اييم     ي اييل  يي م  مD/Sخميي   جييع 

  ا يييك  عق ييل فايي     ي  بيي   يف  اييم   ي    يي     1951 نا ا يي  سيي   مم س اييكو يلاييه  عيي     

يل ايع  ي ي ن  ميم     هيع   ياقيم  خ   عيم  يل لقيوض   لك ي             ي  ن  , ل ع نا زييل  ي  بي   امقي    

        يييل  D/Sخب يوايييل ناايييع مت ا يييني جيييع    خل  ييي  بمييي يو   اجيييع  بايييك  ا  . ا 

مييم  منا ا يي    3خ    اييميل يي  د قيي  ٬ ةييعد مييم جييع  ن نايي    ييونو  مميك يي  يومييي ل   مثييع   م

لقييوض     ن يي  مييم  يومييي ل  لييي ي  م يي   يي م   ااقيي   يييك  ع ييع . ا    و  خسيي   مم نااييكو

 يييك  فلييل ا ,1971لعيييم   17 ا     وا يي  يف ا  ايي  مثييع   ت  ي  بيي   ناا يي   منا ا يي   عيي      

 يييك ن م يي    ي ييا   ييي       ياقيي ضع مييم   ن ييعم ييي ي  ا.  01خ1972ييي    15ل ييع  يماا يي  يف 

  يي  م  , D/Sخع نييعي علييى ملك يي   ي ييا ريي     اج ويوج يي  ن ييعز     ا ا جغم م يي ن    يي   

ما قيي   يي    يقيي نو   ,يم عيييع ميي  نعع ييع ب يقي نو   يييعاي    م يي   بو ييا     يي    مفيي  ب يي , كيم  

حبكييم ااوع يي   يا ليي   ييل  يايي        يي ي  ا ,خعلييى  رييع   سيي      يي ا   خمتمليي   ي  بيي   

 ت ذييي  ازيييم    يي    يي   ,دو  ييو بيي ياع ا  ت حمك يي   ي ييعي  يعاي يي    عمنيا يي   م نيي ي  ب ن يي , 

عييم      جييم د  ييي ع  ف نييع لكوميي   ي  بيي   بضييم   , 2112عيي   يف  خل  ج يي   ي  بيي ن  خق   يي خ 

مم ملك ي   رييع خ  ب عي    مم ي ه   , ريع , هيو جميم  نقيل يل اييو   د قي  يلقي نو    لي   ي  بيي ن        

امقييي  يليييوزيم - ايا غييي  نوج  يييع  ت  ي ييي ا  يييي عميييو دم  خ ييي   ت  اكومييي  , ا ياييي  ي 

و  حب يييل   عييي دهم   يييوي ملك ييي   ريييع   ت حمك ييي   ي يييعي ق ليييي هيييو  ييي ذ  م - ي  بييي ن 
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مييم فايي     يقضيي  , اعييع    نمقييخ بيي ي  فشيي   م  ي ييا    اهايي   كييم  يقييوي, . 02خ؟ يعاي يي 

 . نننخ عل     يك اع ج قيف  ا  ع  يمث ل  من ك س ل ا يام  م ن  لكو  سم ع  

ب ييع ظ ييو   م     ن ييع   D/Sخ     عيي د ل  ي ييا جبييع     و   يضيي , ي  بيي ن اياييمام        

 لم ي ي  سيامل عيم   ا ييك    1991  مثيع  يف فمييحل عي      ميم  نم ة   محب ث  ييك ا ميل ب ي   م   

  يف D/Sخاب ي   بييع   هم يي    ي ييا لييوي جييع   اجيو   لم يي د  ناايي  يف حبييم  ي ييا  يشييما , 

 ا يف  يايي ب  ع  عيينايييععم  ي  بيي ن و      ي ييا   ن  ييم  .  03خ يايي   ا ل مييم  يقييم   ي شييميم

 ,مميك يي     نييل  يي م  م   يي    و ييوع   ييل سييلا   م      م D/Sخ  جييع ى لق قيي ,  عليي

   يقييو ل  سييمخع  .   يي    ياييةل  عن  يي   يي ا   علييى     هييع  سيي   مم نا اييكو  قيي اذييي  ام

    ممييى ن ييويخ ا ناةيي   ل اذييي  مايي   خل ايي ا ل ل ا يي    D/Sخجييع د مييم جييع   ممميك يي   

االي    هي  عليى  ميض  ي يا يضيم       ميم م  , ي  بي    مميكي . انقيع   ل  يالا  ا اكيم  م   نل  

 : 00خ م ي   يم ي    لق م   يف ه ا  رع , نأ  ع حم اي  مضه عم , D/Sخجع 

ي  لييو  ب ي يي ع ا  ايي ا   ييي يم  يي نو    مييم  لييع سييك      1110يف عيي    هايي ا دل يي  مقييعم     -1

مي  ييعي عليى لكيم      1199   ي   ريع  اايع وثيل ييع لكومي  م ةي  ب ي   يف عي            مسمئة    

  ي  ب    يا ل    .

 ,1115يف عيي      ي  بيي ن اخت ازيييم  خل  ج يي  هايي ا فايي   موجييع مييم ازيييم  يع فل يي        -2

   يعاي  نش اغ.D/Sعلى   دهض نعي على ن     جع خ   ي  ي    ن  م م ع 

م موجييع مييم اا ييل ا و ييي   ي ييا يف ن ق سيي    يف  يي م لعيييم      هايي ا فايي    ييك     -3

ويي   يي ا ا ن م ييو   بيي ن ا ب نقيي ذ  يي   ع  يمثييعث عييم ا يي     ييو د ا  ي     1921مييم عيي   

 . 05خ D/Sخيلغمض لوي جع 

م  كييم  يماييل م  ي  يي   D/Sخجييع  ع  عيييع ألع يي لب ييض  خلييم     عم يي    ي ييا علييى     -0

م  ييي ي  ع   ا يي ي   يي ن وه  ا  ووهيي , بييع م  دم  يي   سييم  خلييم    ي اييل ا لييع  بييل مم يي   

 ل    لك  .  ألع  ل كم  معم    عل    العه  
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  نيي  ي ييد   عييم  مجت هيي ل     1905 عييه  بوناييع   عيي     ا 1903عييه   يقيي هم  عيي          -5

هاي ا  ي يل م   ي  يشييف إت  يم      ايكيم يي و    ,س س   خلاو ل م  ب يع  ايم  يقيو ل  الاي د     م

 . 09خ D/Sخجع 

   يي   ي  ب ن يي  ن  ملييل ا نون يي  م  يي   ييص لييعا   م  ,مم نا اييكو يلاييه م  هييع  سيي       -9

مضييه    مين ا د   يي .  D/Sخ  ملك ي   ي  بيي   رييع  علييى  سيي    ب يع  اييم   ي    يي   ي  ن ي    

عليى م  هيع      ديي  ما ي ي ل سي بق  يل يا بي رع  ا يل  يم  ميل م  ي  باي         ي ال ها ا   ,عم ذي 

 .  07خس   مم نا اكو يلاه 

 ر ا   يم       لك   ب يم ل  مس    م    وااا  ي    ا ي  ب ن , حمموب, امم فهي  ز د ذي 

ب   يف  ي   .        هع  1195يف ع   ب يقو    ي  ب    نمععم    اي ا  ت  ن و   مأن   , D/Sجع خ

       هو  ي ا.  اك    أل ل رع   ت م ي ب ع   ي ا ي ا   ا   نم      ام   ي       ي  ن   ا
           

 املث   احثاح 

 اثارهاو /سي  اكودياويو يين احياباني امليدانيا على جزراح زاع احصتطور  مظاهر

 

ن ليو  ذيي    يي هم      ي  ي , بماي ام ليع   يايع ا, ا    D/Sخناي خ ا ي    ي  بي   بضيم جيع               

 علييى  ي يي  عيم م يي  ي  ماعيي    مضييه عييم  م  , ما يي  انشييمي    ملايي  انايي عهل س  سيي   ا خم

 .ذي  م    يل  ب    ي    ا ي  ب ن  على لع سو د. ا

 اوال  على صعيد احصني

  يف  ا فييم سييم ا ل  يقييم   ي شييميم   D/Sخظ ييم  ياييع ا بييا  ي  بيي   ا ي ييا علييى جييع     

اذيي  ب يع ظ يو  م  ييم ل نيعي عليى نييو مم  يياا  يف هي ا  ريع . ايقييع ل اييل لكوممي   ي لييعيم           

جت هييل مو ييوا  ياييع ا, ا ين  ييع علييى  ايوييي ل  فييمب سيي     ي هايي ل  مام يي  ي  ا يمة  ييي .    

ياييمح   و ييوا بشييكل ايف  ل يي    فييمب يييد  مايي اي   ي لييعيم ذييي  بيي    ي ييماى قيييف مه  يي    

. قييييف     عيييه  بشييأنع ل سييم, ا    مج ييي ي  يق  ميي  ايييع نكييو   جيييع  ب يمو ييل  ت لليييوي     

عييم  , D/Sخاقيي   مام يي  ي   خل ي يي  نشيي ل جييع          ا 1999 اكوميي   ي  ب ن يي  يف متييوز   
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 عيي   لا  يي   ,1997نييعاي جم وعيي  مييم  ممييم    ي  بيي ن ا ذاا  يموجييع  ي  يي   يف  رييع  عيي      

ذييي  اعلييى  عييم فايييف  ياي         يي   .   يايلا ل  ي يي ا   اععنييع ن ييمم  قييف ايي نون  ا نم   يي    

     2115 يعبلوم سيي    ي يي ا   بموج ييع  منمقيي   ل  ت  ي  بيي  ,  يي     ييعه  يف  يي  ض        بييع ل

ل  بييعا . 01خ ييو ب يماق ييخ عييم  ييياا  يف نليي  جييع    علييى ويي ح  ياييلا ل  ي  ب ن يي  يشييم   ن كو  

ا سييم م  ,٢٨٨١يف عيي    لم يي  ف عييم    يي ا  مال   يي  يلةييع    اييم  ب  حبيي   ياييام  ي يي ا    

ن يي ععل  يمييونم ل ب ع يي  بييا  ي  بيي   ا ي ييا عييم  . ا ييي ل مام  يي هايي ا علييى  ييكل  نشيي د  

اي مييم   فييوي ديي  م  ياييهح  رييو  ي يي   ام     عاييع ٢٨٣٨اي ابشييكل ممع يييع يف  يي نو   م  

نييعهو ل عهايي ل  ي لييعيم بشييكل   ييد ب ييع ا يي    ي  بيي   ا . 09خ D/Sخجييع ي  رييوع مييوض  ليي 

  ييل   شيي عم  جييم د فاييو     م هيي   ا يي   ,٢٨٣٢يف  يي م  يلييوي   ب مسييمثو ذ علييى  رييع  

  . 51خما هض  يل  ب   على نا ض ا سني ع  ل  لمة ج ل ا , يقوم   يف  ي ا

ال   يي  الييوي  مكل ماييم م إت    يي ا بشيي نمييعفل  ياييام  ي يي ا   ا يايي  م ل, ا  يي ثل         

. ابلييغ نوقييل  ياييام  ي يي ا   يف    يي ا   2112مايي  عيي     موا يي   اD/Sخ ليي ي  رييوع رييع  

. ا   ل  ي ييا    ذييي    51خ مييم  ١٨عييو  2110 مال   يي  يلةييع  لمييى  يي م ن ايي   عيي       

 بمييأم ميييعفل  يي م لقوا يي   يايي   ي  ايلييعم ا عييم سييهم      يي   ,   يي  عييعل اييم    ي  بيي       

يل ييو    ت     يي    "بيي  يي م ج ييو  لكوميي   يي نعا    يييأن ب نييع  ا مسييمثو ذ عل  يي ,   رييع 

اييو   مام يي  ع  ي ب ن يي  ا مميك يي  ناييم عى  ةيي م  يم    ألجاييع نمايي  ا , ي  بيي ن   يموسيي   

 نمقييعل بكييا   ايف  يواييل نااييع,  . م ايي ح  يقييو   ي يي ا     م يي عع     يي ي يي     مايي  ا ا 

بقييع  ميي  يف  ييعا    نايي  لا  يياام ي ييع  مايي ه م   يف ن ع يي    شيي عم  يقوم يي   ي  ب ن يي   يييك    

 يقييم    ي  بيي ن   يمويي , ميي  يلقيي   يشييكوا لييوي م ييع ا م    قييو  مايي اي  يف   ااقيي . ا ييمح     

 يايي د  ب سييم مكمييخ  يشيي ا   خل  ج يي  بييوز     يييعم ا  ي يي ا   نشيي    ييي  هييو  خ   س  سيي          

عيم  يمع م ي      يومي ل   مثيع  قييف   مو زني  ييععم  ي  بي   يف  يايع ا عليى  ريع  ف  ني   ي  ن لايع           

  ااقيي   ا  يي ىخ    مييم يمثييعث عييم مح ييي   ياييه  ا مسييمقم   يف   ااقيي  ا اايي ظ علييى    بييأمم

ااييع جيي د  يييم   ي يي   هيي   ب ييع . 52خ  يكييو  ليي    يف  يقييوي ايف  يا ييل    يي و   شيين   عل ييع  

 2113ن ايي   27ايفقييويض  يوجييو   ي  بيي ن  علييى  رييع . بضييما   عييع  ن  ميف يي  يل ييا يي يم 

ا بييعل عييع   ق م يي  يف عقييع   , و ييي   راوب يي جم  عيي  م ي يي  سيياوي  مييني  ي  بيي   ا  يغييل بكييا  

  من ايي  جبيي     يي   ي ييثحل  يمو يي   ي يي ا   اا يي    , ا  ميي  ذييي لييو   از  ع  م ييني   اييموب

 .  53خع  ر ق   ل يالوا  ي  ب     وي نمبشم  يمثميم  يش يب  ي    
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  يي م   ت  يمثييوي  رعيييع يف   , D/Sخجييع  نييأم م  م  ليي  يف  ,   ي  بيي   ز د ذييي , ميي   فاييو 

علييى مااقيي    يي     2112بن  ييع  هم  م يي  مايي  عيي      بييع ل يييك  , مسيين ن ة    ممميك يي  

  نمي  ميم بيا  ي و ميل      لميو د  يقيو   ي ي ا     ما م ي ,      غيما بعم ميم  يشيمض  ماسي , ب         

 . 50خ ي ييا  ت مم ج يي  س  سيي ن    مما يي  علييى مييعب  يايياو ل  يقل ليي      يي          ييامل يييك 

 People’s ا    ييد ريي    يمثميييم  يشيي يب   دزييي     منايي ض  ي اييكمع ا عايي مييعم م    ت
Liberation Army’s (PLA) مم  سيي  نشيي د ل ا , ي ثمييي  عيي    بايي د  يقييو ل . ا 55خ

   ي يي ا   يف حبييم  ي ييا  انع يييع   ا يييخ   ال   يي  ,  يي   سيي   ا  يي     حبمييي  يف مااقيي   

يييي  ميييم فيييهي نا  ييي    ياييي   إت نغييي يف م يييع    يقيييوب  ياييي  ع يف   ااقييي , اذ ا , يشيييما 

اهييي   . 59خل يييم  ييييعفوي, ال يييم  يمثل ييي   ريييوع  ع  ب اممييي  خي يييمى   سييين ن ة   مييي 

 سيين ن ة   ن ييعى إت  سييم      يااييوذ  ي اييكمع  ألمميكيي  لييوي    يي ا   ال   يي   ي يي ا   اقييم  

مكمييخ  يشييمد   ي ثمييي     ,٢٨٣١  يي     يي   .   يي   نشيي ل  اكوميي   ي يي ا   يف متييوز      

 ييو ز ل ذييي ,   اييل  يقييو ل  ي ثمييي   ي يي ا        ا  ة يي ز مولييع ياييما  يقيي نو   ي ثييمع.    

مييي   ي يي ا   يف  سيي د ل ن ب يي  يل ث   يي   ل عهعيي    ٢٨٣١ 1 , مايي  لما ا  ن يي   ي اييكمي 

    يي ا يف   اييموب  م  يي   يم يي  يم مييم جم وعيي  اهيي  ,“١مايي ا   ” مايي ا  ل  ييل مايي ى  

ب يااييي   يل ثميييي   ي ييي ا  , ناييي عع نلييي     يو  يييو يف حبيييم  ي يييا  يشيييما . اجيييع جايييوب 

 : 57خ  ا ا  ل على

ن ا ليي   مييم ا ييل  ي  بيي   ا يومييي ل   مثييع  عاييع   ييما  مييم    يمييع   علييى  يمقا يي ل يمةاييخ .1

 فهي سلال   رع .

 ن عيع ماموب  يقع  ل  ي  ا     ض    يلا  م ل ا  ض    يلغو   ل. .2

 . ي ثمي   ي  ا   س د ل م ألنشا إنش د ما د  حمع    .3

 . مسن ن ة    ي و  ي نوميف س ل  نع يخ مولع  يلة   ا يقو ل  روي , اسهح  .0

 2113 2ل 23ييييود   ي ييي ا   يف علايييل از     ييييعم ا   , ا سيييمك  م  ييي ا   مال ييي ل        

 . D/Sخجييع   يي  يف ذييي  مييوض  , ا ميي  مااقيي  يلييعم ا  رييوع مييوض حبييم  ي ييا  يشييما   عييم 

  فاييم  ر نييخ  ي يي    جييو د   ااقيي    ل   عن يي  ا ي اييكمي   يييك ن ييد مالييخ مييم  يايي  ميا

ا مييل    يي  .ميي  ي يي   مك ن يي   عيين ا  ي ييا يايي  م ل  ي  بيي    مسييماهع        . 51خ ايي   ن  
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مايي ا  ل عاييكمي  مشيين   مييني  اسيي   يف حبييم       بييأجم د 2110 ي ثمييي   ي يي ا   يف لعيييم     

يف  خنيأن  ليل فيد هي ا   اي ا  ل ب ن ي       ا  يعل ب يض اسي  ل  معيه   ييك نا ا      , ي ا  يشيما  

ع   ميم بيا  مسي       هي ا  ري   ي    يايع ا عليى      هكي  ا . 59خ D/Sظل نيع ا  ياي     عليى جيع      

 : 91خ يك  م ل  ي ا  ت  نم    س  س   ما   ا م ع   ا     على

 . ن عيع   ك ن   ي      ا  ال     يل ا, ا ا وي على  سلث  مماو   نقا  .1

   امق ل    يغ مض  يلومي ل   مثع  ا ي  ب  ..  يم  مل مني   و احل  ي اكمي  2

  معع د   م لا. .  ملما ظ ب يقع   على  يم عيع  رعع ب سمخع    يقو   ع3

سيين ن ة    ليي ا    يييك نا يييخ ب يي  بكييا,   مايي د  . ن عيييع  يااييوذ  ي اييكمع  ي يي   يف   0

 .ا يقع   على  يو وي إي   , اما   حبم  ي ا  راوب 

 . ن عيع اع    ي ا على  يم  مل مني  م ام ب ل  مجم  ع     ل  .5

 ثانيا  على صعيد احيابان

ما يي  م قييع   ييمض  سيي   مييني   ييمع    يمييونم ل يف     يقييع اجييعل  ي  بيي   ناايي   يف ب ئيي            

  يايياو ل  يقل ليي      يي  , سييو د  يا ايي  عييم  مييمها  و ييي   يشيي  ي   يلقييع  ل  ياواييي  اسيي ل    

 ي يي     ت  هييع م  ,    ميي   كييم    يشييكلع  ي يي و   ي يي   مييم ن عيييع يل  يي و ا ممييم          

 ي ايييكمي   ي ييي ا   بييي يقم  ميييم   مال  ييي   ي  بييي ن . ام  ييييخ    نع ييييع  ييييعا ي ل  ي ثميييي 

يف قييم    يي     يي    مييم    كييم    نيي  ع مييني اجييو   يمييونم ل إت لييعاث   ا , D/Sخجييع 

 .  91خو ل  ي  ب ن   ان يفن    ي  ا  ق لمك ا م   م با  ي

علييى ميي  نعع ييع  فيين ض   2113 2ا13يف   ز د ذييي , اييعمل  ي  بيي    لمة جيي  إت  ي ييا         

اا مييل  يايي  م ل   ق نليي  مييم اييو ل  يييعم ا     , D/Sخمييوض جييع   ألجو   يي ايي  م ل  ي يي ا     ي

 ي ييي ا  ,   بييي عن ا   قييي نهل SDFخ Self-Defense Forces يييي  ن   ي  ب ن ييي  

ب مممايي ا عييم نكييم   م ييل هيي ا  اييو  ث احم اييي  نغيي يف    ي  بيي    ياييلا ل  ي يي ا   د ي ييل   يي 

 مس سيي   يغيييف   يي  وااا  ييعل علييى ميي   ومييع  ج يي   ا يم عيييع,  م فييهي مييم  يو ييني  يييم هم

 خل  ج يي   ي  ب ن يي  يف    از   عييعل , ااييع D/Sخل يههمييع ز مييم ن ل يي  متاييك   جبييع     ا بيي
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  احبيييم  ي يييا  يشيييما  ي يييع  D/S   ن يييويخ  ييييم     ل  ي ييي ا   جتييي ا خ  ,2113 ييي  ض7

    حبي    يايام    نيعع   ي  بي    ابيل  لي  ث قييف مموايني.        ي دم ب يماي خ يف    كيم    سماع ز  

نايي خ يف  عييم  ر يي هيف  ي  ب ن يي  خلايي  حميي م     , D/Sا   بيي يقم  مييم جييع خ   امب يي   ي يي

ا ن يي  يف حم اييي  يمةاييخ  . 92خيشييم د  رييع  ذا  ياععيي   يقوم يي  يشيي       يي ام  ا دو  ييو  يايي ب  

هيي    يمثييما, ا مييل بشييم د عهعيي  مييم       مييني  ي ييا جييم د  سييليب علييى  ي هايي ل    نييأعيف ع 

. اب يي      اييى يمجييني  يم يي  ع امقيي  يلما ييي   ي  ب ن يي   ت  ي  ييل     2112يف  يلييوي  (D/S)جييع 

 ياييام  ي يي ا   يف    يي ا    ذييي    ب حبيي   عيييع , ا  م  ييل  2111 2 ي يي    ييي ع ااييني يف ا 

 .  93خ D/Sرع خ

ايف فضييم هيي ا  يماييو  ل  يضيي , ن اييل  اكوميي   يل د ي يي     م يي  يف  ي  بيي   بعع ميي            

 يييك ن ييعه  مه  يي   و ج يي    اييمةع ل مسيي    يف    , ي عيييع مييم  مسيين ن ة  ل  ,"بيي  يي اعا 

ا  اييا ,هيي  ناييويم  يا  سيي ل  مما يي   ل مسيين ن ة  ي ييل  بييمز هيي ا  احم ا يي   مال  يي , 

 خ ن عيييع  يم يي ا  مييني ميي   ومييع خ ييم  د  ي  بيي   مييم  جييل  ياييه  ا , ي  ب ن يي  يقييع  ل  يعم ع يي  

  ذ: . 90خ امس    مني  يومي ل   مثع 

 ن يي  ن مييع  زييي    م ع ن يي   يييعم ا يف  ييي ه   ت    2113 يي  ض  1.  علاييل  اكوميي   ي  ب ن يي  يف  1

نامكشيييحل ايييو جم وعييي ل ميييم    بيييع لمل ييي    ام . ا   از     ييييعم ا   1215   يييم ميييم  

 ,سي ا  يوه ل  ايم , عيهث ما يي  نيمن   ب ي يا اهي ,  زميي  حمم لي  يف حبيم  ي يا  يشييما          

مي    , ا ا ي    ي يا بشيم قيعا  يع ني يو         ,  بي يقو  D/Sخععا    ي   يهسيم هد عليى جيع      ا 

ي  بي   عيو   اع يااوع عليى هة ي ل ممع ماي  عليى  يقيو ل  ي  ب ن ي  يف  ا  اي ا . يي ي  نوج يل           

 لمضيال  ي  بيي    عل يع,   . 95خ ي يف   نيأفم اععنيع  ميم د   يي  ا نيع    ن عييع ايع  ن    ي ايكمي , بيل     

اييع  يمقا يي ل  يعم ع يي   ي ثمييي , ا  ا    ييع ل أللييعثمييم  م ييما  اييي     األاي 2115يف عيي   

اناييمض يف لعي ييع  ت اضيي     ,٢٨٣١ ييي   13 ممييمم ازيييم  يييعم ا  ي  بيي ن   مسيي      ييما يف    

ما يييخ  ال   يي   ا حبمييي  مييم    يمأ  ييعايي  ه خعييم ن يي  ا بشييع   ع حم اييي      , D/Sخجييع 

. امييم بييا ميي  نضيي امع  يي ي   ي ييما  وذجيي      99خ فييهي  سييمخع    ينه ييخ ا م ييم ا  ا  يقييو    

ن لييغ يغو  يي ل   ةوم يي  ن  ييل ب يييعيعي ااهيي  مئيي  جعيييع  مييم   Soryu  يلغو  يي  مييم دييم ز 

 مت  ييع   ي ق ليي  يل ييا ع ل   ا سيي    ا ييم   م ماوب شيي   ييم    ييا م  . دييم ٩٢٨٨سيي م   

 . 97خ يعم ا  ي  ن   ي ثمي   ي  ب ن   او ل إت يمال    
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ميييم  م جملييو  بأنشييي د يايي م  اييي نو  مشييماا  ,٢٨٣١ 2ل ٢١ اييم  يد يي    ي  بييي ن  يف    .2

 ي  بييي    يعبلوم سييي     ا يييي ع سيييوى يكيييو     بييي  مم يييع  يق ييي    يا  سييي ل NSC يقيييوم خ

مميكيي . مييم  يقييوم   م يودا يي  يلعاييي , علييى قييم   جملييو  م   يي ي   مسيين ن ة     ما يي , اا م

 نم ليي  اظ امييع  يم  ايي  جب ييني    لوميي ل كمييخ   يي و  يييوز  د, اايكييو   للييو  ييل ا يي    م

  ب يشيي ا   خل  ج يي   فيي ذ  يقييم   ل     يي  يف  يا  سيي    م لقيي مسييمخ   ي  يف  يواييل   ا سييخ ا

ابييي ي    ييي م  ليييع  , لليييو هييي   ا ييي   عيييم  معيييه  مت ٢٨٣٩ 2يف اا . 91خا يعبلوم سييي  

نشييك ل  للييو فييهي  سيي ى  ت  يي   اييع "بيي  . اييي  م      يي و  يييوز  د  يي اعا ه ئيي ل  يعاييي

نايي ام  يمييونم مييني  ي ييا   ييوي      قيييف , ٢٨٨١يلييوي   -٢٨٨٢يلييوي  ات يييع خ يومييي   م

  ال جيي ,٢٨٣١ 2 ا يف  رع  ييم يف ازميي   يمهيي  م  ي  بيي ن   ا نييعممضييه عييم  , D/Sخجييع 

يف ن  ييي    امييم   يام يي  ياةيي ح مايي  ا     ,يلث ييوي علييى م لوميي ل فييهي نليي   مزميي        "بيي  

 . 99خ  ا ى

 ناايي   علييى مم ييم    يييك  ي  بيي   س  سيي  ٢٨٣٩يف ن ايي    "بيي . فااييل لكوميي   يي اعا  3

ماييويم , مميي  س ايي م ي ييا ع ن    يعم ع يي  ب1997ت  خليي    مايي   سييلث   م بم ييعيم يم ليي  م  يي 

جا  يي . اعل ييع اييعمل م ونيي ل عاييكمي  بق  يي  مل ييون   ام  يكييل مشي  يني مشيين   مييني  يييعاي  م 

مييم    و ييي  ان  ييو   يشييما  , اهيي ا  اي مايي عع ل عاييكمي  نقييعم    ي  بيي    ت  خليي    مايي        

 . 71خ ام   ي       ي  ن   

يي ع   نيل ايع نقيعمل       ,, مي  ياي ى بيي اي نو   ييعم ا     2115متيوز   19.  ام  يد     ي  بي ن  يف 0

موجيع  يايل   يل  بي  ,  ونيع     يشيكل هي    يمشيميني اا  ي  ميني سي  ا ع مي  ميم  ي        ومي , ا بع  اك

اي مييم  مايي   اييم   ي    يي   ي  ن يي , اايي ي   يي و  يييوز  د      سيي ي اييو ل إت  خليي    م  جي ييع 

يف إ يي    إت  . 71خ ب ييع  يم ييويل, إ خ يو ييني  ألميي    يي   ب ي  بيي   يييع    فاييو    "بيي  يي اعا 

  يف حبييم  ي ييا  يشييما   ا  D/Sجييع خ ز د سييو د  ,  ما ي  يي لييع   نايي اا,  يي و  اييو   ي ييا 

إ   يمشييميني  رعيييع خ ييما ع    "بيي  ا  يي ى .يف حبييم  ي ييا  راييوب    ما ي  يي   مال   يي    ز د

م  يي م  مديي    يقيي نون   رعيييع  . 72خ  نقييني    بيي   انايي  ع  اييم  ا ييل ا  ييي  ل يي    يي خ  ي

م يضيني لييعا    ا ا ييو   جغم م ي  علييى  منشييا   ييك نقييو  ب يي  هي ا  يقييو ل     علييى  ايي مل     

اييع  نمقييعل  ي ييا فاييو   ي  بيي  ,  ا ما يي .    نشييكل فاييم  علييى سييهم   ييي ه  ا  يييك  كييم 
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مييم م قييع علييى  م  نييأعيفخسيي بق  سيي كو   يي   م  يييعم ا  ي يي   نشيي نغ ا   نشو    عمدهيي  ازييي ا

 . (73)   ال    ا مسمقم    مسن ن ة 

يييمقم مييم سيي    ي  بيي    يل  ييل    يا يي  مييني  يومييي ل   مثييع , م لييى    عييعزل  ي  بيي   مييم. 5

اعها ن يي  مييني  رييو     ,عيي     يمييو ز  بييا عها ن يي  مييني  يومييي ل   مثييع  مييم ج يي       علييى 

 East Asian سيي   عييد  ين  ييع علييى بايي د جت ييني  ييمض    سيي وع مييم ج يي   فييمب, م 
Community  ,مييي  ياييي ى خ  يييي    2111 نقيييعيم  ايييع   ييييع قم د   ي  بييي ن  يف عييي   ا

 ا لمييى فيي       , ا  ايي ا خ  يييك  عييل إت نقييل  يق عييع   ممميك يي  فيي    جعيييم   ا  ايي ا         

قييييفل  , D/Sخيف حبيييم  ي يييا  يشيييما  ااضييي   جيييع    ي  بييي  ,  م     يايييع ا ميييني  ي يييا

مقيي     يي و  . (70) يومييي ل   مثييع   ا م ييل ب يي   ت معيييع مييم  يمثيي يحل مييني   نوج يي ل  ي  بيي    

اييع ل ييل ما يي  علييى نا  ايي ل  بعييي    إت ا  يياام, ا 2113فييهي  يي  ض  "بيي  يييوز  د  ي  بيي ن  

  ييي   ن  خا  ييياام  ملعمييي  ب ييييعم ا عيييم  .ع  رييي نع   خلايييو ل  ي  ب ن ييي   ز د   يييوي ماييي

علييى  اجيي د ذييي  ,ذ ل  ي ييل  1971اا يي  باييو  م  هييع  مقيي  ميمع م ن يي  بمهيي    لييع اا  ي  بيي  ,

علييى     رييع    مايي زا    انأ  ييعه , 2113 2ا11هيي ه ع  ل امييو  يف   يايي   ازيييم   خل  ج يي   

  مما يي  بييا  ديي    منا ا يي ب يميي ي  م يي  نييعفل يف قييني  ييل سييلا   ي  بيي        ييي , اعل  يي  ن

 بشييأ  مواايي  نمخيي  ا خ  ا يي  خ  يمعمييل   مثييع   يومييي ل ميي   ذييي  امييني . 75خ ي  بيي  به هيي  ا

 . يايل      يوسي  ل  فيهي  ميم   يقضي    ليل  انموايني ,   اي ى  ن  يي   يف  ريع   عليى   ياي      ماأي 

 يي   اييع ا ميي  ب  ايي ا علييى ن ييعيل ايي نون  ن  ييع م ييع     ,ييي  م    جملييو  يشيي وك  ألميف يي  ا

امت   .D/Sخ  بييي   يف نع ع ييي  ميييني بكيييا عليييى جيييع   يوميييي ل   مثيييع   ع  ييي  ال ام ييي   ي 

 يم ييويل علييى  يم ييعيل  ييي ع نقييع  بييع  ياييا نو  جييو  ميي  ا يف إديي   ما اشيي  م ع ن يي   يييعم ا     

   م ييعع  ييياص  يمشييمي       اايي ي  يايي ا نو  جيي م ايييخ  لييع     يف جملييو  يشيي وك.   2113يييي

  هيي     واييحل م    ابييD/Sخ ي  بيي   رييع  بيي     مثييع   يومييي ل    ن يينى   يقضيي  بييخ يم ييعيل

  ياييع ااهكيي   ن ييعا نييع ع  ل  . 79خ عاييكمعا ع ييل   ا  ينه ييخ   يييمغيف  ييل  يم عيييع   كييم 

بييا  ي ييا ا ي  بيي   ذ ل حممييوب س  سيي  ا ميي  بشييكل  سيي  , قيييف          D/Sعلييى جييع خ 

 بايي : هيي   بييني باييوا  يي ا    مأعلاييل  مام يي  ي  ع نييل  يضيي  جييم د  ياييع ا,  يييعايما عهاي ل 

عييم  يع  عيي ,   ي ييا ابايي , ا ي ييا ع   يمةيي  ع  ي ييا ابايي , يلييم  يف  ي ييا ابايي ,  ي ييا

اب  ق بيييل  .2112 2ل9 بمييي  ي يف دو  يييو عقيييع  ,مق د م ييي   جم  عييي  ي ييياعاض  ياقيييع  ييييعاي  
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 فايي ض عييم ,اب ن سييون   ام ماوب شيي  انويونيي  هونييع : م ييل  يي يف , ي ب ن يي   ييم  ل  علاييل

% 329 باايي   2112 عيي   يف  ي لييعيم بييا  يمةيي  ع  يم يي  ي لةييم نم جييني   يي .  ي ييا يف   ع   يي

 عيي    يمةيي  ع  يم يي  ي لةييم مييني ب  ق  نيي  اذييي % 521 باايي   2113 يف عنم ج يي اا  ييل ,

  ي يييا يف  ي  ب ن ييي   مسيييم     ل  ييي عل اب   يييل.  ام  مل ييي   305عيييو بليييغ ا يييي ع 2111

 باايي   2110 ي يي    ألات  يمايي    م يي م يف نم ج ييل إذ ,2112عيي    ب ييع ملثوظيي   ها  يي 

 اب يمييي ي  . 77خ ام  مل ييي   3239إت  يييليم ,2113عييي   ميييم نااييي    ياييين  ميييني مق  نييي % 03

  م ي     مام ي    ي ي    بممميع,  يو   ي يا ا ي  بي   ميم بيا   يد  يقيوب           على ذي  ا كوس 

  D/Sخ. ميي  ي يي  ب   ييل   يضيي ,     ياييع ا بييا  ي ييا ا ي  بيي   علييى جييع    مام يي   يي    

 يع  ب    ع    .  نل 

 اخلامتا

 ي  يام  ج  من  :سمخه كم   ,مم  نقع 

  يييل  مييي  نا يييع, بييي   ن ميييي ل   , D/Sخ ي يييا ا ي  بييي    ز د اضيي   جيييع  د  .   ن يي  1

س  سييم    خل  ج يي  م نييع ي جتييع  ييع ه  مب  بييا  اليي م  يعاييي   رغييم يف ا ر وبويون يي   يييك نيي

 . ي و , لمى ب ع مض  عو ام  ان حل على ظ و ه 

 يم يي  ي  امسيي    , يي  ي  ب ن    ي يي ا  مام يي  ي  هايي ل  ي.علييى  يييمقم مييم   نايي ا ماييموب    2

مق  ني   ي   كيم    ييومما      ,م  يع ا ذيي  ميم  ييم   ل  ي يف  ا   يع  ي ي و  ي ليعيم        يمة  ع, ا

,  م     D/Sخ يك ماييي  قييييف     يييع  يف جيييع     م لييي   ا  يا اويييي الةيييم   يييو     يا    ييي  

  م جييم علييىذييي   يااييملق يي  ب يايي     علييى هيي ا  رييع , ا    ي ييا   نمخلييى ع يي  ن مقييعا  

  .      و  مما   ا ناها  ما  ا عع ما     ت س

ا ييي ع م لييع   ,يلم يي     مشييع  ب ياععيي   يقوم يي    نييأعم , D/Sخجييع  بمييأم م.   اييم    ي  بيي    3

مي  ي  يم ناي م  هي ا  ياععي  يف س  سي   ي  بي    خل  ج ي   يضيي ,         ا ,"بي     ي و  اكومي   يام  ا   

 م  ل  ب ع     يا م يف س  س   ي ه   مما   ا يعم ع  .  هو  جم د ل  اكوم  
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 م   يقييع  ل   سييمة ب  يييعا ا  ما يي  ا    علييى نايي ,جيي د  يضيي   رييع  بمييأم م .    اييم    ي  بيي  0

 يمثيي يحل  ممميكيي   ي  بيي ن    عميي   ت ماييني  ي ييا مييم يف ظييل  سيين ن ة   ا , يعم ع يي   ي يي ا  

  ق    يا      ي ثمي  يف حبم  ي ا  يشما .

لةييم   خيي اى  ي يي ا   مييم نكييم   م سيي     D/Sخ. عكييو  ياييع ا  ي يي    ي  بيي ن  علييى جييع  5

 عم  يموسني  ي  ب ن  يف   ااق . ا يا جت  ,م  ا ل  ام   ي       ي  ن  

 بي  ,  بيا  ي يا ا ي   خ سي    ايم  ناشي    ييم نكيو    , اعليى  م جيم   D/Sخ.    اض   جيع  9 

 ييمض  سيي   بممم يي , امييم عييم     لمبيي  ب يي     اييموب سم  ييحل  ااقيي  ,مكلميي   يييعايم   نييع    

  .يف   امق ل س      ل ه ا  ام  م  اض   ا ع ه ا  ر  يم نكو
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 زمة السوريةدوار الدولية للقوى الكبرى تجاه االاأل

 

 

 

 

Abstract 

         The nature of contemporary at international relations 

turned to a non-zero game between the central powers in the 

contemporary international system, where the spins interact 

on the basis of recognition of conflicting interests on the one 

hand and common interests on the other hand in the Middle 

East General and the Arab region in particular, after 

becoming the Arab regimes at the expiry phase which came 

after the Tunisian revolution, and which is designated as the 

spark to these crises and the Arab revolutions. 

            Since the Syrian crisis created an international 

conglomerates and worked on the detection of cracks within 

the international system and to disclose the differences that 

were covered with the international community and 

international legitimacy, which began crack and crumble in 

front of the interests of States, which is leading the global 

system and works to make interests based on the concept of 

power and possibilities away from the concept, who became 

traditional in the eyes of these countries. 

          It is clear that American policy in particular and the 

West in general aimed to continuing the quest to expand the 

NATO action circle in order to prevent check Russia 

 معتز عبدالقادر محمد الجبوري د.

 جامعة جيهان

 والعالقات الدولية كلية القانون
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strategic objectives encirclement policy, while Russia seeks 

to counter this trend across several fronts, including the 

Syrian crisis that came to make these interactions between 

the major powers In field experiments, during attraction of 

the US position with the French and Russian position . 

 ملخص

الدولية املعاصرة إىل لعبة غري صفررةة نيفا الىفومل املرة ةفة ن ال  فا       حتولت طبيعة العالقات         

الدولي املعاصر، حيث ةدور التراعل على أساس اإلقرار مبصاحل مت اقضة من ناحية ومصاحل مشرتةة من 

ناحية أخرمل ن م طىة الشرق االوسط عامة وامل طىة العرنيية نيصفور  خاصفة نيعفد اص اصفبالت االن  فة      

حلة انتهاء الصالحية اليت دخلت عىب الثورة التونسية ،واليت اعتفتت مبثانيفة الشفرارة    العرنيية ن مر

 هلذ  االزمات والثورات العرنيية.

اذ أص االزمة السورةة قد خلىت تكتالت دولية وع لت على ةشف لشروخ داخل ال  فا  الفدولي          

والشرعية الدولية اليت نيدأت تتصفد   واالفصاح عن اخلالفات اليت ةانت مغطاة نيغطاء اجملت ع الدولي 

وت هار أما  مصاحل الدول اليت تت عم ال  ا  العاملي وتع ل على حتىيق مصاحلها ني اء على مرهو  الىفوة  

 تىليدي ن ن ر هذ  الدول. شيءواالمكانيات نيعيدًا عن مرهو  الىانوص الذي اصبح 

ية نيشكل عفا  تسفتهدم مواصفلة السفعي     ف ن الواضح أص السياسة األمريةية نيشكل خاص والغرني      

لتوسيع دائرة ع ل ال اتو نيهدم احليلولة دوص حتىق روسيا اهدافها االسفرتاتييية سياسفة التطوةفق ،    

الفيت جفاءت    نيي  ا تسعى روسيا إىل مواجهة هذا التوجه عت جبهات عدة ومن ض  ها االزمة السورةة

جتارب، من خال جتاذب املوقف االمرةكي مع  لكي جتعل هذ  التراعالت نيا الىومل الكتمل ن حىل

سوم ةفتم ت اولفه ن هفذا البالفث مفن خفالل        وهذا ما الررنسي وت افره ا مع املوقف الروسي الصيين.

 جم وعه من االدوار واملواقف الدولية.
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 املقدمة:

 ه يتها ماأجيو سياسية مه ة ن خرةطة السياسية العاملية ة ةد من  ٍةحي ى املشرق العرنيي مبكان     

االمر الذي ن الب ية االجت اعية السياسية،  ةت تع نيه من ت و  ن اهلوةة االث ية والدة ية ومن تعىيد

وهذا الواقع انعكس ، هعلى ارض مصاحل اقلي ية ودولية عدةدة متصارعةجيعل م ه ساحة مالئ ة لتراعل 

تغريات سياسية ن املشرق العرنيي  ةّةأوحدةثًا حبيث أص  على االوضا  السياسية فيه قدميًا ًا ةّليًاانعكاس

نيل تكوص شدةدة التأثري اجت اعيًا وسياسيًا ن حميطها  تتوقف عادة ض ن حدود الدولة الواحدة، ال

العرنيي نيالتغريات  جلواراثرت دول زمة السورةة من هذا االطار، اذ تأخترج اال وال اجلغران نيرمته،

جل دفع ان  تها اىل اتبا  سياسات ت سيم أة ا اثرت فيها من  ن سورةة، ارةةالسياسية واالم ية اجل

   واحملددات الداخلية واخلارجية ن ص اعة قرارها جتا  االزمة السورةة.

 املشكلة الدراسية:

 توتعدد السورةة، الثورة مسار على تؤثر اليت والداخلية واالقلي ية الدولية االطرام تتعدد

 الدول اليت تعتت أطرام الختيار الباحث دفع مما. السورةة الساحة على املختلرة لألطرام املصاحل

 من ختريه وما ةترها ما هلا سورةا جتا  اخلارجية سياساتها فأص الكتمل الىومل من ونياعتبارها الصرا 

 سورةا. ن األزمة مسار على ةبري نيشكل تؤثر أنها ة ا ومطامع، مصاحل

 نهج الدراسة:م

لىد استخد  الباحث ن هذ  الدراسة امل هج التارخيي من اجل التعرم على سري االحداث، 

 لتالليلي الذي ةساعد على معرفة مواقف الدول الراعلة ن هذ  األزمة.اةذلك مت الرتةي  على امل هج 

 الدراسة: فرضية

ص االزمة السورةة اصبالت نىطة جتاذب العدةد من الدول أدها رات طلق هذ  الدراسة من فرضية م  

الكتمل والراعلة ن ال  ا  الدولي، دوص اص حتسم هذ  االزمة لصاحل جهة معي ة سواء ن الداخل 
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وة ا  معي ة، وت طلق من هذ  الررضية عدة اسئلة، ةالسوري او لصاحل دولة ةتمل تسعى لدعم جه

 ةلي:

 ها.سباب االزمة السورةة وتداعيتأ -1

 مواقف احلكومة السورةة ومعاجلتها لالزمة السورةة. -2

 ن االزمة نياعتبارها الدول اليت لعبة دورًا ن تغري مسارات االزمة.م الكتمل الدولمواقف  -3

 تقسيمات الدراسة:

 ةلي: ت ىسم هذ  الدراسة اىل مبالثا وة ا      

 االزمة السورةة وتداعياتها. :املبحث االول-

 اسباب االزمة السورةة. املطلب االول:-

 تداعيات االزمة ومعاجلتها. املطلب الثاني:-

 املواقف الدولية من االزمة السورةة. :املبحث الثاني-

 من االزمة. الررنسي -االمرةكي املوقف املطلب االول:

 .الصيين من االزمة -الروسياملوقف  املطلب الثاني:
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 املبحث االول

 االزمة السورية

، الت ال االزمة السورةة وتداعياتها متثل اهم التطورات اليت  ةشهدها العامل العرنيي خالل الررتة     

عن أص ةل السي ارةوهات املختلرة واحملت لة  مازالت مطروحة وهو  سورةةحيث ةشرت االوضا  ن 

عات اجلهادةة ة ا اص ت اةد نشاط اجل ا االمر الذي سيكوص له تداعيات عدة على االستىرار االقلي ي،

 قد ة عكس على ال شاط السلري اجلهادي املتطرم ن امل طىة نيصره عامة. سورةةن 

متر االزمة السورةة حاليًا مبرحلة نيالغة االه ية وذلك ارتباطًا نيالتطورات اليت تشهدها  أذ

 اممو  لداخل.في ا ةتعلق نياحلراك السياسي لىومل املعارضة السياسية ن اخلارج وا مستوةات االزمة سواًء

حيث اصبح املتغري املكاني له دور  وأسرتتييية،ميكن اص ت عكس هذ  االحداث على املتغريات اجلي

ومن هذا امل طلق  امل طىة نيصورة عامة،ونيصورة خاصة  سورةةةبري ن العدةد من االحداث اجلارةة ن 

ى الداخل السوري من ناحية وتداعيتها عل جيب الرتةي  ن هذا البالث على اسباب االزمة من ناحية،

 ةلي: ة ا و اخرمل.

 سباب األزمة السورةة.أاملطلب االول:

 .السورةة األزمةتطورات املطلب الثاني:

 

 

 

 

 

  



 عاشرالعدد ال                                     بار للعلوم القانونية والسياسية         مجلة جامعة األن
 
 

663 
 

 املطلب االول

 اسباب االزمة السورية

نييكو على الرأي العا  السوري حدودًا مل ةستطع أص ةتىبلها، األمر  –فرضت اتراقية ساةكس 

االحساس نيالوالء للدولة الىطرةة ع د الكثري من املواط ا، وقد دفعهم هذا األمر إىل الذي أدمل إىل ضعف 

البالث عن مصادر أخرمل للهوةة الوط ية خارج حدود اإلقليم السوري. وت ازعت اهلوةات نيا ثالث 

سه اجتاهات، قومية عرنيية، سورةة قومية، وتيار داعي إلعادة احياء اخلالفة اإلسالمية. ون الوقت نر

لعشرية، ون نيعض األحياص للعائلة. هذا الوالء لعب دورًا لص على الوالء لل  طىة وللطائرة وحافظ السورةو

سلبيًا ن أوقات األزمات اليت عصرت على امل طىة، حيث نرمل أص مصطلالات من قبيل " الىبيلة، 

 (.1) اه ةالعشرية، الطائرة" تعود إىل ال هور ونيىوة على املسرح السياسي لألحداث الر

 أسباب االزمة:

 طبيعة ال  ا  احلاةم:-1

ترّرد ح ب البعث العرنيي االشرتاةي ن السلطة واحتكار  ممارسة الع ل السياسي ن نيعض 

قطاعات اجملت ع مبوجب املادة الثام ة ن الدستور، ووضع خطوط محراء أما  نياقي األح اب أث اء 

ن أوساط الشباب ع ومًا والطالب خصوصًا. ومل ال سي ا ممارستها للع ل السياسي ن الشار  السوري 

ةىف األمر ع د هذا احلد، فبعد انشغال ح ب البعث نيالسلطة ومتطلباتها ضعف اجلانب العىائدي ن 

ممارسته السياسية واالجت اعية وفتح نياب االنتساب أما  اجل يع من دوص وضع قواعد صارمة لطرق 

عداد هائلة من امل ترعا واالنتهازةا إىل صروفه لالسترادة من اختيار أعضائه، مما مسح نيدخول أ

هذ  الرئات تغلغلت ن ني ياص الدولة . (2)االمتيازات اليت ةت تع نيها عضو ح ب حاةم ن الدولة

ومراصلها الرئيسية، وشغلت م اصب رمسية ونيدأت تستغل الدولة وأجه تها ن سبيل حتىيق مطامعها 

 اخلاصة وخدمة ألهدافها غري املشروعة. 
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ومل ةىف األمر ع د هذا احلد فكثري من هؤالء نكصوا إىل ثىافتهم الدة ية السائدة واليت نيدأت 

 الطائريةتشدد شيئًا فشيئًا نتيية قراءة قادمة من خارج حدود الدولة ع لت على تغذةة متيل إىل ال

 (.3) نيسبب ما اعتتته احتكار السلطة من قبل فصيل معا ن سورةة

 الىضية الكوردةة:-2

الىضية الكوردةة واحدة من املسائل املعىدة ن العامل، فهي تت اول من ناحية احلىوق الىومية 

نيعضها لبعض، ونيي ها حدود  متامخةجد نيصرته أقليات قومية موّزعة على  أرنيعة دول لشعب متوا

دولية فاصلة، وهي ن الوقت ذاته حت ل تطّلعات شعب ةط ح إىل أص ةكوص أمة نيا األمم، وأص ةكوص 

ت أسرية له ةيانه الىومي املستىل نيا الكيانات الىومية ن العامل، السي ا اذا ما عل  ا أص امل طىة الزال

الرتتيبات اليت وضعتها الدول الكتمل ن املاضي نيكل ما حت له وما ةتداخل معها من مصاحل و توازنات 

و ن اعات وت اقضات حملية و إقلي ية ودولية. وشاءت ال روم التارخيية و التالالرات الدولية أص تضع 

اخل أطر دول مستىل نيعضها عن الشعب الكوردي موّزعًا نيا عدد من أقطار خمتلرة ، فأراضيه واقعة د

نيعض. ونيالتالي فإص حل الىضية الكوردةة نياعتبارها قضية قومية عامة ليس مرتبطًا نيسورةة وحدها، وال 

ةل األح اب  ت طلق .(4) نيالعرب مجيعهم، إال ن حدود معي ة، وإال نيصرتهم طرفًا من أطرام عدةدة

ساحة نضاهلا الرئيسية مع الت وةه نيأص انطالقها من ردةة ن سورةة من األرضية السورةة، وتعتتها والك

ردستاص ترةيا وردستاص العراق وةواألرضية السورةة ال ةعين عد  تعاطرها مع أني اء جلدتها ن ة

رد ن سورةة ج ءًا وعتت الكةة ا  ،ردستاص إةراص ونيشكل عا  مع األةراد ن مجيع أماةن وجودهمووة

ردستاص سورةة، وردةة ن سورةة تعبري ةو م األح اب الكمن الشعب السوري، وال تستخد  مع

تعتت نرسها ج ءًا من احلرةة السياسية الوط ية والتىدمية والدميىراطية ن سورةة، وحتدد أسلوب  نيل

نيال شاط السياسي اجل اهريي الدميىراطي السل ي، ونيرنيط نضاهلا مع نضال ةل الوط يا  ع لها

سورةة على اختالم انت اءاتهم، وهي تؤةد أنها لن ت ير إىل أساليب والتىدميا والدميىراطيا ن 

 . (5) الع ف، نيل إنها ترفض وتدةن نيشدة ةل أشكال الع ف، وةل أشكال االنتىا  واحلروب األهلية
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من ه ا ومما تىد  نالحظ اص الكورد ن سورةة ةانوا ة  روص وةسعوص اىل االندماج ن اجملت ع  

ره وال ةسعوص اىل االنرصال ة ا هو احلال ن اةراد العراق، ورمبا السبب ه ا السوري نياختالم طوائ

 ةرجع اىل طبيعة التعامل من قبل السلطة احلاة ة مع هذ  املشكلة.

 االسباب االقتصادةة: -3

 لدةهاتعتت سورةة نيلدًا غ يًا مبوارد  الطبيعية، فهي حتتوي سهواًل خصبة ومياهًا وافرة، و

وقد دأب احلكم على مصادرة  .هرة، ة ا حتتوي ت وعًا طبيعيًا نيا جبال وودةاص وسهولعاملة ما أةاٍد

األراضي واالدعاء نيأنها ألغراض وم افع عامة، مما اضطر أهلها للهيرة من مكانهم التارخيي )غادر 

ألف اجل ةرة، امل طىة اليت ةاص ةىال إنها ستطعم سورةة وج ءًا من الوطن العرنيي، ما نيا ثالمثائة 

ومليوص مواطن خالل األعوا  الستة املاضية، وقد نيدأت امل   ات الدولية توز  ه اك ثالثة وعشرةن ألف 

سلة غذاء ةوميًا(، وقد هاجر السورةوص الذةن صودرت أراضيهم وم ارعهم إىل مدص صريح ن ضواحي 

تها سكن عشوائي، املدص، حتيط مبدص صريح أقد ، حمرومة من مع م اخلدمات احلياتية، هي ن حىيى

 .(6)( نياملائة 8نياملائة من السورةا )املتوسط العاملي  42ةعيش فيها 

إضافة إىل هذ  الصورة الىامتة من ترشي البطالة وتدني مستومل املعيشة واخنراض الىدرة 

ة الشرائية وانتشار الرىر، فإص احلياة االقتصادةة مملوءة نيالرساد، فال نيد من الرشوة من أجل إجناز أة

 معاملة، وال نيد من إذالل املواطن نرسه أما  أجه ة األمن، ألص ةل شيء مرتبط نيأجه ة األمن املختلرة. 

أص سورةة أصبالت قس ا: األول: قلة من ال اس متلك  ونستطيع أص نىرر نيكل وضوح ودقة 

الشعب ال نهبوا ةل خريات ومىدرات سورةة. والثاني: هم مع م ، ةل شيء وهم آل األسد ومن حوهلم 

ميلكوص وال جيدوص قوتهم وهم ن فىر مدقع. مما أدمل إىل ضيق الشعب وانريار ، وةاص هذا العامل 

 .( 7)2111\3\15االقتصادي هو أحد العوامل اليت فيرت األزمة ن 
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 ترشي ال لم وانعدا  املساواة: -4

حىوقه ن أي جمال اقتصادي أو ةعاني املواطن السوري من ترشي ال لم وانعدا  املساواة، وال ةصل إىل 

مع املواطن اآلخر من أني اء الطائرة العلوةة،  جتاري أو سكين أو مالي أو تعلي ي إخل..... نيشكل متساٍو

، وإص إحساس السورةا نيعد  املساواة ةاص (8)وال ةصل إىل نيعض حىوقه إال من خالل األجه ة األم ية

 ا ال  ا .على هذ الثورةأحد العوامل اليت دفعتهم إىل 

 املطلب الثاني

 تطورات األزمة السورية

مطالبة: نياحلرةة والكرامة واملساواة والعدالة  2111\3\15خرجت امل اهرات ن سورةة ن       

االجت اعية، ونياملشارةة ن الىرار السياسي، وإنهاء الرساد، وإنيعاد الراسدةن، وةف قبضة األجه ة 

برية إخل.. لكن ال  ا  السوري استخف نياألزمة السورةة ن األم ية عن التدخل ن ةل صغرية وة

تها، واعتت أص ما حدث ن تونس ومصر ال ة طبق على سورةة، وأص سورةة غري تونس ومصر، انيداة

وظن أنه ميكن أص حيل مشكلة األزمة نيالىبضة األم ية اليت امتلكها، واليت عاجل نيها أزماته السانيىة، 

من ةل ات  ضائية،رخرجوا ن درعا متأثرةن مبا شاهدو  على الى وات اللذلك نيطش نياألطرال الذي 

ة ا نيطش نيأهاليهم، وهّدد احملاف ة مجيعها، وهّدد مجيع الوفود اليت توسطت حلل م ددة نيال  ا  

املوضو ، لكن است رار امل اهرات، وإصرار ال اس على مطالبهم جعله ةليأ إىل خطة ذات ثالث 

 : حماور

د مجاهري الشعب السوري نيىبضته األم ية، وختوةرهم، وإرهانيهم، من أجل أال ةعودوا إىل : تهدة األول

الت اهر، واستخدا  الىوة معهم، والليوء إىل االعتىال والتعذةب والىتل أحيانًا إخل...، لكن ةل ذلك مل 

 . (9)ةرهب اجل اهري ومل خيرهم، نيل است روا ن الت اهر واملطالبة نيإسىاط ال  ا 

الثاني: اعرتافه نيأص ه اك حاجة إلصالح األوضا  املرتدةة ن خمتلف اجملاالت االقتصادةة والسياسية 

واالجت اعية إخل... م ذ جميء نيشار إىل احلكم، وأةد ذلك ن املؤمتر الىطري الذي انعىد ن عا  

ةم األمن ، وتىد2113لسبب احتالل أمرةكا للعراق عا   -حسب زع ه–، لكن ذلك مل ةتالىق 2115
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على اإلصالح، لذلك فإص ال  ا  نيعد أص اشتعلت األزمة نيدأ نيدراسة تغيري الدستور ونيالذات املادة اليت 

ونيالرعل  ،(11) ترهن سورةة نييد ح ب البعث، واليت تعتت أص ح ب البعث هو قائد الدولة واجملت ع

قانونًا جدةدًا لألح اب  أجرمل نيعض الرتوشات على وضعه، فأصدر قانونًا جدةدًا لالنتخاب، وأصدر

من أجل انتخاب جملس شعب  2112إخل...، ثم أجرمل انتخانيات جدةدة ن شهر أةار )ماةو( من عا  

جدةد إخل..، لكن الشعب استخف نيكل هذ  اإلجراءات، واعتتها غري حىيىية، ألص ال  ا  ةاص قد 

البها ن احلرةة والعدالة فىد مصداقيته، لذلك است رت مجاهري الشعب ن الت اهر مصرة على مط

  .(11)واملساواة واألمن والكرامة إخل..

الثالث: ادعاء ال  ا  أص جم وعات إرهانيية هي اليت تىود هذ  اجل اهري الثائرة، وأص هذ  اجمل وعات 

ممولة من اخلارج، وهذا اإلرهاب حتارب نيه الىومل اخلارجية سورةة عىانيًا هلا على موقرها ن التصدي 

واالمتةالية العاملية، ثم اتهم صراحة ةاًل من قطر والسعودةة نيأنه ا وراء هذ  احل لة إلسرائيل 

اإلرهانيية، لذلك  جلأ ال  ا  إىل الىتل والبطش والتدمري واالعتىال والتعذةب إخل.. مستخدمًا ةل 

ذ  أجه ته األم ية اليت ني اها، واليت ظن أنه ستالل له هذ  األزمة، لك ه جتاهل أنه هو سبب ه

األزمة، وأص أجه ته األم ية هي عامل رئيس ن هذ  األزمة، وجتاهل أص الشعب مصر على أص حييا 

  .(12) حياة جدةدة ملؤها الكرامة واحلرةة واملساواة والعدل والب اء واحلضارة والسلم إخل

 مشروع اجلامعة العربية حلل األزمة يف سورية: 

تراعلت  طالبة نياحلرةة والكرامة والعدالةاملاهرات إزاء است رار األزمة السورةة وخروج الت 

نيعض الدول العرنيية، وصاغت مشروعًا نياسم اجلامعة العرنيية طالب ال  ا  السوري نيوقف الىتل 

ونيالرعل اضطرت سورةة إىل املوافىة على مشرو   ،والتدمري، وإطالق سراح املعتىلا، والس اح نيالت اهر

ساومات وتعدةالت أدخلت على مشرو  الىرار، وقد ترأس وليد املعلم اجلامعة العرنيية نيعد مماطالت وم

وفد سورةة، ة ا ترأس نبيل العرنيي األما العا  لليامعة العرنيية وفد اجلامعة، واشرتك معه محد نين 

 . (13) جاسم رئيس وزراء قطر ن إجراء احلوار مع سورةة
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الضغوط عليها من أجل أص تكسب وةاص هدم سورةة من املوافىة على الىرار هو امتصاص 

م ةدًا من الوقت لعلها تستطيع الىضاء على األزمة، وقد أرسلت اجلامعة العرنيية وفدًا من املراقبا 

نيىيادة الررةق الدانيي من أجل التأةد من ت ريذ مشرو  اجلامعة العرنيية، وانتشر املراقبوص ن عدد من 

وب، واست ر الىتل واالعتىال والتدمري دوص احرتا  ألي املدص والىرمل، لكن سورةة مل ت رذ ما هو مطل

اتراق، مما حدا نيبعض الدول العرنيية مثل السعودةة إىل سالب ممثليها من نيعثة املراقبا العرب، ألنها 

مل تشأ أص تكوص شاهد زور ن مشرو  اجلامعة العرنيية، ثم تبعتها دول جملس التعاوص اخللييي ن 

راقبا، ثم أعلن عن فشل مشرو  اجلامعة الذي مل تطبق سورةة شيئًا م ه سالب ممثليها من نيعثة امل

 .(14)واست رت ن الىتل والتدمري والتشرةد

ومن اجلدةر نيالذةر أص تدمري حي نيانيا ع رو ن محص وتشرةد أهله م ه وقتل املئات م هم، قد       

 املتكررة له.  وقع أث اء قيا  نيعثة املراقبا نيع لها ن سورةة وأث اء زةاراتها

 مشروع األمم املتحدة بالتعاون مع اجلامعة العربية: 

اجتهت اجلامعة العرنيية إىل األمم املتالدة نيعد أص فشل مشروعها، واستصدرت مشروعًا مشرتةًا نيا 

اجلامعة العرنيية من جهة ونيا األمم املتالدة، واعت دت ةون ع اص األما العا  السانيق لألمم املتالدة 

 ، م ها: عدة مشرو  الىرار نىاط شت لإىل سورةة لت ريذ هذا الىرار، وقد اة بعوث 

 .سالب امل اهر املسلالة من املدص والىرمل .1

 .إطالق سراح املعتىلا .2

 .الس اح نيالت اهر السل ي  .3

 .وقف الىتل والتدمري .4

 وإرسال نيعثة مراقبا دوليا من أجل ت ريذ الب ود السانيىة. .5

على املشرو  من أجل ةسب الوقت، واستىبلت نيعثة مراقبا  -ةعادتها–سورةة فىد وافىت  اما      

( مراقب، لك ها مل ت رذ شيئًا من الىرار، واست رت الدنيانيات م تشرة نيا البيوت، واست ر 311من )
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ت اجليش م تشرًا نيكثافة ن الىرمل واملدص، وإطالق ال ار على املت اهرةن السل يا، وقد وقعت أة

وجم رة الىبرية  ،2112\5\25جم رتا نيوجود املبعوثا الدوليا وه ا: جم رة احلولة ن محص ن 

 .  (33)2112\6\6ن محاة ن 

ن نهاةة املطام ةرمل الباحث اص االزمة السورةة ةانت مرةبة من ازمات اقتصادةة واجت اعية 

ق طبىات اجت اعية مت افرة تعت د على وسياسية شكلتها طبيعة ال  ا  السياسي الذي حكم البالد وخل

احملسونيية والطائرية ن نيعض االحياص، ناهيك عن فلسرة التالالرات السورةة مع اةراص وح ب اهلل، 

هذا ما جعل سورةة حمط ان ار الىوة اليت تط ح نيأص ت هار هذ  التالالرات والسي ا الوالةات املتالدة 

عا اسرائيل نتيية للدعم الالحمدود حل ب اهلل االمرةكية اليت ترمل نيأص سورةة هي شوةة ن 

وعالقتها نيإةراص، وأص احلل هلذ  االزمة جيب اص ة بع من الداخل على غرار جترنية الي ن اليت 

جتسدت نياالنتىال السل ي للسلطة وهذا ما جيب االخذ نيه قبل اص تسترالل اجل اعات املسلالة 

 لد اىل اهلاوةة.واملتطرفة اليت هلا امتدادات خارجية وتأخذ الب

 املبحث الثاني

 التفاعالت الدولية من االزمة السورية

نىطة اشتباك نيا ن م إقلي ية ون م دولية،  2111شّكلت األزمة السورةة املست رة م ذ عا        

وامت ج الت افس الدنيلوماسي نيا أطرام دولية وإقلي ية نيعراك عضوي على الساحة السورةة، وتبّدمل 

الوالت الرارق نيا سياسات إدارة ال شاط الدنيلوماسي اليومي ونيا ال شاط الدنيلوماسي ن حل ات الت

، وهو ما جعل الكثري من احملللا الذةن أِلروا إةىا  الدنيلوماسية اليومية لبعض الىومل االسرتاتييية

ُةسىطوص هذا اإلةىا  على  (والصا -فرنسا-روسيا االحتادةة -)الوالةات املتالدة االمرةكية الكتمل 

السبب اصبالت الدول  ، هلذا، فأخذتهم مراجآت التغرياالسرتاتيييةدنيلوماسية حل ات التالول 

تت افس ن جماالت خمتلرة م ها الت افس صراعي او التعاوني، وذلك من اجل احلصول على املكاسب 

االسرتاتييية اليت اصبالت اةثر اه ية ن امل طىة ن ظل الثورات والروضى اخلالقة اليت اخذت 

مواقف ةل من   ة ازدواجيةتستشري ن جسد هذ  الدول صاحبة االن  ة املرتهلة، من ه ا ميكن مالح
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الوالةات املتالدة االمرةكية وفرنسا ن التعامل مع االزمات، فري الوقت الذي ةكوص هل ا مواقَف 

متشددة ن ليبيا وتصراص على انهاء ال  ا  اللييب، جند انه ا قد تهاونتا ن اختاذ موقرًا حازمًا حول 

 ورةة الصا الشعبية جتا  األزمة السورةةروسيا االحتادةة ومجهماحيدث ن سورةة، اما موقف  

االجتا  التارخيي ن سوء التىدةر الىائم على اعت اد للكثري من املراقبا ن ًرا لوقوعهم  مراجأًة احدث

ن الصا )ما نيعد نيرنامج التالدةثات األرنيعة(  1978الذي أخذته دنيلوماسية الدولتا خالل الررتة من 

)فرتة ميخائيل غورنياتشوم ونيورةس ةلتسا(، دوص األخذ ن االعتبار  ن روسيا االحتادةة 1985ومن 

-من ه ا ةاص للدور الروسي ه ا،يانعكست على دنيلوماسيت اليت  ع يىة ن ني ية الدولتاالتالوالت ال

الصيين فاعاًل  ن نيىاء االزمات تتأرجح دوص اص ُتالسم لصاحل جهٍة معي ٍة ، سواء معارضة لل  ا  او 

ه، وخلق فوضى خالقة وهو ما ارادته الىومل الكتمل، هلذا سوم نىو  نيهذا املبالث نيت اول لل  ا  نرس

الصيين من االزمة السورةة _والدور الروسي االول، دور الوالةات املتالدة االمرةكية وفرنسا ن املطلب 

 ن املطلب الثاني.

 املطلب االول

 الفرنسي –الدور االمريكي 

 

وفرنسا حول سورةة نيارزًا للعياص أةثر مع االمرةكية ةبدو الشىاق احلاصل نيا الوالةات املتالدة         

وذلك من خالل متانيعة مواقف ةل من الوالةات املتالدة االمرةكية وفرنسا، فري الوقت ، الوقتمرور 

الذي تشرتك فيه الدولتا نياجتا  تغري ال  ا  ،ولكن نيأدوات خمتلرة، نرمل اص املوقف الررنسي ةتأرجح 

نيا دعم املعارضة من جهة، والبالث عن حل سل ي ةرضي مجيع االطرام من جهة اخرمل، من ه ا 

أص املوقف الررنسي من األزمة السورةة ةعتت ضعيف التأثري على مسار الوضع الراهن الىول ميكن 

على  ُهأص ةرتك انعدا  التوافق عواقبميكن وهلذا السبب ؛  ، مىارنة نيالوالةات املتالدة االمرةكيةه اك

على خط االزمة  فرنسا والوالةات املتالدة االمرةكية. اما االخرية فىد دخلتاملدمل الطوةل نيا ةل من 

من اجل اص متسك ني ما  االمور من م طلق الصرا  مع روسيا ن هذ  امل طىة االسرتاتييية احلساسة ن 

حسانيتها اخلارجية، واليت فرضت عليها اص تسلك طرةق امل اورة نيا التهدةد نياحلل العسكري على 
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وص أص  ةكوص ه اك حٌل حاسٌم وهذا قرار ال  وذج اللييب، او احلل السل ي على قرار ال  وذج الي ين، د

 ما ميكن مالح ته نيصورة واضالة من خالل تتبع مسارات سياسة االدارة االمرةكية.

 هلذا سوم نت اول ن هذا املطلب موقف ةٍل من الوالةات املتالدة االمرةكية وفرنسا.    

 -الدور األمريكي يف األزمة السورية: اواًل:

بعد احتالل ف تارًة واملرونة تارًة اخرمل؛ ا  سورةة نيالرتدد والغ وضجت األمرةكياتسم املوقف      

، نيعد أص ال  ا  السوري مراجعة سياساتها جتا مشغولة ن ةانت االدارة األمرةكية  2113العراق عا  

ملصاحل اإلسرائيلية ا تهددو تتعامل مع سورةة على أنها من الدول الداع ة لإلرهاب هذ  اإلدارة  ةانت

تغري هذا املوقف نيروز لكن  .(16)مسألة ضرورةة تغيري ال  ا  الىائماص و ،حل اس وفصائل املىاومة انيدع ه

أص سياسات اجل هورةا إلدراةهم  2118عا   ن يرس األمرةكگالدميىراطيا نيأغلبية املىاعد ن الكوص

تغيري  لذلك ترسخت لدةهم ق اعات نيضرورة ،جتا  سورةة فشلت ن حتىيق املصاحل األمرةكية

 نياعتبار تغيري ال  ا  السوري حير االساس ن هذ  االسرتاتييية، االسرتاتييية األمرةكية جتا  سورةة

نيدأت مرحلة جدةدة ن العالقات ومن ه ا نيارك أونياما،  يمع رغبة الرئيس األمرةك ًاةاص متوافى ما وهذا

 األمرةكية السورةة.

تضع االدارة االمرةكية اما  ادراك املخاطر لجاءت األزمة السورةة نيعد ذلك نيبضعة اعوا  

املرافىة لرغبتهم نيتغيري ال  ا ، لتشّكل هذ  املخاطر عىبات حىيىية ن جدةة املوقف االمرةكي من تغيري 

 ، وجتّسدت هذ  التالدةات نياآلتي:(17)ال  ا 

 :يالسور يغياب السيطرة على السالح الكي او -1

نيشار األسد  يحماولة من جانب الرئيس السور ّةةأعل ت واش طن أص أ  ذ اندال  األزمة السورةة ف     

 ين استخدا  السالح الكي اوغ أيلضرنية عسكرةة أمرةكية،  هسيعرض ياويالستخدا  السالح الكي 

أغسطس  21ن  )الغوطة(ن م طىة ه ال جيب االقرتاب م ه. ولذلك جاء استخدام ًاأمحر ًاميثل خط

ضالية من املدنيا. ورغم  1411أسرر عن مىتل ما ةىرب من ي محر والذجتاوز هلذا اخلط األ 2113
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حيث أشار وزةر اخلارجية  ،ن سورةة هذا ال و  من االسلالةةستخد  فيها  أنها ليست املرة األوىل اليت

مرة ن وقت سانيق، ولكن استخدا  السالح على نطاق  11األمرةكى إىل استخدامه من جانب ال  ا  

 .( 18) ية وضع مصداقية الرئيس األمرةكى ونيالد  أما  اختبار حىيىواسع هذ  املر

 :الدروس والعت من غ و أفغانستاص والعراق -2

تلعب اخلسائر اجلسي ة اليت ُم يت نيها الوالةات املّتالدة أث اء غ وها أفغانستاص والعراق، دورًا 

لتدّخل  أص ترّسر على أنها استعداٌدةبريًا ن التأثري على الىرار األمرةكي إزاء أي خطوة من شأنها 

حمت ل ن سورةة أو على أنها الت ا  نيتدخل. إذ ةعتىد الكثري من صّ ا  الىرار األمرةكي أص قرار التدّخل 

على معلومات خاطئة، وأّص الوالةات املّتالدة  ًااألمرةكي ن أفغانستاص والعراق ةاص قرارًا خاطئًا مت ني اء

ذا التدخل، سياسيًا واقتصادةًا وعسكرةًا وأم يًا، وأّص ةل تدخل عسكري هو ًا نيسبب هضدفعت مث ًا نياه

قرار خاطئ نيالضرورة، وت سيم هذ  ال تيية أةضًا مع توجهات أونياما الشخصّية م ذ جميئه إىل البيت 

األنييض وسياساته الىاضية نيعد  الدخول ن مغامرات عسكرةة خارج البالد، إضافة إىل تىليص ال رىات 

 ًاةبري ًااعّية وانتهاج سياسة احلوار والتراهم مع األعضاء الراعلا ن اجملت ع الدولي وتسليم ج ءالدف

من األعباء اإلقلي ّية إىل الدول اإلقلي ية الراعلة والىوّةة والىادرة على حتّ ل هذ  األعباء نيداًل عن 

 .(19)الوالةات املّتالدة

 :محاةة أمن اسرائيل -3

ف يد أص  لالراظ على أمن إسرائيل،لتسعى الوالةات املتالدة األمرةكية ما  دائ ًاواضح جدًا أنه 

م ع سىوط ترسانة  تت ثل ن اليتالتالرةات األمرةكية ةانت تسعى للالراظ على مصاحل إسرائيل 

وما ساعد على  ،ع اصر متطرفة أو ن ةد ح ب اهلل أو إةراص ياألسلالة البيولوجية والكي اوةة ن أةد

ن أغسطس  ة(الغوط)م طىة  ن يحتىيق هذا اهلدم هو استخدا  الرئيس نيشار األسد السالح الكي او

وافىت عليها أمرةكا ودع تها إسرائيل من أجل ن   السالح  ، وجاءت املبادرة الروسية اليت2113

صاحلها من خالل  ةصب ن اسرتاتييي . واعتتت إسرائيل أص االتراق مكسب يالسور ياويالكي 

وض اص عد  وقوعها ن  يالسالح الكي او يامتلكتها سورةة قدميًا أ اليتالتخلص من قدرات الرد  
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إسرائيل مت تعة  بىىت يأةدمل ت  ي ات مسلالة ميكن أص تستخدمها مستىباًل ن مواجهة إسرائيل ونيالتال

 .21) )ي تىليدالوغري  ينيتروقها ن السالح التىليد

 :لية األخالقية للوالةات املتالدة األمرةكيةؤواتسا  حيم الكارثة اإلنسانية واملس -4

جتا  سورةة، وهذا أثار اجلدل  ياألمرةكية نيشكل عا  متخلية عن واجبها اإلنسان اإلدارةةبدو أص      

حول جدومل عبارات حىوق اإلنساص وقيم احلرةة والعدالة وما متثله من معاةري عاملية ال جيوز ألحد أص 

 انتهتأسىاط أن  ة  ةتخطاها. وأص هذ  العبارات ال تستخدمها أمرةكا إال من أجل حتىيق مصاحلها ن

وجود ما ةس ى نياملسئولية الدولية  البداةة. والتشكك ن ذم  هلا ًةمصلالتها معها أو أن  ه مل تكن موالي

من تعرةضه  ؛ضد شعبها يغري قانونوترتكب ع اًل دوليًا  اليتجمال حىوق اإلنساص ملواجهة الدولة  ن

 .(21) لع ليات قتل وع ف تصل إىل حد جرائم اإلنيادة

جتا  اجملازر اإلنسانية التى حتدث ن سورةة على  ًاحامس ًاوهذا ما أةد  عد  اختاذ أمرةكا موقر       

لتأثري دوليًا من على ا ًة، جيعلها قادرواقتصادةًا وعسكرةًا  ا متلكه أمرةكا من قوة نافذة سياسيًاّمالرغم 

 .(22)السورةة يوتراثه الذمل ةدمر حتت أقدا  الصرا  الشرس على األراض يأجل انىاذ الشعب السور

مسار  التى تتالكم ن ةالوحيد ةالدولليست الدة األمرةكية تالوالةات امل ول أصمن ه ا ميكن الى     

لألزمة السورةة، ف  ذ أص نيدأ نىاش  وأتضح ذلك ن فشل جملس األمن ن اجياد حاًل يالصرا  السور

نيعد شهر ونصف من اندال  األزمة، ةانت  يأ 2111أنيرةل  21الىضية السورةة ن جملس األمن م ذ 

، نيي  ا ةاص ه اك للسلطة سل يًا الوالةات املتالدة األمرةكية والدول الغرنيية تؤةد انتىااًلوجهة ن ر 

، وهذ  املواقف املبدئية تكاد مل داخليًا تدخل ن سورةة نياعتبار  شأنًا يِّأل رافٌض وصيين يموقف روس

 و هذا ما س  اقشه ن املبالث الىاد  تتغري رغم تطور األحداث ن سورةة.

 الدور الفرنسي: ثانيًا:

السورةة طانيعًا خاّصًا لكوص سورةة قد خضعت لالحتالل الررنسي، -العالقات الررنسية بتكتس

حيث انتهى التواجد العسكري الررنسي على  1946و 1921نيانتداٍب من عصبة األمم، نيا أعوا  

ةانت فرنسا   ة الثانيةاألراضي السورةة متامًا. وهذا التارةخ األخري الذي ةعىب انتهاء احلرب العاملي
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. نيل إص 2112تشرةن الثاني عا   -ن نوف ت أول نيلد غرنيي ةعرتم نياالئتالم الوطين السوري املعارض 

"الطرم   فرانسوا هوالند ذهب إىل حد التأةيد ةو  االعرتام نياالئتالم على أنه  الرئيس الررنسي احلالي 

الحىا "احلكومة الدميىراطية" اليت ةاص  ره جيسد الوحيد الذي ميثل الشعب السوري" وة  ر إليه نيوص

 .(23)اخليارهو   األسد" ة ت ر أص تس ح نيإنهاء "ن ا  نيشار 

ةانت أةضا سباقة إىل دعم أحد  ومل تكتف فرنسا نياالعرتام نياالئتالم الوطين السوري املعارض. نيل 

االحتاد األورونيي لرفع ح ر مبيعات األسلالة جتا  سورةة.  مطالب االئتالم والذي ةاص ةدعو دول 

للس اح   ك، وذلاالحتاد احل ر نيضغوط مورست عليه من قبل نيعض دوله م ها فرنسا رفع  وفعاًل( 24)

من قبل جملس األمن الدولي واحلىيىة أص  التسوةة  لل عارضة نياحلصول على أسلالة تساعدها على

دفعت فرنسا إىل الرتةي  ن التعاطي مع األزمة  على ملف ال  ا  السوري  معطيات جدةدة طرأت مؤخرًا

ع وما  لدول الغرنيية خماوم ا ،حل سياسي للخروج م ها. ومن أهم هذ  الع اصر على م طق البالث عن 

دخول اجل اعات اجلهادةة وت  يم  وغالبية الدول العرنيية اليت تدعم املعارضة السورةة من عواقب 

انتداب مواط ا غرنييا ن الىتال وحتوةلهم شيئا فشيئا إىل ق انيل  الىاعدة ن ال  ا  وحرصها على 

 .(25)  نيال سبة إىل نيلدانهم األصلية موقوتة 

نيالتالدةد نيعد اهليو  الكي يفائي علفى الغوطفة     2113شهد املوقف الررنسي نىله نوعية صيف         

الع ل، فىد نيدمل واضفالًا مفن خفالل اخلطفاب الفذي الىفا  الفرئيس         والذي اودمل حبياة مئات املدنيا

وا الررنسي اما  السرراء الررنسيا خالل افتتاح مؤمتر الدوري الس وي ن نيارةس، وقفد نيفدمل اص فرانسف   

هوالند ةاص مىت عا جدا نيضرورة توجيفه ضفرنية عسفكرةة لل  فا  السفوري تسفتهدم م شفئاته احليوةفة         

وتضعره ونيالتالي سىوطه، ومل حتصل هذ  الضرنية اىل ةفاص مفن املرفرتض اص تىودهفا الوالةفات املتالفدة       

مبدا املشفارةة  ونيرةطانيا الع  ية و فرنسا نيسبب تراجع رئيس الوزراء التةطاني والرئيس األمرةكي عن 

، وميكفن   ( 26)فيها السباب خاصة نياللعبة السياسية ن نيرةطانيا الع  ية والوالةفات املتالفدة األمرةيفة    

د ةاص الرئيس الغرنيي األّول الذي طالفب نيالتفدّخل ن سفورةة )م عفًا     هوالنالرئيس الررنسي مالح ة أص 

، ن اعىاب 2113ه اقرتح ن صيف نيأّن اإلخبارةة BFMTVلل يازر(، نيل وةشف ن مىانيلة مع ق اة 

(، التدّخل ن سورةة عسكرةًا وضفرب ال  فا    2113أغسطس/آب  21ية )ئكي اال    استخدا  األسلالة 
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وانتىد املوقف الغرنيي وخاّصفة األمرةكفي قفائاًل    ، حتى من دوص تروةٍض أو قراٍر دولّي من جملس األمن 

ه وحمّ اًل روسيا مسؤولية تعطيل حتّرك اجملت ع تاقرتحنيأّص أمرةكا فّضلت أص تسلك طرةىًا مغاةرًا للذي 

الدنيلوماسفية  البعثفة  . ة فا ةشفف رئفيس    (27)ن جملس األمن ًادولي ًاالدولي من خالل عرقلة اّتخاذ قرار

ن أمستهم نياملىاتلا الررنسية لوراص فانييوس، ن مىانيلة مع الى اة املذةورة ذاتها، نيأّص فرنسا قد زّودت م

 واملعدات العسكرةة.  ةاملعارضة السورةة نياألسلال ن  املعتدلا

لكّن املوقف الررنسي األخري ن االمت ا  عن املشفارةة ن ضفرب أهفداٍم داخفل سفورةة ن إطفار              

محلة التالالف الدولي على ت  يم داعش اإلرهانيي ةبدو ن ظاهر  مت اقضًا مع املوقف الررنسفي امل فدفع   

 (28)تساؤالت وحرية لدمل املتانيعا للشأص السفوري واملوقفف الررنسفي م فه     حيال الوضع ن سورةة وةثري

للتالّرك العسكري وجود مّ لة دولية شرعية أو طلفب رمسفي مفن الدولفة املع يفة       فرنسا اشرتطت .وقد

نيالتدّخل على أراضيها وهو ما حصل ن احلالة العراقية من خفالل دعفوة احلكومفة العراقيفة اجملت فع      

ّخل العسكري األمر الذي ال ةتوّفر ن احلالة السورةة، وةذلك إذا ما عل  ا أّص التالفالف  الدولي إىل التد

أورنيي ة ّرذ الع ليات على  -حتالٌف أمرةكي ؛وظيريًا إىل حتالرا ًاالدولي امل اهض لت  يم داعش مىّس 

 هفا ادرك الفرئيس   حي.عرنيي ة ّرذ الع ليات على األراضي السورةة-وحتالٌف أمرةكيٌّ ،األراضي العراقية

فرانسوا هوالند اص الرئيس األمرةكي طع ه ن ظهر   نيعدولة عن مشرو  التدخل العسكري ن سورةة ألص 

اإلدارة األمرةكية ةانت تتراوض آنذلك م ذ اشهر مع طهراص ن اخلراء نيشأص التنامج ال ووي اإلةراني، 

ف الفدول األقفومل علفى السفاحة السفورةة      من ه ا ميكن أص نىول اص املوقف الررنسي تالشى نيرعل مواق

 )الوالةات املتالدة االمرةكية وروسيا(.

 املطلب الثاني

 الصيين_الدور الروسي 

لىد شّكلت مواقف ةل من روسيا االحتادةة ومجهورةة الصا الشعبية جتا  األزمة السورةة       

للكثري من املراقبا ن ًرا لوقوعهم أسرمل االجتا  التارخيي الذي أخذته دنيلوماسية الدولتا  مراجأًة

ن روسيا االحتادةة  1985ن الصا )ما نيعد نيرنامج التالدةثات األرنيعة( ومن  1978خالل الررتة من 
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ني ية الدولتا )فرتة ميخائيل غورنياتشوم ونيورةس ةلتسا(، دوص األخذ ن االعتبار حتوالت ع يىة ن 

الصيين من األزمة السورةة ن ظل  -مما تىد  ميكن الىول أص دور الروسي انعكست على دنيلوماسيته ا،

وضع دولي ةتسم نيأزمة مالية ةتمل  تعصف نياقتصادةات اورونيا والوالةات املتالدة وهو عامل له اه ية 

ةع يه ذلك من تىلص الدور  حيث ة عكس ن حماولة إدارة اونياما وختريض ال رىات العسكرةة مبا

العسكري األمرةكي وصياغة اسرتاتييية عاملية جدةدة تستبدل االنتشار الواسع للىوات، مبرهو  قائم 

على أص الىوات املشرتةة االصغر حي ا اةثر سرعة؛ وفىًا أله ية دائ ة للتالرةك االنتشار والت ي  نيالىدرة 

خرمل نرمل حماوالت من روسيا والصا الستعادة نيعض على التيدةد والتوفق التك ولوجي، من ناحية ا

مواقع الىوة  وال روذ على املسرح العاملي ) خاصة نيال سبة للروس( وتوسيع جماالت األهت ا  

االسرتاتييية مع ت امي الرئه االقتصادةة نيال سبة اىل الصا، لذك سوم نتطرق ن هذا املطلب ال 

 ة السورةة.الصيين(ن األزم _حىيىة الدورةن)الروسي

 اواًل:املوقف الروسي من االزمة السورية:

السورةة فرتة رةود ن مرحلة التسعي ات، واست رت حتى عا  -شهدت العالقات الروسية     

%من الدةوص البالغة حوالي عشرة مليارات ونصف املليار ةورو، وتشكل االص 81،ع دما شطبت 2115

% من التيارة اخلارجية السورةة، ونيلغ حيم 3والي نسبة التبادل التياري نيا روسيا وسورةة ح

-التبادل التياري قبل االزمة السورةة اقل من مليار دوالر، من ه ا ةاص واضالًا اص التعاوص الروسي

السوري ةاص ضعيرًا قبل األزمة، وماةؤةد ذلك أةضأ قلة زةارات ةبار املسؤولا نيا البلدةن. وقد اعرب 

غي الفروم اث اء األزمة ن مصر أص روسيا الترحب نيهذ  االحداث ؛ وزةر اخلارجية الروسي سري

وةىصد ه ا احداث الثورات واالزمات اليت متر نيها امل طىة العرنيية، من ه ا ةتالتم علي ا معرفه ملاذا نيدأ 

 (29)املوقف الروسي ةتغري والسي ا حيال الوضع ن سورةة.

فري البالث عن اسباب تدخل روسيا ن ساحة االزمة السورةة ةتوجب علي ا اص نرجع اىل الوراء       

الغرنيي ن عدة دول متثل مبثانية ضرنية لل صاحل الروسية وهذا -قلياًل، فىد ةاص التدخل املباشر االمرةكي

حتالل العراق جتسَّد ن تدخل ةوغسالفيا والتدخل ن افغانستاص وظهور حرةة طالباص املتشددة، وا
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واخراج الشرةات الروسية م ه، واخريًا استخدا  الغرب لىرار جملس األمن ضد ليبيا، الذي امت عت 

روسيا عن التصوةت عليه ن اسىاط ن ا  الىذان، الذي ادمل اىل خسارة روسيا مبليارات الدوالرات 

املؤملة ن سياسة روسيا نتيية فىداص الشرةات الروسية لعىود اقتصادةة مه ة، نيعد تلك احملطات 

، فىررت روسيا نيشكل قطعي الدفا  عن 2111اخلارجية، نيدأت االنتراضة الشعبية ن سورةة ن اذار 

ال  ا  السوري، الص حسانياتها اجليوإسرتاتييية تىول اص سىوط ال  ا  السوري هو نيداةة ومىدمة إلسىاط 

 . (31)سيا ال  ا  االةراني وةشكل ذلك خسارة اسرتاتييية ةتمل لرو

ولىد اختذت روسيا قرارها االسرتاتييي ن الدفا  عن ال  ا  السياسي السوري معتتًة اةِّا  رةي ًة        

أساسية من وجودها االقلي ي وحلىة جوهرةة ن تراعالتها ن امل طىة، ةونه ميثل امتدادًا جغرافيًا 

ورًا نيالعراق، ة ا انها )روسيا( قد تبّ ت لتالالرها امل تد من اةراص شرقًا حتى ج وب لب اص غرنيًا مر

مواقف حازمة إذ اعتتت اص معرةة دمشق هي معرةة موسكو وذلك من م طلق اص انتصار األزمة ةعين 

وصول االسالميا املتشددةن اىل السلطة وسيكوص لذلك انعكاسات دولية واقلي ية خطرية، ف ن جهة 

راص، واحت ال انهيار حكم الشيعة ن العراق، وسيتبع ذلك سيأتي دور ال  ا  الش ولي االوتىراطي ن اة

اص اختاذ روسيا موقف ةدعم انتىال االسال  اىل دول اسيا الوسطى والىوقاز واليت تعتت ق بلة موقوته، 

ٍ عّدة ،  سورةة ةعود  ؛ ليارات الدوالرات مىّدرة مبمل احلصول على عوائد مالية أفروسيا تألسباب

ذلك اص دعم اىل السل ية. اضافة  لألغراضمع طهراص ن جماالت الذرة  مداألنتيية لتعاوص طوةل 

موسكو تسعى اىل اقامة عالقات  ، ة ا اصسيالسن صورة روسيا ةوسيط ن ةه ومؤثر ن امل طىةو موسك

ص الوالةات املتالدة االمرةكية، وأطيبة مع ةافة االطرام امله ة ن الشرق االوسط الكبري، على خالم 

. وهذا املوقف غري (31)"تالرك ن سياستها اخلارجية ن اطار مبدأ اقامة " ن ا  تعدد االقطابروسيا ت

السي ا واص روسيا اليو  تسعى لتي ب اثارة ن ا  سواء مع االصدقاء الىدماء او  ورنيا.مرةكا او ألمعادي أل

الرتهيب والرتغيب  اجلدد مبا ن ذلك  امريةا او اورنيا، وحتاول على خمتلف املستوةات اص تدمج نيا

دةة اةرتاح للسياسة االمريةية " اح ومن الواضح اص الغرب نرسه ال ن املوقف من قضاةا االمن الدولي.

اجلانب" و "ذات الىطب الواحد" ، وخاصة ن ظل ظروم است رار ال  ا  ن العراق دوص معرفة دقيىة 

ص ةل هذا ةعين اص روسيا ستدعم سورةة لضغط الغرب، حلد اص احلرب ه اك ، وألالسباب اليت تتر 
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ضد فرض عىونيات على سورةة ة ا أص موسكو  هلا. ومرحبًا ةكوص الث ن السياسي هلذا املوقف مىبواًل

ولكن من املستبعد اص متضي موسكو لل واجهة  نيذرةعة عد  تعاونها مع جل ة التالىيق نياغتيال احلرةري.

   .(32)ورنيي نيسبب هذ  الىضيةمع واش طن واالحتاد اال

ُتشكِّل أحد أهم الشرةاء العرب التيارةا لروسيا إذ تشكِّل التيارة من ه ا ميكن الىول اص سورةة 

إذ  ،الروسية، ة ا أنها تشهد ت امًيا-% من إمجالي التيارة العرنيية21السورةة ما نسبته -الروسية

% عن عا  58ني ةادة تصل إىل  2111دوالر عا  مليار  1992السورةة إىل -ارترعت التيارة الروسية

ة ا أص  مليار دوالر، 21. من ناحية أخرمل، تصل االستث ارات الروسية ن سورةة إىل حوالي 2111

الشرةات الروسية ال سي ا ن الىطا  الطاقوي ُتعد من أنيرز الشرةات العاملة ن سورةة مثل شرةة 

 .(33) رةة غازنيرو تانترت، وشرةة سوةوز م تغاز، ونيعض فرو  ش

الىاعدة الوحيدة لروسيا على شواطئ البالر تعتت الىاعدة البالرةة ن سورةة )طرطوس( ة ا أص        

، ولكن است رارها ةّلف روسيا 1971املتوسط، وهي موجودة ع اًل نياتراقية قدمية نيا البلدةن تعود لعا  

إىل جانب حصول روسيا على نيعض ، 2116مليار دوالر عا   998إعراء لسورةة من دةوص نيلغت 

 .(34)التسهيالت ةذلك ن الالذقية

ُتعد سورةة إحدمل الدول امله ة ةسوق للسالح الروسي إذ شّكل نصيب سورةة من جتارة ةذلك       

مليوص دوالر، ة ا أص سورةة متعاقدة مع  711، واليت نيلغت 2111% عا  7روسيا العسكرةة حوالي 

مليوص دوالر عا   961، م ها 2113نيىي ة أرنيعة مليارات دوالر حتى عا  روسيا على صرىات عسكرةة 

طبًىا ملرة  حتليل اإلسرتاتيييات والتك ولوجيا ن موسكو  2112مليوص دوالر عا   551، وحوالي 2111

؛ 2111-2116)ةاست(، وهي تىرةًبا نرس قي ة املبيعات العسكرةة الروسية لسورةة خالل الررتة من 

 .(35) حوالي مثانية مليارات دوالر 2113-2116 ة املبيعات العسكرةة خالل الررتة من مما جيعل قي

مما تىد  ميكن مالح ة أص نيىاء ال  ا  السوري هو نروذ جيوسرتاتييي لروسيا حتى لو ةاص هذا       

 وذلك نيعد اص ظهرت اجليوسرتاتيية نيشكل جلي وواضح ن هذ  املرحلة احلساسة اليت ال  ا  ضعيرًا،

هلذا قررت روسيا م اهضة األزمة  متر نيها ان  ة امل طىة نيعد اص انتشرت عدوة الروضى ن هذ  االن  ة،
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ص استخدمت نيالتوافق مع الصا حق ال ىض ثالث مرات ن جملس األمن، أ نيعد ومواجهة من ةؤةدها،

من األزمة السورةة  واعاقت نيذلك نيلورة ادانة او اجراءات دولية رادعة ضد ال  ا  السوري،هذا املوقف

 .(36)وضع روسيا ن موقف تضاد مع اجتاهات الرأي العا  العرنيي

ن ال هاةة ةرمل الباحث اص روسيا جنالت اىل حد ةبري ن فرض اةىا  السياسة الدولية جتا  سورةة 

حتى االص، واستطاعت اص تكوص الالعب األنيرز جيوسرتاتيييًا حلد االص ن ظل عد  رغبة الغرب 

ن التدخل مباشرة، على خط األزمة،  ولكن هذا املوقف الروسي عرضة للتغري نيشكل ممكن اص وترةيا 

ةكوص سرةعًا جدًا ، وهذا ما أثبتته التيارب التارخيية ع دما ترةت العراق وهو اةت حليف أسرتاتييي 

، 1991راق عا  هلا ن امل طىة ن فك التالالف الدولي الذي تىود  الوالةات املتالدة االمرةكية ضد الع

  .وما تكرر اةضًا ن ليبيا وادمل اىل انهيار ال  ا  اللييب

 املوقف الصيين من االزمة السورية: نيًا:ثا

 إص جوهر السياسة الصي ية هو السعي إىل حتىيق التعاوص ن إدارة الشؤوص الدولية. نيالتالي، ما     

نيالعالقات على صعيد االقتصاد أو الطاقة، أ  خيتّص  تسعى إليه الصا ن الشرق األوسط، سواء في ا

اإلسرائيلي، أو نيالوضع ن ليبيا وسورةة، فهو التعاوص -ةتعّلق نيال  اعات، ةالصرا  الرلسطيين في ا

 .(37)والتراوض وحّل ال  اعات

 نياإلضافةعلى معطيات أةدةولوجية،  ني اًءجاء دعم الصا لسورةة  ونيالعودة اىل التارةخ جند اص       

ىل اعتبارات أخرمل. فتالّث العىيدة الكونروشيوسية اليت تعتت مرتك ا رئيسا ن الركر السياسي إ

الصيين، على التآخي والسال  وفعل اخلري، االمر الذي ةرسر سيادة طانيع التعامل نيالىوة ال اع ة، نيداًل 

رجية على املبادئ من الصلبة ن سياسة الصا اخلارجية ع ومًا. ة ا تعت د الصا ن سياستها اخلا

اخل سة للتعاةش السل ي، اليت أقّرها احل ب الشيوعي الصيين، م ذ نشأة اجل هورةة الصي ية الشعبية 

 ، اليت تتىاطع تىاطعا تاما مع تلك املبادئ الكونروشية. 1949عا  

ت ، وأدان1956أةدت الصا املوقف العرنيي ع ومًا، وشيبت العدواص الثالثي على مصر عا         

. ونيىت 1973، ودع ت مصر ن حرب عا  1967االعتداء اإلسرائيلي على الدول العرنيية ن حرب عا  
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الصا تىف إىل جانب احلىوق العرنيية املشروعة، املت ثلة ن اسرتداد اجلوالص وإقامة الدولة 

 .  ( 38)الرلسطي ية

لثبات واملوضوعية م ذ جتا  األزمة السورةة اتسم نيا الصا أص موقفومما تىد  ميكن مالح ة 

ضرورة احرتا  رغبة الشعب السوري وعد  التدخل ن الشؤوص  وذلك من خالل تأةيدها علىالبداةة، 

الداخلية لسورةة. وألص الصا تسعى دائ ًا إىل ض اص حصتها من الطاقة، وهي تعت د ن ذلك على 

، خشية الدخول ن خالم سياسي ةتبعه خالم اقتصادي مع امل طىة العرنيية، فىد أعل ت مرارًا

أص جوهر السياسة الصي ية هو السعي إىل حتىيق التعاوص ن إدارة الشؤوص واخلليج الغين نيال رط، 

م طىة الشرق ن الدولية، وأص موقرها ةتلخص نيضرورة التعاوص والتراوض حلل هذ  ال  اعات املوجودة 

ن جملس األمن من استيائها املت اةد حيال ما ” الريتو“صا ن استخدامها انطلىت الهكذا . (39) األوسط

 هدفها حرمانها من الوصول إىل مصادر الطاقة ن الشرق األوسط.” سياسة أمرةكية“تعتت  

وخصوصًا الضرنية األمرةكية اليت ةانت مرتىبة  ،أما عن معارضتها التىليدةة للتدخل العسكري

ة تعود ولو ج ئيا إىل تارخيها الذي ةسيل معاناتها من التدخل االج يب ن ضد سورةة، فهذ  املعارض

اواخر الىرص التاسع عشر واوائل الىرص العشرةن، فضاًل عن العىونيات اليت فرضت عليها نيىيادة الوالةات 

املتالدة لس وات طوةلة أث اء احلرب الباردة، األمر الذي جعل الصي يا حساسا للغاةة إزاء ةل من 

لتدخل والعىونيات، وهم نيالتالي مرتددةن ن دعم هاتا اخلطوتا، حتى واص ةانتا تستهدفاص أن  ة ا

 .(41) سلطوةة ن الشرق األوسط، مثل ال  ا  ن سورةة

الدوافع اإلسرتاتييية هي احملرك لل وقف الصيين من األزمة السورةة ن ظل أص  من ه ا نرمل     

السياسية واالقتصادةة ن امل طىة . وةرمل مراقبوص نيأّص ترسري املوقف  حماولة لرتمجه أهدافها ومصاحلها

الصيين من األزمة السورةة والذي جتّلى نيتبين الريتو مرتا )مع روسيا( ال ةتعلق مبدئيًا نيالعالقة 

تدور نيا الىومل الكتمل  -غري األزمة السورةة  -السورةة الصي ية املباشرة، نيل إّص مشكالت أخرمل 

ها الصا انعكست على املشهد السوري ميكن أص تساهم ن قراءة هذا املوقف فالعالقة نيا ومن نيي 

تأخذ نيعدًا إسرتاتيييًا مه ًا نيال سبة للصا، فإّص وجود مصاحل اقتصادةة مشرتةة  الصا و روسيا،
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اص حاضرة ن نيي ه ا مه ة للدولتا ةع ز أةضًا من فرص الت سيق على املسرح الدولي. وإقلي يًا فإّص إةر

 .(41)لصااىل اإسرتاتييية الصا الدولية، فإةراص تعد ثاني أهم مورّ د لل رط 

ن ال هاةة نرمل نياص املصاحل)الطاقة( هي مرتاح السياسة اخلارجية الصي ية خالل الىرص 

احلادي والعشرةن، فري ظل الطلب املت اةد من نرط اخلليج العرنيي من جانب الصا، إذ تؤةد املصادر 

مليوص نيرميل ةوميا( ةأتي اةثر من نصرها من دول  593%من احتياجاتها ال رطية)حوالي55على اص 

العرنيية، وهذا ما ميكن اص ةؤشر لدة ا نيأص الصا ميكن اص حتل حمل الوالةات املتالدة االمرةكية ن 

الةات املتالدة الشرق االوسط، والسي ا اذا ماعل  ا نيأص الصا ثاني اةت اقتصادةات العامل نيعد الو

 ص االمرةكية جند اص الصا ستكوص االول اقتصادةًا.وولكن ع د االخذ ني  ر االعتبار الدة .(42)االمرةكية

تكرتث ةثريا مبواقف سياستها جتا  الىضاةا نيامل طىة والسي ا  هلذا السبب ميكن الىول اص الصا ال

م اطق نروذ تؤمن هلا احتياجاتها من  تبالث عن واليت هي حمور دراست ا نيىدر ما ،سورةةاالحداث ن 

 الطاقة.

 اخلامتة

معها ةثري جم وعة من التساؤالت حول هل العامل ةتالول إىل  راعل الدولياألزمة السورةة والتص إ      

ني ية  ن ياألمرةكية مع هذا التغيري اجلوهرن ا  التعددةة الىطبية؟ وةيف ستتعامل الوالةات املتالدة 

؟ وهل تراجع دور الوالةات املتالدة ق ته م ذ أنهيار االحتاد السوفييتالذمل ترتنيع على  يال  ا  الدول

تأةيد هلذ  التساؤالت فه اك  اإلجانيةامل طىة العرنيية؟ ومع االختالم على  ن يعل رئيساألمرةكية ةرا

األخر جند ال  ا  الدوىل. وعلى اجلانب  ن ةمن الىومل الكتمل الراعل تاعلى أص روسيا والصا أصبال

ال ة ال طور التشكيل،  يال  ا  الدوىل الذ ات املتالدة ست ل الىوة الراعلة نالبعض ةعتىد أص الوالة

وأنها قادرة على استعادة نروذها وسيطرتها من جدةد على ال  ا  الدوىل نيعد جتاوزها أزمتها االقتصادةة 

لوالةات املتالدة األمرةكية من أزمتها ا حال تعان نعلى دورها الىيادمل. والتى متر نيها وتأثريها 

ظل عد  متتع ال  وذجا  ناالقتصادةة، فإنها ستض ن دورا فاعال على املستومل العاملى، خاصة 

الصي ى والروسى نياجلاذنيية لدمل الدول األخرمل. ة ا ةادت الوالةات املتالدة األمرةكية ختسر 
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سيعرضه لضرنيه  ياستخدامه للسالح الكي اوأص نيمصداقيتها أما  العامل نيعد تهدةدها للرئيس نيشار 

، ة(الغوط) ن يعسكرةة أمرةكية، وعلى الرغم من هذا التهدةد استخد  الرئيس األسد السالح الكي او

مأزق لوال تدخل روسيا وطرح مبادرتها ل    السالح  نوأصبالت مصداقية الوالةات لت ريذ تهدةدها 

ثالث هل ا)املعسكر االمرةي واملعسكر  نيا معسكرةن الزمة  السورةة لذلك اصبالت األ .يالكي او

حتصيل حاصل نتيية للعالقات اليت ترنيطه ا  الدور الررنسي والصيين فانه ةاصالروسي( اما 

على فرنسا والصا ن امل اورة ن  ةفرض نو  من املرون ومصاحله ا مع اي من املعسكرةن، وهذا ما

وضع الصا حاليًا حرج ومثري لالهت ا . فدنيلوماسيتها لصا فأص وفي ا ةتعلق نيا .موقره ا جتا  االزمة

ومىارنيتها للشؤوص الدولية والشرق أوسطية است دتا أساسًا إىل رغبتا ه ا ض اص حّصتها من الطاقة، 

 وزةادة عالقاتها االقتصادةة ن امل طىة إمجااًل، مع أص الرغبة األخرية ليست هامًة إىل اآلص.

 االزمة:سيناريوهات 

جلها  ،رةوهات وآفاق حلل األزمة السورةةذ نيداةة األزمة ُطرحت عدة حلول على شكل سي ام 

وهذ  التشتت  ةصب ن خانة تعىيد األمور، لكن نيدرجات متراوتة، ومل ت ل تراوح مكانها ن احلسم.

رجية ع لت على ن السي ارةوهات ةأتي نتيية لتعىد االزمة السورةة وتداخلها االقلي ي مع اج دة خا

سالب البساط من الثوار وخلق ت  ي ات اصبح ة  ر اليها على انها رأس االفعى اليت جيب اص ةىطع، 

ن أسرتاتييية ال  ا  السوري حتت ن رةة الضغط اىل الداخل موهذا ةله مل ةكن عن مع ل او نيعيد 

لكن جب يع احلسانيات فأص و اما  هذ  االن  ة الراسدة، ًانيعد اص اصبح اخلارج مغلى وليس اخلارج ،

اما وةالت  الشعب هو الضالية، حتى املعارضة السياسية فهي جتلس ن اخلارج وتصرح وتست كر فىط،

 ميلكوص قوت ةومهم. فتىع على الذةن ال واملآسياحلروب والرىر 

عاتىه ن املرغوب فيه لدمل ال  ا  السوري احلاةم خاصًة، هو أخذ األمور على هو و االول: السيناريو 

 وذلك«. أمنوذج مدة ة محاة»أسوًة نيف ، التعامل مع حرةة االحتياج املطالبة نيتركيك ال  ا  السياسي

ما ةؤدي إىل حدوث ةارثة  هذا ،من ق ع وانهاء نيطرةىة االسد الشهرية نيإمكانه تكرار نرس التيرنية،

او ت اسه نيشكل او نيأخر نيأص ولكن ال  ا  السوري نسى اجت اعية وإنسانية ووط ية واحدة على األقل، 
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ال  ا  الدولي والبيئة االقلي ية اختلرت عن قبل ن عهد حافظ اسد فاليو  العامل مرتنيص والوالةات 

 .حىوق االنساص واحلرةات االساسية  نياسمللتدخل املتالدة االمرةية خطانيتها جاه ة 

دولي، ن حماولة إلق ا  ال  ا  نيالت الي عن السلطة،  -هو تدخل عرنيي أو عرنيي  :السيناريو الثاني

واالسترادة من مناذج تونس وليبيا ومصر والي ن، ونيىية دول العامل. ةاص ذلك االجتا  مرفوضًا من جانب 

الى ع، فّضل ال  ا  التعامل مع األمور نيطرةىة غاةة ن الىسوة وفىد ال  ا  السوري، مجلًة وترصياًل. 

ني عتها نيالع الة للىومل اخلارجية واملعادةة. من  ريرفض حتى فتح حوار خيول مع املعارضة، واةتو

جانبها، فاملعارضة، وخاصًة اخلارجية، رفضت التعامل مع ن ا  ال ةىبل طرح ني د جوهري ةدعو إىل 

 إمكانية ت اّلي الرئيس ة ىدمة للتخلص من ال  ا .

ولي أةثر ح مًا، نيالذات حتت م لة الب د السانيع ن قانوص األمم هو تدخل د :السيناريو الثالث

ال روم احمليطة نياألزمة السورةة فاألمر.  تطّلباملتالدة، الذي جيي  استخدا  الىوة املسلالة إذا ما 

تدعو نيإحلاح إىل استخدا  الىوة العسكرةة، ألص األطرام املتصارعة ميالة الستخدا  الىوة املررطة ضد 

مدص نيكاملها قد ُت سح من الوجود الرعلي، إذا ما ُأطلىت أةدي ال  ا  ن استخدا  وأص عض. نيعضها الب

اجليش نيغية التخلص من خصومه السياسيا. ةرمل ال  ا  أص املعارضة مسلالة، وتتخذ من التي عات 

 املدنية أمك ًة لالختباء واالنىضاض على قومل األمن املوالية لل  ا . 

ما جرمل حتى اآلص، وهو ترك الساحة للصرا ، واملراقبة الراعلة عن ةثب.  ، هوالسيناريو الرابع

جيري ذلك من م طلق أص أهالي الشا  أدرمل نيالشعاب، وةعرفوص أقصر الطرق للتخلص من نيعضهم 

وتطبق ن رةة اخلالص واهلالك نيا اوالد البلد الواحد وذلك من اجل اص  البعض نيالتدمري واإلهالك.

 السلطة.ة عم نيشار االسد ني

اص سي ارةو التدخل الدولي من اجل انهاء ف ،املتواضعة حسب وجهة ن ر الباحثأخريًا و

ع ه  السد نيعد اص ختلتاالزمة السورةة سوم ةكوص اةثر خيار مطروح، وذلك من اجل ع ل نيشار ا

على صرىة سياسية تكوص سيادة سورةا وثرواتها رهي ه نييد الدول الكتمل، ومن ثم حماولة  روسيا ني اءًا

 هو موجود ن العراق ولب اص.  خمتلرة على قرار ما ألج دةاجراء انتخانيات لتشكيل حكومة موالية 
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 هوامش البحث

                                                             

.على املوقع 11/6/2111اجل ةرة نت،‘( ع مي نيشارة، افكار حول األزمة السورةة  (1

  .www.aljazeera.netااللكرتوني

واالجت اعية"،املرة  السوري لبالوث السياسات ن  ( جم وعة مؤلرا، االزمة السورةة"اجلذور واآلثار االقتصادةة 2)

 .16،ص2113اجل عية السورةة للثىافة واملعرفة،

،نيتارةخ 4164،احلوار املت دص،قراءة و معاةشة لألسباب اليت أدت لألزمة ن سورةة( جاك جوزةف أوسي،(3

16/4/2113  .  

 املوقع االلكرتوني، ، اجل ةرة نت، علىالىضية الكردةة ن سورةة (حم د موسى حم د،4)

http://www.aljazeera.net 

 - 591العدد  -صاليرة الوسط البالرة ية  ،تراعالت حوادث الىامشلي: إىل أةن تتيه؟ ،فاروق حيي مصطري(5)

 .هف1425صرر  28  املوافق 2114أنيرةل  19اإلث ا 

سورةة(جم وعة مؤلرا،املرة  العرنيي نبيل مرزوق،الت  ية املرىودة ن سورةة،ن ةتاب)خلريات األزمة دراسات  ((6

 .46،ص2113لالحباث ودراسة السياسات،نيريوت، الطبعة االوىل،

ة دا ومدةر مرة  أحباث العوملة غلونيال  -وقد حددّ  الكاتب ميشيل خوسودوفسكي أستاذ اإلقتصاد ن جامعة أوتاوا((7

،ورة  على ذةر االسباب االقتصادةة ةانت هي رةسريتش ن مىاله املع وص: "سورةة: من ةىف وراء حرةة االحتياج

قيا  دمشق نيإتبا  وصرة احملور والرةي ة االساسية اليت است د عليها االزمة ن انطالق شرارتها االوىل وذلك نيسبب 

 ، وهي الوصرة اليت فرضت على سورةة الىيا  نيانتهاج سياسات  2116ص دوق ال ىد الدولي اخلاصة نيسورةة ن عا  

تطبيق اإلجراءات التىشرية الصارمة الىائ ة على مبدأ ختريض ال رىات واحلد من  -1ترة  على اآلتي:  اقتصادةة

مستومل األجور واملرتبات، وذلك مبا ةتض ن عد   جت يد -2الواردات، وإلغاء الدعم وتىليل اإلنراق على اخلدمات.. 

  ال وامله يا.زةادة األجور، وعد  فتح الوظائف اجلدةدة لتعيا املوظرا والع

( جهازًا، عدد 17هو األجه ة األم ية، لذلك تعددت األجه ة األم ية وأصبح عددها ) سوريأص عصب ال  ا  ال(  ( 8

ن جم وعها  -هذ  األجه ة–ألف، ونيلغت مي انيتها ضعف مي انية اجليش السوري، وشكلت  365العاملا فيها 

ه على ةل حترةاته وسك اته، ونيث اخلوم والرعب الالحمدود ن أخطبوطًا أحاط نياملواطن وأحصى أنراسه، وحاسب

ةل ةيانه، وجعله قلىًا ومتوترًا من أص ةىع ن قبضة أحدها، ورنيط ال  ا  نيهذ  األجه ة ةل شؤوص املواطن من سرر 

ن ل وتصبح ةانيوسًا ن عىل املواطوغوتصدةر ونييع وشراء وجتارة وتعليم وإعال  إخل.....، وهذا ما جعلها تت

دراسة قدمت اىل مؤمتر األمة اإلسالمية امل عىد ن ،األزمة السورةة: األسباب والتطوراتة  ر:غازي التونية،ونرسه.

 .،مرة  الشرق العرنيي للدراسات احلضارةة واالسرتاتييية،امل لكة املتالدة،ل دص2112-17-1استامبول ن 

تىدةم )ةاسا احلاج صاحل (،مرة  الىاهرة امحد حسو، اخلالص ا  اخلراب ؟ سورةة على مررتق طرق،   ((9

 .24،ص2114لدراسات حىوق االنساص،الطبعة االوىل

 ،مصدر سبق ذةر .  قراءة و معاةشة لألسباب اليت أدت لألزمة ن سورةةجاك جوزةف أوسي، ((11
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 .134،ص2112،سورةة ثورة من فوق،رةاض الرةس لل شر والكتب،لب اص،راميوند هي بوش ((11

 .89مرزوق،الت  ية املرىودة ن سورةة،ن ةتاب)خلريات األزمة دراسات سورةة( ، مصدر سبق ذةر ، صنبيل  ((12

نتائج اجت ا  جملس جامعة لدول العرنيية نيشأص تطورات الوضع ن سورةة،املوقع الرمسي جلامعة الدول العرنيية  ((13

 http://www.lasportal.org/wps/portal            ،على شبكة املعلومات الدولية:22/1/2112،

                        

هل اجلامعة العرنيية قادرة على انىاذ سورةة  ؟ورقة تىدةر موقف ، املرة  العرنيي لالحباث ودراسة السياسات  ((14

 http://www.dohainstitute.org/release                    ، على الرانيط التالي:31/11/2112،

                                       

حم د مجال نيرةات،العىد االخري من تارةخ سورةة:جدلية اجل ود واالصالح،املرة  العرنيي لالحباث ودراسة  ((15

 .67،ص2112وت،السياسات،نيري

 . 2113ةوليو  -هف، ةونيو 1434شعباص  312جملة البياص العدد (علي حسا نياةري، 16)

ع مي نيشارة، سورةة : درب األال  حنو احلرنيية معادلة، ن تارةخ الراهن، مرة  العرنيي لألحباث، دراسة (17)

 .461. ص 2113السياسات الطبعة األوىل، نيريوت، اغسطس 

التوافق الروسى األمرةكى حول ن   الكي اومل السورمل هل تراجعت احت االت الع ل ” لىاسم، حم ود محدمل أو ا(18)

   .114 -113( ص ص 2113، أةتونير، 226ملف األهرا  االسرتاتييى: العدد ”) العسكرمل؟

، جملة السياسة الدولية ،العدد األزمة السورةةدانية اخلطيب، حىيىة املوقف األمرةكي من ( 19)

 .138،ص198،2114

/ متوز  337العدد  - جملة اجليش(أن ر: إحساص مرتضى،الدور اإلسرائيلي ن األزمة السورةة، قضاةا اقلي ية، 21)

2113. 
مىتضيات متباة ة: االلت امات الدولية حلىوق اإلنساص ن ال طاق الداخلى، جملة السياسة  عبدالعال الدةرنيى،(21)

 .42 -32، ص 2114، ة اةر، 195الدولية: العدد 
( صاليرة البياص،اخلالم األمرةكي الررنسي نيشأص سورةة ة داد وضوحًا، 22)

www.Oreint_news.ne6/4/2115   

(23)Michael Young, US and France need to see eye to eye on Syria, 
National, Opinion, March 25, 2115.          

( معت  عبدالىادر حم د،التراعالت الدولية ن االزمة السوري،املرة  العرنيي الدميىراطي،على شبكة املعلومات 24)

                                                        www.democraticac./?p=14182الدولية، االنرتنت:

                                                   

http://www.lasportal.org/wps/portal
http://www.dohainstitute.org/release
http://all4syria.info/Archive/239178
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/armymagazine/?issue=337
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(حساص التليلي، األحتياجات ن سورةة، فرانسو هوالند األئتالم الوطين لىومل األزمة، واملعارضة السورةة، 25)

عسكري اىل م طق احلل السياسي،على شبكة املعلومات املوقف الررنسي من األزمة السورةة من م طرق التدخل ال

 doullira.com-www.m.mcالدولية.
 2/  11/  2114 - 4591العدد: -احلوار املت دص، ن املوقف الررنسي من الوضع ن سورةة،( ان ر: حسا ع ر26)

،  5272العدد   ثرةا شاها، الدعوات الررنسية لن تغّير موقف واش طن حول سورةة، صاليرة املستىبل،( 27)

 .2ص ،  2115الثاني  ةانوص 23اجل عة 
( محد الباهلي، سورةة ... سباق عسكري على املراوضات، مرة  الشرق العرنيي للدراسات احلضارةة 28)

                                        . على شبكة املعلومات الدولية:                                                      13/9/2115واالسرتاتييية، ل دص،االحد

http://www.asharqalarabi.org.uk       

       .1382،19/7/2115فاحل احل راني، قراءة ن موقف روسيا من سورةة،احلوار املت دص، العدد    (29)

اص سورةة هي املعرةة االخرية ن الصرا  عاملي وممتد لعدة قروص نيا الدول وفىًا لرأي  الرئيس الروسي نيوتا  (31)

 العل انية واالسالمية الس ية نيدأت اواًل ن افغانستاص مع طالباص ثم انتىلت اىل الشيشاص وم قت عدد من الدول العرنيية.

رجية لروسيا والصرا  الدولي حم ود مح ة،حماضرة الىيت ن معهد موسكة للعالقات الدولية نيع واص السياسة اخلا

 أسرتاتييي على االرض السورةة-اجليو

 .123،ص2114،اةتونير،198، جملة السياسة الدولية،العددالدور الروسي ن سياق إقلي ي متغريسالمة،معت    ((31

ترمجة ملى  ،ةصاليرة ةومرسانت الروسي ؟ماهي أسباب موقف روسيا من سورةة ،ماةسيم ةوسا ((32

 .22/2/2118،تارةخ1281،جرةدة االحتاد.العددالش ري

 .235ع مي نيشارة،سورةة:درب ااًلال  حنو احلرةة،مصدر سبق ذةر ،ص ((33

(34) BBC, Syria crisis: Where key countries stand, 18 February 2114. 

د والصا واجل ائر ( قبل األزمة ةانت سورةة ن مرتية متأخرة على قائ ة مبيعات االسلالة الروسية نيعد اهل (35

واةراص وف  وةال ومالي ةا وةورةا الش الية وفيت ا  واجملر واليوناص واالمارات العرنيية املتالدة،لكن نيعد األزمة السورةة 

مليار دوالر، اي اص  198حنو  2114ازدادت مبيعات االسلالة الروسية اىل سورةة،ومن املتوقع اص تبلغ نهاةة العا  

ة اخلامسة على قائ ة مبيعات االسلالة. ة  ر:هادي شادي،صادرات السالح الروسي نيا تصبح سورةة ن املرتب

،على املوقع 15/2/2114زم ا،السرري،

                                      http://www.assafir.com/article.aspx?Articledااللكرتوني

                                                :  
 األوسط، اجل ةرة نت: الشرق م طىة ن الررنسي ع ر ةوش، الدور ((36

.                       2111/1/4http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/

                                                 

http://www.asharqalarabi.org.uk/
http://www.asharqalarabi.org.uk/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/1/4
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، حتوالت إسرتاتييية جدةدة ن امل طىة؟ …األزمة السورةة جتا  الصا سياسة تعكس هل ( س ية احلسين،37)

 .2115/انيرةل/13 صاليرة الىدس العرنيي،

 أن ر: ة ةد صاةغ ، موقف الصا حيال سورةة،موسسة ةارة غي،على شبكة املعلومات الدولية: (38)

2112/12/11http://carnegieendowment.org/    

         
،  الصا تتياوز موقرها السياسي من األزمة السورةة وتطور عالقاتها االقتصادةة نياخلليجعدناص ةرمية،  ((39

      . 23/1/2114صاليرة رأي اليو ، نيريوت

  .  2113ة ةد الصاةغ، املوقف الصيين حيال سورةة، مرة  ةارنيغي للشرق االوسط، شباط  (41)

،  2111السياسة الصي ية حيال م طىة الشرق األوسط نيعد عا  حم د ةرةم ةاظم ، انيتسا  حم د العامري ،  ((41

 114( ، ص  2113(،) جامعة ال هرةن ، ةلية العلو  السياسية ،  33-32جملة قضاةا سياسية ، العدداص :)

 ،مصدر نيق ذةر .ة ةد الصاةغ، املوقف الصيين حيال سورةة (42)

http://carnegieendowment.org/2012/02/10
http://www.raialyoum.com/?p=45005
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 معوقات االستثمار االجنبي المباشر في العراق
 

 

 

 

Abstract 

          FDI from the most important financial means of most 

countries, and especially those that have the raw materials 
considered but not possess modern technology to exploit them, 

since investment has become a significant role in the economic life 

of Iraq has worked to attract foreign investment through the creation 
of the security and political conditions and the provision of facilities 

and tax breaks, and work hard and Aldab to reduce the obstacles 

and keep up with developments in the field of foreign investment, 
especially in the areas of technological developments such as 

arbitration-mail through legislation Alastosmaralaraca Law No. (13) 

for the year 2006 . 

           But he is taken on this law Manst the third paragraph of the 
text of Article 27 of the law above as granted based partners on the 

implementation of the project if there is a dispute between them, or 

between the project owner or third parties for three months or more 
to find a solution to the conflict winning them and this for more 

than a few and exaggerated as the three-month period for a long 

time and Atsb in the interest of both parties Alemtemthleen state 
investee and the investor, as the investor, if it continues to work on 

the project, it will receive from the state on the dues So no need of 

the project stopped during the period to resolve the dispute and that 
the investor other interest in continue to work to the project, because 

the dispute could be resolved between the partners, so the delay of 

the project and do not accomplish the specified time arranging legal 
consequences, including the license and demand the withdrawal of 

 فاروق فياض حسنم  م.

 م محمد رياض فيصل م.

 جامعة جيهان/ كلية القانون
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the project, the owners of the settlement of his command, as well as 
damaging the reputation of the company on the one hand and on the 

other hand that the state will be learned from the failure delayed The 

project is accomplished not be the right time and have contributed 
through legislation in the delayed implementation of the projects.    

 ملخص

 االستثمار األجنيب املباشر من أهم الوسائل التمويلية ملعظم البلدان وخاصة اليت متتلك املواد االولية ولكن اليعترب        

العراق على جذب وقد عمل , إذ أصبح لالستثمار دور كبري يف احلياة االقتصادية  متتلك التكنولوجيا احلديثة الستغالهلا

والعمل اجلاد  األجنيب من خالل تهيئة الظروف األمنية والسياسية وتقديم التسهيالت واإلعفاءات الضريبية, االستثمار

ب للحد من املعوقات ومواكبة التطورات احلاصلة يف جمال االستثمار االجنيب وخصوصًا يف اجملاالت التكنلوجية ووالدؤ

 .6002( لسنة 31العراقي رقم )ي وذلك من خالل تشريع قانون االستثماركالتحكيم االلكرتون

( من القانون اعاله اذ 62اال انه يؤخذ على هذا القانون مانصت عليه الفقرة الثالثة من نص املادة )      

منحت الشركاء القائمني على تنفيذ املشروع اذا حصل نزاع بينهم او بني مالك املشروع او الغري مدة ثالثة 

مبالغ فيها اذ ان فرتة الثالثة اشهر اشهر او اكثر الجياد حل للنزاع احلاصل بينهم وهذه مدة ليست بقليلة و

مدة طويلة والتصب يف مصلحة الطرفني املتمثلني بالدولة املستثمر فيها واملستثمر, اذ ان املستثمر اذا ما استمر 

بالعمل يف املشروع فانه سوف حيصل من الدولة على مستحقاته لذا الداعي من توقف املشروع اثناء فرتة حل 

مر مصلحة اخرى يف االستمرار بالعمل باملشروع وذلك الن النزاع قد حيل بني الشركاء لذا النزاع كما ان للمستث

فان تأخر العمل باملشروع وعدم اجنازه بالوقت احملدد يرتب تبعات قانونية ومنها سحب الرتخيص والطلب 

ناحية ثانية ان الدولة  إىل مالكي املشروع تسوية أمره ,باالضافة اىل االضرار بسمعة الشركة هذا من ناحية ومن

سوف تستفاد من عدم تأخر املشروع واجنازه بالوقت املناسب والتكون قد ساهمت من خالل تشريعاتها يف 

 تأخر تنفيذ املشاريع. 
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 مدخل تعريفي باملوضوع : –اوال 

أهم الوسائل التمويلية, إذ أصبح له دور كبري يف احلياة االقتصادية للبلدان من  االستثمار األجنيب املباشريعد          

وما حيققه من ميزات تنافسية يف جمال التصدير  االدخاريةالنامية على وجه اخلصوص, وذلك لدوره املهم يف سد الفجوة 

ير اليت ميكن أن تنتج عن قيام هذه إىل احملاذ االنتباهوالتسويق وغري ذلك الكثري من املميزات, وبنفس الوقت البد من 

األجنيب املباشر من  االستثماراالستثمارات كالتأثري السياسي على البلدان املضيفة, البلدان النامية كالعراق على جذب 

خالل تهيئة الظروف األمنية والسياسية وتقديم التسهيالت واإلعفاءات الضريبية, ومع ذلك فإن جتربة العراق يف التعامل 

تتضمن إجنازات تقارن بالبلدان العربية أو الدول النامية االخرى, لذلك فإن العراق  تعترب حديثة ال االستثمارهذا  مع

 املسؤولياتحيتاج إىل االعداد والتهيئة اإلدارية والتنظيمية للموارد البشرية العاملة والواعية اليت ميكنها النهوض مبثل هذه 

ب للحد من املعوقات ومواكبة التطورات احلاصلة يف جمال االستثمار االجنيب املباشر وؤعلى عاتقها, والعمل اجلاد والد

ذات مكانة من هذه  اإللكرتونيوخصوصًا يف اجملاالت التكنلوجية سواًء على املستوى االدارة او التنفيذ, وجعل التواصل 

ووقت ممكنني كما هو احلال يف نظام التجارة االستثمارات لتقريب البعيد وتنفيذ املشاريع االستثمارية بأقل تكاليف 

 االلكرتونية.  

  :أهمية البحث -ثانيا 

إن االستثمار األجنيب املباشر يعترب من أهم مصادر التمويل اخلارجي ملا ينتج عنه من مزايا تتمثل  يف توفري 

 رؤوس األموال, ونقل التقنية احلديثة, واخلربات الفنية واإلدارية, وإمكانية الوصول إىل أسواق التصدير. 

نمية االقتصادية يف الدول النامية اذا تربم عقود يعد االستثمار االجنيب االلية الرئيسية لتحقيق خطة التاذ 

اجنبية تابعة لدول متقدمة صناعيا شركات االستثمار بني الدول االخذة بالنمو)الدول املضيفة(, وبني 

وتكنولوجيا , بهدف تنفيذ مشاريع تسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية للدولة املتعاقدة)املضيفة(, كما تسعى 

د مع الشركات االجنبية بسبب افتقارها اىل رؤوس االموال الوطنية , او اىل اخلربة الفنية الدول اىل التعاق

 واالدارية املتطورة الالزمة لذلك , وهو امر مينح ذلك التعاقد دورا حيويا يف تنمية وتطوير تلك الدول.
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 : البحثمشكلة  -ثالثًا 

 لكنه جدا, كبري بشكل االستثماري اجلانب على ركزت األخري العقد يف العراق موازنة بأن املالحظ ومن

تتمثل مشكلة البحث يف مدى إمكانية حل املشاكل اليت تعرتي مسرية لذا  املطلوب بالشكل يتحقق مل

االستثمار األجنيب املباشر من خالل تشخيص بعض املعوقات املتمثلة بضعف االستقرار السياسي واألمين 

ووضع حلول مناسبة قدر االمكان  الناشئ عن االستثمار وطرق حل النزاعواستشراء الفساد االداري واملالي 

, مع متطلبات العصر املتقدمة  ًاللحد من هذه االخفاقات, وحماولة جتسيد احللول بطريقة أكثر تالؤم

 ها جلعل العراق مكان مالئم لالستثمارات االجنبية واحمللية.احلديثة واالستفادة من كاستخدام التكنولوجيا

 فرضية البحث: -بعًا ار

يفرتض هذا البحث أنه باالمكان تطوير االستثمار االجنيب املباشر يف العراق من خالل العمل على وضع        

حلول مناسبة تتمثل باصالح الشوؤن الداخلية يف البلد فضاًل عن استغالل التكنولوجيا يف التواصل مع 

ليف قدر املستطاع وتعزيز االرباح, كما يعترب هذا االستثمار الشركات عرب الطرق االلكرتونية لتخفيض التكا

 بالنسبة للبلدان النامية عامل مساعد اليستغنى عنه يف البلدان النفطية كالعراق.    

 منهجية االبحث: - خامسًا 

نهجني الوصفي واالستنباطي يف توصيف واستنبا  الآليات واحللول امللقد اعتمد الباحث على    

باملشاكل اليت تواجه استقطاب االستثمار األجنيب املباشر واملشاكل اليت تواجه قوانني االستثمار يف  املتعلقة

 النظام االقتصادي الرأمسالي.

 خطة البحث: -سادسًا 

األول  املبحث اولرئيسيني, فتن مبحثنيللتوصل إىل مبتغى البحث وهدفه املنشود, فقد مت تقسيمه إىل 

تناولنا يف املطلب االول تعريف االستثمار االجنيب وانواعه , اما يف  طلبنياألجنيب مقسمًا إىل مالستثمار التعريف با

 يف العراق. املباشر تكلمنا عن مزايا وعيوب االستثمار االجنيبفقد املطلب الثاني 
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املطلب االول يف العراق , فتناولنا يف  املباشر معوقات االستثمار االجنيبتناولنا يف املبحث الثاني  بينما

تناولنا  يف حنيضعف االداء احلكومي واملتمثل يف عدم االستقرار االمين والسياسي وكذلك يف الفساد املالي واالداري , 

  يف املطلب الثاني الوسيلة املتبعة يف فض النزاعات املتعلقة باالستثمار.

 املبحث االول

 التعريف باالستثمار االجنيب

, االستثمار االجنيب , فأن األمر يتطلب الوقوف على مفهوم لتحديد ماهية االستثمار االجنيب          

 وعلى النحو الآتي: مطلبني اىلتقتضي تقسيمه  بحثوعليه فإن طبيعة هذا امل مزاياه., وانواعه وحتديد 

 املطلب االول : تعريف االستثمار االجنيب.

 نيب ومزاياه.املطلب الثاني : انواع االستثمار االج

 املطلب االول

 تعريف االستثمار االجنيب

إن البحث يف مفهوم االستثمار االجنيب, يتطلب منا تعريفه لغًة واصطالحًا. وهو ما سنعرض له يف 

 الفروع الآتية:

 الفرع االول : تعريف االستثمار االجنيب لغة".

  الفرع الثاني : تعريف االستثمار االجنيب اصطال".
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 تعريف االستثمار االجنيب لغة: االولالفرع 

 )االجنيب(والثانية: كلمة  )االستثمار(االستثمار االجنيب مصطلح مركب من كلمتني : األوىل كلمة 

 , لذا فإن تعريفه لغًة يقتضي حتديد املعنى اللغوي لكل منها على حدة.

: مصدر للفعل استثمر, والذي يعين طلب احلصول على الثمرة او محل االستثمار لغًة - "اوال

, والثمر مبعنى املال او مبعنى الذهب او (3)الشجر, امثر الشجر واخرج مثره , وامثر الرجل أي كثر ماله 

َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر  , وهو ما دل عليه قوه تعاىل )َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِه(1), ومثر ماله : مناه (6)الفضة 

حيث جاء يف شرح هذه االية ان أبو عمرو قرأ بضم الثاء وإسكان امليم فيهما وقرأ  (4)ِمْنَك َماًلا َوَأَعزُّ َنَفًرا(

الباقون بضمهما مجيعا فى املوضعني قال اجلوهري الثمرة واحدة الثمر ومجع الثمر مثار مثل جبل وجبال قال 

الثمار مثر مثل كتاب وكتب ومجع الثمر أمثار مثل عنق وأعناق وقيل الثمر مجيع املال من الفراء ومجع 

  (5) الذهب والفضة واحليوان وغري ذلك وقيل هو الذهب والفضة خالصة.

 (2)هو أجنيب من هذا األمر ال تعلق له به و ال معرفة و من ال يتمتع جبنسية الدولة. االجنيب لغة : -ثانيا 

 2)) أجنيب وهو البعيد منك يف القرابة. رجليقال و

طلب استعمال املال وتشغيله  هو لالستثمار االجنيبومن خالل ما تقدم خنلص اىل ان اقرب معنى لغوي       

 من قبل اخلربة املتوفرة خارج الدولة لغرض احلصول على مثاره.  

 "حااالستثمار االجنيب اصطال: الفرع الثاني

تعددت التعاريف اليت تناولت حتديد مفهوم االستثمار االجنيب سواء من قبل فقهاء االقتصاد او من 

قبل فقهاء القانون وذلك الن االستثمار عملية مركبة حتتوي على عناصر اقتصادية وعناصر قانونية , لذا 

ملقصود باالستثمار االجنيب من سنتناول بيان املقصود باالستثمار االجنيب من الناحية االقتصادية ثم بيان ا

 الناحية القانونية كاالتي. 
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 تعريف االستثمار االجنيب من الناحية االقتصادية : -اوال" 

يقسم االقتصاديون االستثمار اىل نوعني هما , االستثمار املالي واالستثمار احلقيقي فاالستثمار املالي 

اذونات اخلزانة وماشابهها وبذلك فهو الميثل اضافة اىل هو شراء االوراق املالية مثل االسهم والسندات و

االصول احلقيقية وامنا هو جمرد حتويل امللكية , اما االستثمار احلقيقي هو الذي يتضمن حيازة االصول 

واملوجودات الرأمسالية اجلديدة مثل االالت واملعدات واقامة املصانع وهو بذلك وعلى عكس االستثمار املالي 

ة حقيقية اىل الثروة يف اجملتمع, وعلى الرغم من ان كال من النوعني يكمل االخر اال ان االستثمار ميثل اضاف

احلقيقي يظل هو االصل واالهم النه يؤدي اىل زيادة االنتاج وتوفري العديد من فرص العمل, لذا فان حتديد 

ة به حيث انه ميثل عند البنوك مفهوم االستثمار من الناحية االقتصادية خيتلف حسب منظور اجلهة القائم

التجارية عملية شراء اوراق مالية كاحتياطي وقائي للسيولة او ملتطلبات التشغيل يف اصول متاحة , اما من 

وجهة نظر الشركات التجارية والصناعية والزراعية واخلدمية فهو نوع من االنفاق على اصول يتوقع منها 

ومع ذلك ميكن وضع مفهوم اقتصادي لالستثمار االجنيب بانه  (8)زمن.حتقيق عائد على مدى فرتة طويلة من ال

  (9)هو ارتبا  مالي بهدف حتقيق مكاسب يتوقع احلصول عليها على مدى مدة طويلة يف املستقبل()

 تعريف االستثمار االجنيب من الناحية القانونية : -ثانيا" 

االنتقال الدولي لرأس املال,اال انه ينبغي عدم  ان فكرة االستثمار االجنيب ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة

اخللط بني هذين املصطلحني اذ ان فكرة)االنتقال الدولي لرأس املال( اوسع من فكرة )االستثمار االجنيب(, 

ذلك ان رأس املال قد ينتقل يف صورة تربعات او اعانات او تعويضات من دون ان يعد ذلك استثمار اجنيب 

وقد ذهب رأي اىل  (30)الصحيح, فهذه الصور من انتقال رأس املال التهدف اىل حتقيق عوائد.باملفهوم القانوني 

ان وضع تعريف دقيق وشامل لالستثمار االجنيب يتطلب بالضرورة مجع العناصر املكونة هلذا االستثمار وهذه 

ل عوائده اىل اخلارج( احلق يف اعادة تصديره وحتوي-1امللكية االجنبية  -6مصدر رأس املال -3العناصر هي )

رأمسال نقدي او عيين ,مادي او معنوي )كاملعرفة الفنية والتكنولوجية "غفد عرف االستثمار االجنيب بأنه 

والتصاميم الصناعية( وافد من اخلارج , مملوك الفراد او مؤسسات عربية او اجنبية , للمساهمة يف النشا  

ع التجاري واالقتصادي يف بلد ما بقصد احلصول على عوائد جمزية اذا ثبت لصاحبة احلق يف اعادة تصديره م
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توجيه جانب من اموال  "يف حني عرف رأي اخر من الفقه االستثمار االجنيب بانه  (11)"عوائد اىل اخلارج

 (12)"املشروع االجنيب او خربته التكنولوجية اىل العمل يف مناطق جغرافية خارج حدود دولته االصلية 

االستثمار االجنيب  اختلفت التشريعات من مسألة تعريفاما على مستوى التشريعات الوطنية فقد 

فذهبت بعض القوانني اىل وضع تعريف لالستثمار االجنيب ومن هذه القوانني القانون العراقي والكوييت 

 6002( لسنة 31( من قانون االستثمار العراقي رقم )3والسعودي والسوري, اذ عرفت الفقرة )ن( من املادة )

 على البلد(. املشروعة اقتصادي يعود باملنفعة االستثمار بانه )توظيف املال يف أي نشا  او مشروع

يف املادة االوىل منه االستثمار االجنيب   6003( لسنة 8بينما عرف قانون االستثمار الكوييت رقم )

 )توظيف رأس املال االجنيب يف نشا  مرخص فيه طبقا الحكام هذا القانون(.

/م 4ر السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم كما عرف الفقرة )و( من املادة االوىل من نظام االستثما

 هـ االستثمار هو)توظيف رأس املال االجنيب يف نشا  مرخص له مبوجب هذا النظام(.6/6/3199بتاريخ 

االستثمار بأنه : املال  3993( لسنة 30( من قانون تشجيع االستثمار السوري رقم )61يف حني عرفت املادة )

 : اخلارجي الذي يتضمن ما  يأتي

ق النقد األجنيب احملمول  من اخلارج من قبل املواطنني السوريني أو العرب أو االجانب عن طري .3

 .مكتب القطع األجنيب يف القطر 

الآالت والآليات والتجهيزات واملعدات وسيارات العمل والباصات وامليكروباصات واملواد الالزمة  .6

القانون أو توسيعها أو جتديدها أو تطويرها , وكذلك القامة املشاريع االستثمارية وفق أحكام هذا 

 املواد الالزمة لتشغليها واملستوردة من اخلارج.

األرباح والعقود واالحتياطات النامجة عن استثمار االموال اخلارجية يف املشاريع االستثمارية اذا زيد  .1

 .وفق أحكام هذا القانونبها رأمسال هذه  املشاريع أو اذا استثمرت يف مشاريع اخرى موافق على 

احلقوق املعنوية اليت تستخدم يف املشروعات كرباءات االخرتاع والعالمات التجارية املسجلة يف دولة  .4

من دول االحتاد الدولي للملكية الصناعية , او وفقًا لقواعد التسجيل الدولية اليت تضمنتها 

 االتفاقيات الدولية املعقودة يف هذا الشأن .
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ناك قوانني مل تضع تعريفا لالستثمار االجنيب ومن هذه القوانني قانون االستثمار يف حني ان ه

 .3992( لسنة 8وكذلك قانون ضمانات وحوافز االستثمار املصري رقم ) 6000( لسنة 31القطري رقم )

فهو دون شك توجه  لالستثمار االجنيبموفقًا يف ايراد تعريف غري وحنن نرى ان املشرع العراقي كان 

اذ ان ايراد اي تعريف ينبغي ان يكون مانعًا جامعًا , االمر الذي ال يتصور حتقيقه نظرًا  خيلو من النقدال

 .للتطور السريع الذي هو سنة احلياة

 املطلب الثاني

 مزايا وعيوب االستثمار األجنيب املباشر يف العراق

ات وسلبيات يف البلد املضيف, من األدبيات االقتصادية أن االستثمار األجنيب املباشر له إجيابي

وكذلك بالنسبة للشركات املتعددة اجلنسية, ويف هذا املطلب يذكر الباحث مامت التوصل اليه من إجيابيات 

 وسلبيات هلذا النوع من االستثمارات يف العراق. 

 مزايا االستثمار األجنيب املباشر: الفرع االول

لالستثمار األجنيب املباشر إجيابيات هامة نتبينها يف الشركات املستثمرة يف توظيف األموال من خالل        

دخول األسواق واحلصول على املواد األولية, وتسعى الدول املضيفة من جراء هذا للحصول على عدة مزايا من 

وسد الفجوة اإلدخارية وتقليص البطالة خالل إستقطاب االستثمار األجنيب املباشر للحد من الفجوة التمويلية 

 (31)ونقل التكنولوجيا وغري ذلك من املكاسب اليت جنملها بالشكل التالي :

يعترب االستثمار األجنيب املباشر وسيلة جيدة لسد الفجوة التمويلية اليت يعاني منها االقتصاد العراقي,  -3

 وهي فجوة الصادرات والفجوة االدخارية.

االقتصاد العراقي بالكفاءة اإلدارية والتنظيمية واخلربات املدربة على أحدث الوسائل الفنية  إمكانية رفد -6

 من خالل إجتذاب االستثمارات األجنبية, إضافة إىل حتقيق فرص عمل للعمال احملليني وتدريبهم فنيًا.
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ق العاملية, كما حدث مع قيام الشركات األجنبية بفتح أسواق جديدة للتصدير حبكم إمتالكها قوة يف السو -1

عدة دول مثل كوريا اجلنوبية وتايوان و سنغافورة, حيث ساعد االستثمار األجنيب املباشر يف تلك الدول على 

 االشرتاك يف نظم إنتاج عاملية تقع مراكزها الرئيسية على أراضي خارج حدود هذه الدول.

إمكانية قيام الشركات املتعددة اجلنسية يف متويل مشاريع ضخمة ال تستطيع الدول النامية من القيام  -4

بها, وذلك ألن هذه الشركات متتلك رؤوس أموال ضخمة قد تفوق إمكانية العراق أو غريه من الدول املضيفة, 

وهذا بدوره يوفر عمالت أجنبية  ومتكنها من الدخول يف صناعات كبرية كالتعدين والصناعات التحويلية,

 34للبلد املضيف من خالل ختفيض االستريادات وزيادة الصادرات. 

مبا أن البطالة من املشاكل الرئيسية يف الدول النامية فان االستثمارات األجنبية تساهم بشكل كبري يف  -5

ن خالل حتقيق فرص العمل, ختفيض نسبة البطالة كما يفرتض بها أن حتقق درجة من العدالة االجتماعية م

مما يساعد بدوره يف إعادة توزيع الدخل والثروة, إضافة إىل ذلك تسهم يف توطيد العالقات السياسية 

 واالقتصادية وأواصر الصداقة بني الدول األم والدول املضيفة هلذه االستثمارات.

األجنبية واحمللية, كما أن  تنمية النشا  االقتصادي احمللي من خالل خلق املنافسة بني الشركات -2

لالستثمارات األجنبية آثار إجيابية من خالل حاجتها للسلع الوسيطة واملواد األولية واخلدمات وغري ذلك, 

شجع االستثمار احمللي من خالل خلق فرص استثمارية قد ُيومما ميكن للمشاريع احمللية أن تقوم بتوفريه. 

 جيابي على املدخرات احملليةإثر أيزيد من صادرات البلد املضيف, وهذا له  وأجديدة للشركات احمللية, 
ميكن  تكنولوجية ال ن االستثمار االجنيب قد يأخذ شكل معدات وآالت وجتهيزاتأواالستثماراحمللي, كما 

 (35)ًا. صناعتها حملي

 عيوب االستثمار األجنيب املباشر يف العراق: الفرع الثاني

االستثمار األجنيب املباشر سليب فانه يستند اىل فكرة انه يأخذ أكثر مما يعطي وانه عبارة عن من يرى       

لعبة وطرفها واحد هو الشركات املتعددة اجلنسية, فهي شركات رحبية وال تلتفت إىل احلاجة الفعلية 

  ألولويات االستثمارات يف البلدان املضيفة وال تقدم على مصلحتها أي مصلحة أخرى.
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 وميكن ذكر أهم السلبيات كما يلي:

إن جذب االستثمار األجنيب املباشر يؤدي إىل خفض اإلنتاج الوطين بسبب خروج بعض الشركات  -3

احمللية من السوق لعدم قدرتها على املنافسة والصمود بوجه الشركات األجنبية اليت تتمتع خبصائص ومزايا 

قيام الشركات األجنبية باإلستحواذ على بعض الشركات احمللية  تفتقر إليها الشركات الوطنية, باإلضافة إىل

من خالل الشراء وبسط سيطرتها على السوق, مما يؤدي إىل اخنفاض اإلنتاج احمللي وإخنفاض املستوى 

 (32)االقتصادي للدولة املضيفة يف نفس الوقت.

الشركات من قابلية العمل بفنون  عدم استطاعة الشركات الوطنية من مواكبة الشركات األجنبية ملا هلذه -6

إنتاجية متطورة, إضافة إىل احتفاظ املستثمرين األجانب باألساليب الفنية واإلدارية وعدم تدريب العراقيني 

عليها, الستمرار سيطرتهم على القطاعات اإلسرتاتيجية يف االقتصاد. ومع ذلك فان التقانة املتطورة لدى 

من إستخدام أعداد كبرية من العمالة الوطنية, لذلك جتلب هذه الشركات الشركات األجنبية تكون حائاًل 

معها يف الغالب اإلداريني والفنيني من خارج العراق, ويكون نصيب املواطنني يف األعمال اليت ال حتتاج إىل 

 مهارة عالية.

صيات الدول تقوم الشركات األجنبية يف بعض األحيان خبلق طرق استهالكية حديثة ال تنسجم وخصو -1

النامية, وذلك عن طريق أنشطتها التسويقية واإلعالمية, أو تقوم أيضًا بنشر أفكار وأمنا  استهالكية جديدة 

 إضافة إىل نشر قيم وعادات ثقافية غري مسبوقة يف البالد النامية وغري متناسبة مع عاداتها وتقاليدها.

مصادر املواد اخلام واألولية وبعض املوارد االقتصادية  تفرتض الشركات األجنبية أن الدول النامية تؤمِّن -4

االخرى, لذلك تعمل هذه الشركات على احلصول عليها بأسعار منخفضة مدخلًة عليها قيمة مضافة من خالل 

تصنيعها يف البلد األم ثم إعادة بيعها اىل الدول النامية بأسعار مرتفعة, مما يؤدي إىل إستنزاف موارد وطاقات 

 ن النامية, لذلك تعترب االستثمارات األجنبية عملية نهب إستعماري بثوب يتناسب مع العصر احلديث.البلدا
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الضرر اخلطري الذي ال تظهر نتائجه إال على املدى الطويل, حيث توصل جمموعة من الباحثني إىل إن  -5

مبعدل النمو االقتصادي لذلك البلد  الكمية املرتاكمة لالستثمار األجنيب املباشر يف قطر أقل تطورًا مرتبط سلبيا

 (32)يف املدى الطويل.

ظهور الشركات األجنبية العمالقة متعددة اجلنسيات بشكل إستثمار مباشر)استعمار( حديث, ملا هلا من  -2

إمكانيات يف السيطرة على القرار السياسي واالقتصادي, فتقوم بإجراءات غري قانونية كالتهرب من الضريبة 

ألرباح إىل اخلارج دون إعادة استثمارها, كما بتقديم الرشاوى لبعض املسؤولني لبسط نفوذها, مما أو حتويل ا

 (38)يؤدي إىل زيادة الفوضى واالضطراب يف البلد.

وعند احلديث عن سلبيات االستثمار األجنيب املباشر اليعين ذلك عدم التعاطي معه, كون االقتصاد         

معدالت النمو واحلد من إرتفاع مستويات البطالة وحتديث الصناعة احمللية  العراقي حبتاجة ماسة لرفع

وتطوير القدرات التنافسة, وتعترب االستثمارات األجنبية املباشرة البديل املنطقي عن القروض اخلارجية مع 

ي والرئيسي إخنفاض قدرة البنوك واملؤسسات املالية على اإلقراض, فاالستثمار األجنيب يعترب احملرك األساس

لعملية التنمية, ملا يتحقق يف ظله من بنية حتتية وزيادة يف الطاقات اإلنتاجية واخلدمية وتأهيل للموارد 

 البشرية من خالل إنتقال التكنولوجيا والقدرات الفنية واإلدارية عرب العمل املشرك.

 املبحث الثاني

 معوقات االستثمار األجنيب املباشر يف العراق

ا يتوجه االستثمار األجنيب املباشر لالستثمار يف اقتصاديات الدول, فإنه خيتار البلد األكثر جاذبية عندم      

له من هذه البلدان, فيبحث عن البلدان اليت تتمتع مبزايا تكون من مصلحته وهذا أمر بديهي, ألن هناك 

د املضيف فتكون هذه العوائق حائاًل عدة عوائق قد تؤدي باملستثمر إىل اإلعراض عن قراره االستثماري يف البل

دون حتقيق أو جذب االستثمارات األجنبية, بل إن هذه العوائق أو احملددات تؤثر سلبًا حتى على االستثمار 

 احمللي, وميكن التطرق إىل أهم هذه املعوقات يف االقتصاد العراقي:

 



 العدد العاشر                        مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                      

 

 
 

633 
 

 املطلب االول

 ضعف االداء احلكومي

مي مبحورين, األول واالهم هو سوء االوضاع االمنية والسياسية, والثاني يتمثل ضعف االداء احلكو      

 يتمثل بالفساد االداري واملالي كما يلي:

 عدم توفر االستقرار األمين والسياسي : -أوال 

يعد االستقرار األمين والسياسي من أكرب العقبات الرئيسية اليت يواجهها القرار االستثماري, إن متتع        

البلد باالستقرار األمين والسياسي لناحية نظام احلكم فيه, واستقرار العالقات بني األحزاب السياسية واحلد 

لعرقية, كلها عوامل تسهم جمتمعًة يف توفري املناخ من الفوضى وترسيخ منهج التوافق والقضاء على الطائفية وا

املالئم واجلاذب لالستثمارات األجنبية. والعكس من ذلك يعد عائقًا كبريًا ليس على مستوى االستثمارات 

األجنبية فحسب ولكن على مستوى االستثمارات احمللية, إذ يؤدي إىل هروب رؤوس األموال الوطنية إىل 

د ّ من تدفق االستثمار األجنيب إىل البلد, إذًا فانعدام األمن واألمان هو العدو األكرب اخلارج وبنفس الوقت حي

 (39)لالستثمار األجنيب اخلاص.

كل هذه الظروف السابقة الذكر تزيد من كلفة األمن واحلماية للمشاريع االستثمارية. إال أن كلفة النقل       

األوضاع االقتصادية, وعلى الرغم من االستقرار األمين املعقول املرتفعة وجتزئة السوق وتفاقم التضخم يؤجج 

يف جنوب ومشال العراق واالستقرار النسيب حاليا يف الوسط وهو أقل من املستوى املتحقق يف اجلنوب 

والشمال, إال أن األمر يتطلب أبعد من ذلك, أي ال ُبد ّ من توفر األمن يف مجيع أحناء البلد, ألن إختاذ القرار 

االستثمار األجنيب املباشر يرتبط بطول املدة أي يتميز باألجل الطويل, بناًء على ذلك ينظر "املستثمر  يف

 ( 60)األجنيب" إىل الوضع األمين والسياسي يف عموم البلد من منظار واحد وليس بشكل جزئي.

عن االستثمار يف البالد اليت وعادًة ما تبحث االستثمارات األجنبية عن البيئة الآمنة املستقرة معرضًة        

تتعرض بني فرتة وأخرى إىل االنقالبات العسكرية والسياسية, حيث تؤدي هذه العوامل إىل تغري األنظمة 

التشريعية, مما يؤدي إىل تغريات مفاجئة يف السياسات االقتصادية يف البلد املضيف, فضاًل عن ذلك طبيعة 
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ت السياسية وانتشار اجلرمية, كل ذلك يعترب بدوره عائقًا أمام األحزاب السياسية واملضاربات واإلشكاال

االستثمارات األجنبية الوافدة وبشكل خاص املباشرة ويضعف احلافز على االستثمار. ومن خالل حتليل الواقع 

, شهدت عدم إستقرار 6001إىل عام  3990السياسي و األمين يف العراق يتبني لنا أن املدة املمتدة من عام 

اسي يتمثل باحلروب الذي شهدها العراق وما تبع ذلك من مقاطعات سياسية كفرض احلصار االقتصادي سي

على العراق, والذي أدى إىل إعتماد سياسات اقتصادية خاطئة. ومع ذلك فقد حاولت الدولة آنذاك تشريع 

دوى أو فاعلية بسبب قوانني تدعم االستثمار لغرض جذب االستثمارات األجنبية إىل العراق, ولكن بدون ج

الوضع السياسي واألمين غري املستقر مع عدم وجود تفاؤل باملستقبل مما أدى إىل فشل استقطاب رؤوس 

 (63)األموال األجنبية إىل داخل البلد.

وما دراسة صندوق النقد الدولي حول العالقة بني النمو االقتصادي واالستقرار األمين إال من قبيل        

  (66)ينص على أن الزيادة يف عدم االستقرار األمين تؤدي إىل اخنفاض النمو االقتصادي. التأكيد الذي

وما حيدث يف العراق يعترب واقعًا ملموسًا حيث أن الشركات املستثمرة تعتمد على شركات أمنية أو        

ااًل لدخول قوات عسكرية تساندها لتجاوز الكثري من املعضالت, سيما وأن القطاع النفطي سيكون جم

الشركات األجنبية يف العراق العتبارين: األول إسرتاتيجية هذا القطاع اليت تطلبت من األمريكان خالل فرتة 

احتالله توفري احلماية للشركات األجنبية املستثمرة فيه, أما االعتبار الثاني: حول العوائد العالية للقطاع 

واستنادا على ما تقدم من  (61)تحمل درجة خطورة عالية.النفطي فستكون حافزًا كبريًا يدفع بالشركات ل

ظروف أمنية وسياسية صعبة يعترب جذب االستثمار األجنيب املباشر من الصعوبة مبكان, وال ميكن توسيع 

االستثمارات األجنبية املباشرة يف العراق يف ظل اقتصاد يفتقر إىل األمن واالستقرار السياسي وعدم وجود 

ومتوازنة بني األحزاب السياسية العراقية, وعدم وجود تشريعات دقيقة تضمن سالمة عالقات متكافئة 

 االستثمارات األجنبية والقائمني عليها.

 الفساد اإلداري واملالي : -ثانيًا

ترجع البداية احلقيقية للفساد االداري واملالي يف العراق إىل التسعينات من القرن العشرين, وكان ذلك      

, ورغم أن هذه 3990بسبب احلروب واحلصار االقتصادي الذي فرض على العراق بعد غزو الكويت عام 
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لدولة, إال أن تغلغلها كان ينمو الظاهرة أتت حمدودة بشكل كبري حبيث مل ترتقي اىل املستوى االسرتاتيجي ل

 بشكل بطيء بني الطبقات املتوسطة ملوظفي الدولة, وكان سبب ذلك هو حمدودية الرواتب آنذاك. 

كما أن استعمال هذه الظاهرة بعد احتالل العراق من قبل أمريكا وبريطانيا مسحت لسلطة االئتالف         

, بتعطيل الدور احلقيقي للرقابة املالية, األمر الذي فتح (64)ر"اليت يرأسها احلاكم املدني للعراق "بول برامي

من ابرز الشواهد عن الفساد اإلداري الباب على مصراعيه وشجع عمليات النهب والفساد وتبذير املال العام, 

 نتيجة 6008-6001واملالي ما مت اإلفصاح عنه يف هيئة النزاهة العراقية عن خسائر العراق خالل الفرتة من 

أن تهريب النفط يتم  (65)مليار دوالر, كما أوضح "القاضي موسى الفرج" 650هذه الظاهرة, واليت بلغت 

مليار دوالر سنويا, مع احتساب سعر الربميل باحلد  2,6ألف برميل يوميًا مببلغ  500ألف إىل  100مبعدل  

مليار دوالر جراء  45د ّرها ب وق 6008اىل 6001األدنى, كما احتسب خسائر السنوات اخلمس املاضية مابني

مليون مرت مكعب من الغاز سنويًا من  200مليار دوالر أخرى من املشتقات النفطية, وحرق  45تهريب النفط و

 4,6بئرًا منتجة, وطاقة تصديرية تقدر بـ 3043بئرًا نفطية من أصل  443دون االستفادة منها, واستغالل 

, كما ذكر فرج ان قطاع الكهرباء كانت له حصة كبرية يف هذا صفمليون برميل مل يستغل منها أقل من الن

ميغاوا   6800بـ اإلضافيةميغاوا , وقدرت احلاجة  4000العراق من الكهرباء  إنتاجكان املوضوع حيث 

 30دوالر على هذا القطاع خالل السنوات اخلمس املاضية, منها  مليار 32 إنفاقأنه مت  مضيفًاأخرى, 

 مليارات 1من أموال العراق اجملمدة يف اخلارج و مليارات 4املاضية و األربعمن موازنات السنوات  مليارات

دوالر  مليارات 5ألف راتب وهمي يف وزارة الداخلية كلفت احلكومة  50مت اكتشاف  هنأ كما ,منحة أمريكية

  (62).ًاسنوي

بشكل واضح يف العقود اليت منحتها الوكالة  ومن صور الفساد املالي واإلداري يف العراق والذي ظهر       

مليار دوالر,  3,2األمريكية للتنمية الدولية إىل عدد من الشركات األمريكية لتنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها 

وصفت هذه العقود بالتعسفية وتفتقر إىل األصول املتعارف عليها يف إرساء العقود النفطية. أما فيما خيص 

فقد ظهرت قضايا فساد يف هذا اخلصوص, إذ وجهت اتهامات إىل موظفني عراقيني شبكات اهلاتف النقال 

  (62)وأمريكيني.
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ومن صور الفساد ما ظهر يف تنفيذ عقود إعمار العراق, فعندما ترسو املقاولة على أحد املقاولني مببلغ        

معني, يتم حتويل املقاولة من الشخص األول اىل مقاول آخر بقيمة أقل وعلى هذه الشاكلة اىل مقاول ثالث 

صلي قد تصل اىل أضعاف, ويكون الفرق هو ورابع وهكذا, ثم يتم تنفيذ املقاولة بقيمة اقل من قيمة العقد األ

الربح الذي يتم اقتسامه بني املقاولني حسب جمموعهم, ويف ذلك هدر واضح لألموال العامة وضياعها وبطرق 

خمتلفة حسب نوع املشروع, كما تبني أن بعض العقود يتم إبرامها بني املستثمرين أو الشركات االستثمارية 

املسماة يف العقد املكتوب, وبأقل من املتفق عليها يف العقد واقتسام الزيادة املتبقية  وهيئات االستثمار بقيمة غري

بني قيمة التنفيذ وبني القيمة املسماة يف العقد بني الشركة االستثمارية والقائمني على إدارة اهليئات, فهذه 

ذ املشاريع مبواصفات متدنية, عوامل من شأنها أن تشكل عائقًا أمام املستثمرين األجانب وبنفس الوقت تنفي

بسبب عدم الوضوح والشفافية يف إبرام العقود وآلية التعامل باإلضافة إىل عدم االلتزام بالقوانني املنظمة 

لالستثمار, األمر الذي يؤدي بدوره إىل زيادة الكلفة اليت تنعكس على املنتج واملستهلك مما يسهم يف تراجع 

  (68)فيكون من أكرب العقبات أمام قيام االستثمار يف البلد.احلافز لدى املستثمر األجنيب 

وهناك الكثري من الشواهد على عمق واستشراء الفساد اإلداري واملالي يف العراق املنتشر يف غالبية دوائر        

 واقع.الدولة, فمنه امللموس على أرض الواقع جهارًا نهارًا, ومنه ماذكر ووثق يف الكتب واملقاالت من أرض ال

 املطلب الثاني

 االجراءات املتبعة للقضاء على معوقات االستثمار االجنيب املباشر

 القضاء على الفساد املالي واالداري : -اوال

  وحماولة املفسدون التفاف على القوانني االداري واملالي على حد سواء , الفساد انتشار ان ظاهرة

 والكهرباء والضريبة الدولة ومنها البلدية دوائر ,وكذلك معاناة االقتصاديةاالستثمار والتنمية  اىل اعاقة ادى

وان القضاء .الفساد ايضا آفة من واجملاري اليت متثل االرضية اليت تسهل عمل املستثمر داخل الدولة واملاء

 : االمور االتية مراعاة خالل من على الفساد املالي واالداري اليتم اال
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 ما اليت القاتلة والبريوقراطية الروتني على للقضاء احلديثة التكنولوجيا داماستخ على العمل – 3

وذلك مواكبة للتطور من ناحية وللفوائد اجلمة املتئتية من استخدام  .املستثمر بوجه كبرية عقبة تشكل زالت

 التكنولوجيا ومنها السرعة والتقليل من النفقات واالجراءات من ناحية اخرى.

 واعطاء الفرصة البلد منها يف وخاصة الكبرية االستثمارات مبعظم العام القطاع استفراد عدم  –6

او  االستثمار على وتشجيعه نشاطه تعيق اليت العقبات دعمه من خالل معاجلةولالستثمار  اخلاص للقطاع

 .لتقديم املشاريع العام بينه وبني القطاع احلقيقية للشراكة فرص اجياد

 وتقديم وغريها, العموميني املفتشني دوائر , النزاهة هيئة , املالية الرقابية االجهزة عمل تنشيط -1

 به, القائمني ومناصب مواقع كانت مهما الفساد جبرائم يتعلق فيما القضاء وتفعيل قراراتها وتنفيذ هلا الدعم

 الراي دور تفعيل اىل اضافة السياسية والصراعات احملاصصة عن وابعاده القضاء حياد ضمان على والعمل

 .املدني اجملتمع ومنظمات الشعبية والرقابة العام

 وغريها واالدارية والقانونية والسياسية واالقتصادية االجتماعية الصعد على شاملة خطوات اختاذ -4

 وهيئات الوطنية االستثمار هيئة بني العالقات من خالل تدعيم.لالستثمار واجلاذبة املناسبة االجواء لتوفري

 العودة على اخلارج يف املتواجدين العراقيني االعمال رجال املختلفة وتشجيع العامل دول يف االستثمار

 االستثمار تعرقل او متنع اليت واالدارية القانونية االشكاالت وحل االمنة الظروف توفري بعد فيه واالستثمار

 .نهائي بشكل االمن توفري وبعد

 لتواكب واهدافها انظمتها يف النظر واعادة االستثمار متويل على احلكومية املصارف تشجيع -5

 (69).العامل يف املصرفية التطورات

 العراقي العقوبات قانون املثال سبيل على ومنها صارم بشكل السابقة والتعليمات القوانني تطبيق -2

 (.136-130) من املواد يف والوسيط واملرتشي الراشي معاقبة على ينص والذي 3929 لسنة( 33) رقم
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 اجياد وسيلة حديثة لفض املنازعات الناشئة عن االستثمار :  -ثانيا

ضمن إقليم الدولة  سواء كانوا اشخاص طبيعية او معنوية ن حتديد حقوق والتزامات املستثمرينإ

حتمي تلك  يلةلالستثمار فيها, فال بد من وجود وس تهماملـستثمرين ولطمأنلتشجيع املستثمرة ال يكفي 

وبالرغم من التعاون املتبادل بني الدولة املستثمرة واملستثمرين علـى حتديـد (10) .احلقوق يف حالة اإلخالل بها

تلـك احلقـوق وااللتزامات من حيث النطاق أو املضمون, إال أنه قد حيصل تنازع بني الطرفني يف املضمون 

تزامات املرتتبة عليه بسبب أخالل الدولة املستثمرة بالتزاماتها الدقيق للحقوق اليت يتمتع بها املستثمر واالل

لذلك يسعى املستثمرون احلصول على وسائل حمايدة وفعالة لتسوية منازعات االستثمار, وعلى  .وتعهداتها

الرغم من تعدد الوسائل اليت ميكن أن يلجأ إليها األطراف يف عقود االستثمار لتسوية منازعـاتهم الناشئة 

يعد طريقة مقبولة لتسوية منازعات االستثمار حيث أنه يعـد وسـيلة فعالة  االلكرتوني ا, أال أن التحكيمعنه

يعـد ضـمانة إجرائية للمستثمرين  هحلسم منازعات االستثمار حيث أصبح القضاء الطبيعي يف هذا اجملـال ألن

فضاًل  (13)ضاء تلـك األخرية نظرة شك وريبة حلسم منازعاتهم مع الدولة اجلاذبة لالستثمار ألنهم ينظرون اىل ق

واليت تتناسب مع طبيعة عقود االستثمار فهو يأتي  االلكرتوني عن ذلك السرية اليت ميتاز بها التحكيم

منسجمًا مع رغبة املستثمرين باالبتعاد عن اللجوء اىل القضاء الـوطين للدولة املستثمرة وهذا ما يساعد يف 

تثمرين وجتنب املـساس مبركـزهم ومسعتهم يف جمال النشا  التجاري فضاًل عن احلفاظ على أسرار املس

يف البت والفـصل يف النزاع , وفضاًل عن ذلك يتم اللجوء  االلكرتوني خاصة السرعة اليت يتميز بها التحكيم

مار طرفًا يف تلك الستثلملا تتمتع به عقود االستثمار من خـصوصية كون الدولة اجلاذبة  االلكرتوني اىل التحكيم

اذ تلجأ الدول ,العقود وهذا ما يكون دافعًا للمستثمر جلعـل التحكـيم ضمانة إجرائية حلماية استثماراته

اجلاذبة لألستثمار إىل التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع األستثمارات على أراضيها وهو األمر الذي دفع كثري 

نصوصًا صرحية تفيد قبول التحكيم كوسيلة إجرائية  ألستثمارمن الدول أن تدرج يف صلب قوانينها املشجعة ل

إضافة إىل ذلك سعي املستثمرين أن يدرجوا يف عقود االستثمار املربمة مع الدولة  .حلسم منازعات االستثمار

اجلاذبة لألستثمار شرطًا يفيد اللجوء إىل التحكيم ملا حيققه من فعالية مهمة يف حسم منازعات االستثمار 

ويستلزم لتحقيق فعالية التحكيم كضمانة  ,باره وسيلة حمايدة ومستقلة ومشجعة مع رغبة املستثمرينباعت
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إجرائية حلسم منازعات االستثمار تبنى العديد من املبادئ القانونية واليت تتمثل باستقالل شر  التحكيم عن 

اص باالختصاص( , فضاًل عن األختصءعقد األستثمار وأيضا اختصاص احملكمني بالفصل يف النزاع )مبدأ 

 (16)ذلك عدم قبول دفع الدولة واألشخاص املعنوية التابعة هلا بعدم أهليتها للتحكيم.

( لسنة 31من قانون االستثمار العراقي رقم ) ـ أواًل  62نص املادة ـ  يفاملشرع العراقي  وقد اشار

, على اللجوء اىل التحكيم بصورة علمية سواء كان تقليدي او االلكرتوني لفض منازعات االستثمار اذ 6002

ختضع املنازعات النائشة عن تطبيق هذا القانون اىل القانون العراقي ووالية القضاء " نص على انه :

وفق اتفاق يربم بني الطرفني حيدد  املستثمر على اللجوء اىل التحكيم العراقي ، وجيوز االتفاق مع

  " .مبوجبه اجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق

حيث ان هذا النص يعمل على زيادة ثقة املستثمرين واطمئنانهم على حقوقهم يف حالة االعتداء عليها        

فصل يف النزاع  امنا يتم اللجوء اىل التحكيم , مما يوفر الكثري من الوقت اذ اليتم اللجوء اىل القضاء الوطين لل

 واجلهد والنفقات للمدعي واملدعى عليه يف حالة حدوث نزاع بينهما, اذا يتم التحكيم بني الطرفني عن بعد,

واليت تتناسب مع طبيعة عقود االستثمار فهو يأتي  االلكرتوني فضاًل عن ذلك السرية اليت ميتاز بها التحكيم

منسجمًا مع رغبة املستثمرين باالبتعاد عن اللجوء اىل القضاء الـوطين للدولة املستثمرة وهذا ما يساعد يف 

 .احلفاظ على أسرار املستثمرين وجتنب املـساس مبركـزهم ومسعتهم يف جمال النشا  التجاري

ستثمار والعمل على تذليلها امام املستثمرين لتشجيعهم على االستثمار يعد مسألة وان معرفة معوقات اال      

مهمة , ولكن ينبغي مراعاة مصلحة الدولة املستثمر فيها ايضا وعدم املبالغة عند صياغة القاعدة القانونية 

قراءة قانون  بشكل يؤدي اىل انتفاء الفائدة من املشروع الذي سوف يقدمه املستثمر, اذ الحظنا من خالل

 او الشركاء بني نزاع عن ترتب ان املشرع قد نص على مايأتي )إذا 6002( لسنة 31االستثمار العراقي رقم )

 جيوز أشهر ثالثة عن تزيد ملدة العمل توقف القانون هذا ألحكام خيضع مشروع يف الغري او املشروع مالك بني

 مرت وإذا , شهور ثالثة تتجاوز ال مدة خالل أمره يةتسو املشروع مالكي إىل والطلب الرتخيص سحب للهيئة

 القانونية اإلجراءات اختاذ للهيئة فان , والغري املشروع مالك بني او الشركاء بني األمر تسوية دون املدة هذه



 العدد العاشر                        مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                      

 

 
 

635 
 

 بعد البنوك احد يف التصفية مبلغ إيداع ويتم بذلك الشركاء احد او املشروع مالك إخطار مع املشروع لتصفية

 (11).باستحقاقها( قضائي حكم صدور وبعد للغري حقوق أي او الدولة حقوق استيفاء

الشركاء القائمني على تنفيذ املشروع اذا حصل نزاع  تيالحظ من هذا النص ان املشرع العراقي قد منح       

الجياد حل للنزاع احلاصل بينهم وهذه مدة  بينهم او بني مالك املشروع او الغري مدة ثالثة اشهر او اكثر

ليست بقليلة ومبالغ فيها اذ ان فرتة الثالثة اشهر مدة طويلة والبد من تقليل هذه الفرتة  بل والغائها مراعاة 

ان املستثمر اذا ما استمر بالعمل يف املشروع فانه سوف حيصل من الدولة على  اذ واملستثمر معًاملصلحة الدولة 

االستمرار  كما ان للمستثمر مصلحة اخرى يفحل النزاع فرتة اثناء لذا الداعي من توقف املشروع مستحقاته 

وعدم اجنازه بالوقت املشروع لذا فان تأخر العمل باملشروع وذلك الن النزاع قد حيل بني الشركاء ببالعمل 

باالضافة اىل , أمره سويةت املشروع مالكي إىل والطلب ومنها سحب الرتخيص قانونيةتبعات احملدد يرتب 

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ان الدولة سوف تستفاد من عدم تأخر املشروع  االضرار بسمعة الشركة

 . واجنازه بالوقت املناسب والتكون قد ساهمت من خالل تشريعاتها يف تأخر تنفيذ املشاريع

 نزاع عن ترتب ( ليصبح كاالتي )إذا62ن املادة)لذا ندعو املشرع العراقي اىل تعدي نص الفقرة الثالثة م      

مخسة عشر  ملدة العمل توقف القانون هذا ألحكام خيضع مشروع يف الغري او املشروع مالك بني او الشركاء بني

مخسة عشر  تتجاوز ال مدة خالل أمره تسوية املشروع مالكي إىل والطلب الرتخيص سحب للهيئة جيوز يوما

 اختاذ للهيئة فان , والغري املشروع مالك بني او الشركاء بني األمر تسوية دون املدة هذه مرت وإذا , يوما

 التصفية مبلغ إيداع ويتم بذلك الشركاء احد او املشروع مالك إخطار مع املشروع لتصفية القانونية اإلجراءات

 .باستحقاقها( قضائي حكم صدور وبعد للغري حقوق أي او الدولة حقوق استيفاء بعد البنوك احد يف
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 اخلامتة

نا يف نهاية املطاف كلمات أخرية خنصصها خلامتة يلعتبقى  البحث موضوع دراسة بعد أن فرغنا من      

موضوعنا لتوضيح أهم النتائج اليت توصلنا إليها وأهم التوصيات اليت نوصي بها ونود أن نطرح أهمها على 

 النحو الآتي:

 :النتائج  –اواًل 

 املقدمة واإلعفاءات التسهيالت خالل من احمللي باملستثمر األجنيب املستثمر بني العراقي املشرع ساوى. 3

 االقتصاد يف تدرجيي تغري حدث كما نصوصه, بعض يف ذلك على 6002 لسنة 31 رقم القانون نص إذ, له

 التحرر سياسة وتبين جياخلار العامل على باالنفتاح واملتمثل الرأمسالي اىل االشرتاكي النظام من العراقي

 .أعاله االستثمار قانون يف الصادرة التشريعات خالل من وذلك, واملصريف واالستثماري املالي

 الدول يف العاملة األيدي استغنائهم إىل يؤدي مما, املتطورة التكنولوجيا على األجنبية االستثمارات تعتمد. 6

 .املضيفة

 األجنيب االستثمار جناح املمكن فمن, العراقي االقتصاد جماالت خمتلف يف واعدة استثمارية فرص وجود. 1

 واحلد, التحتية البنية وإصالح, األمنية األوضاع ومعاجلة, خبصوصه الصادرة القوانني تفعيل مت إذا املباشر

 .واإلداري املالي الفساد من

 الروتني ألن العراقية احملافظات يف الوطنية االستثمار هيئات مع الدولة دوائر أغلب بني التعاون وضعف. 4

 .األجنيب املستثمر عزوف اىل يؤدي قد املزعج

 :التوصيات -ثانيًا 

 شدة من تعاني العراقية العمالة وأن ّ السيما, العمل وكثافة للتكنولوجيا العراق حاجة بني التنسيق وجوب. 3

 .املتفاقمة البطالة
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 احملافظات أو املناطق حنو استثماراتها إلقامة تتوجه اليت األجنبية للشركات الضريبية اإلعفاءات زيادة. 6

 .االقتصادية التنمية لتحقيق املهمة االستثمارات من املزيد إىل حتتاج واليت تقدمًا األقل

 مالك بني او الشركاء بني نزاع عن ترتب ( ليصبح كاالتي )إذا62نص الفقرة الثالثة من املادة) نقرتح تعديل. 1

 سحب للهيئة جيوز مخسة عشر يوما ملدة العمل توقف القانون هذا ألحكام خيضع مشروع يف الغري او املشروع

 املدة هذه مرت وإذا , مخسة عشر يوما تتجاوز ال مدة خالل أمره تسوية املشروع مالكي إىل والطلب الرتخيص

 لتصفية القانونية اإلجراءات اختاذ للهيئة فان , والغري املشروع مالك بني او الشركاء بني األمر تسوية دون

 استيفاء بعد البنوك احد يف التصفية مبلغ إيداع ويتم بذلك الشركاء احد او املشروع مالك إخطار مع املشروع

باستحقاقه قضائي حكم صدور وبعد للغري حقوق أي او الدولة حقوق

 البحث هوامش

                                                             

, مكتبة لبنان ناشرون ,  3ابي بكر بن عبد القادر الرازي , حتقيق حممود خاطر , خمتار الصحاح , ج حممد بن ((3

 .12, ص 3995بريوت , 

 .302, دار صادر , بريوت , بالسة طبع , ص3,   4( حممد بن مكرم بن منظور االفريقي املصري , لسان العرب , ج(6
 .22, ص 3929, دار الفكر , 3خمشري , اساس البالغة , جابو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي الز( (1
 .14سورة الكهف االية / (4)
, دار الفكر ,  1حممد بن علي بن حممد الشوكاني , فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري , ج( (5

 .682بريوت , بالسنة طبع , ص

 . 318, دار الدعوة , ص3,حتقيق جممع اللغة العربية ,  ج ابراهيم مصطفى واخرون , املعجم الوسيط ((2

, دار صادر , بريوت , بالسنة طبع , ,  3, ج3حممد بن مكرم بن منظور االفريقي املصري , لسان العرب,   ((2

  .622ص

, القاهرة , , دار النهظة العربية 3د.ناصر عثمان حممد عثمان , ضمانات االستثمار االجنيب يف الدول العربية , ( (8

 .36-33, ص 6009

 .9, ص 6009بغداد ,  _د.طارق كاظم عجيل , شرح قانون االستثمار العراقي , مكتبة السنهوري , شارع املتنيب ( (9

, مركز دراسات الوحدة العربية ,  3د.دريد حممود السامرائي , االستثمار االجنيب املعوقات والضمانات القانونية ,  ( (30

 .58, ص 6002بريوت , 
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 العرف اإلداري
 علي مخلف حمادم.م.  

 جامعة االنبار

 كلية القانون والعلوم السياسية 

 

 

Abstract 

      This study examines that the administrative custom is considered 

as a one source of administrative law, especially where the rules 

arising from the custom find its origin in habits have exercised before 

the administrative organs with regular and frequent practice for a long 
time. Exercising these habits by this way leads to believe that these 

habits have become binding rules whose breach give rise to 

punishment.    

In order to gain a deeper understanding of the concept of the 

administrative custom, it is important to paint a clear picture of its 

general framework by defining administrative custom, stating its 

elements and indicating the basis of its binding effect. Then, this study 
will indicate the role of administrative custom as a source of 

administrative law by stating the necessity of its existence beside the 

legislations. Finally, this paper will determine its value within the 
legal order, and identify its types. 
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 ملخص

جتد القواعد دور فكرة البحث حول العرف اإلداري بوصفه مصدرَا من مصادر القانون اإلداري , حيث ت      

الناشئة عن هذا العرف مصدرها فيما تواضع عليه سلوك اإلدارة العامة من العمل بالعادات اإلدارية املستقرة حتى 

 يرسخ االعتقاد لديها بأن هذه العادات اصبحت ملزمة وأن خمالفتها تستوجب العقاب.

العام له من خالل تعريفه وبيان وبهدف التعرف على مفهوم العرف اإلداري حاولت بداية رسم اإلطار      

عناصره وأساس قوته امللزمة , ومن ثم استظهار دوره كمصدر من مصادر للقانون اإلداري , وذلك ببيان ضرورة 

 وجوده إىل جانب التشريع وحتديد منزلته يف التنظيم القانوني والتعرف على أنواعه.

 قدمةم

لوحيد للقانون يف اجملتمعات القدمية قبل نشوء الدولة كان للعرف قدميًا أهمية كربى, فقد كان املصدر ا  

ضطر األفراد حتت ضغط احلاجات والظروف إىل إجياد قواعد خيضع هلا الكافة, ابشكلها احلديث, حيث 

كضوابط لتنظيم الروابط االجتماعية, وهو األمر الذي جعل العرف أول املصادر على اإلطالق, كما جعله احلجر 

 قانون. األساس يف بناء ال

وقد كان يعهد تطبيق األعراف اىل حمكمني خيتارهم اخلصوم, ثم أخذ السلطان أو احلاكم ينشئ حماكم 

تطبق العرف, وانتهى األمر بأن أصبح هو ينشئ قواعد قانونية من خالل ما يصدره من أوامر تلزم الرعية, ومن 

ن أن يطرد يف مجيع الشرائع, على الرغم مىل جانب العرف, مما جعل وجود هذين املصدرين إ هنا وجد التشريع

واحتل مكان الصدارة إال أن العرف استمر إىل جانبه سدًا لنقصه وذلك ملرونة  التشريع قد استقرت له الغلبة

 العرف وخصوبته. 

, تسلم جلميع القوانني الوضعية احلديثة الرومانية واإلسالمية, واليت تعد أصاًل وملا كانت الشرائع القدمية

عشر املعروفة,  االثينكانة العرف, إذ ارتكزت الشريعة الرومانية على القواعد العرفية اليت دونت يف األلواح مب

واجبه اإلتباع  لشرعية, مما جيعل العادات امللزمةمقرة للعرف كمصدر من املصادر ا اإلسالميةوجاءت الشريعة 

 قواعد مسنونة. كأنها

القانون اخلاص منها والعام, باستثناء القانون اجلزائي الذي خيضع وللعرف دورًا ظاهرًا يف مجيع فروع 

بيد إن دور العرف يف القانون اخلاص أجُل شأنًا, إذ يعد العرف مصدرًا إال بنص(,  دة )ال جرمية وال عقوبةلقاع

ريع, كما أن رمسيا يف الغالب األعم من القوانني املدنية شأنه يف ذلك شأن التشريع, وإن كانت منزلته تلي التش
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قواعد بلغه يف القانون اخلاص, ذلك إن للعرف دورًا يف فروع القانون العام, وإن كان شأنه فيها مل يبلغ ما 

م يعتمد القانون العام بوجه عام مل تبلغ من النضج الشأو الذي بلغته قواعد القانون املدني, فالقانون الدولي العا

, بسبب عدم وجود سلطة عليا ختتص ظم قواعده من األعراف الدوليةد مععتمادًا كبريًا إذ تستمعلى العرف ا

دستوري قبل ظهور الدساتري بالتشريع امللزم للمجتمع الدولي, كذلك كان العرف املصدر الوحيد للقانون ال

, وإن كانت هذه الدساتري حتتل مكان الصدارة يف الدول املعاصرة, فإن العرف مل يزل مصدرًا لبعض املدونة

ائل الدستورية, وملا كانت التطورات الدستورية هي مسة القرن التاسع عشر, فإن تطور القانون اإلداري كان املس

مسة من مسات القرن العشرين, وذلك ملواكبة التطورات السريعة يف كافة جماالت احلياة االجتماعية, لذا كان 

تدخلها يف  أنه بقدر زيادة نشاط الدولة ومبقدارللعرف دورًا غري منكور يف نطاق القانون اإلداري, فمن البديهي 

املختلفة وبعالقاتها  بهيئاتها اإلدارية, وتتضاعف أهمية اإلدارة , يكون ازدياد املشاكلاوجه النشاط املتباينة

هلذا التطور يكون العرف خري معني لسد قصور  االستجابةيف حالة قصور التشريع عن و املتجددة واملتطورة,

ع يف نطاق القانون اإلداري الذي مل يزل غري مقنن ملواكبة هذه التطورات, حيث تقوم اإلدارة يف نصوص التشري

لتزام به, باالعتقاد بوجوب اإلكثري من األحيان بالسري على حنو معني يف مواجهة بعض احلاالت سريًا مصحوبًا 

 ضوعًا لبحثنا. وهذا ما يؤدي اىل إجياد أعراف إدارية ملزمة, وهذه األعراف جعلناها مو

, إذ إن نظرية العرف وإن كانت قد ُبحثت باهتمام واسع يف فروع القانون وملوضوع البحث أهمية كبرية

من الدراسة والبحث, إذ ُيكتفي مبا جاء يف الدراسات  العرف اإلداري مل يلقى ما يستحقه اخلاص والعام, فإن

كان يشرتك مبفهومه العام مع األعراف املتعلقة بسائر عام, فالعرف اإلداري وإن تعلقة بفكرة العرف بوجه امل

فروع القانون, إال أن له مفهومًا خاصًا وهذا ما يستوجب إلقاء الضوء على هذا املفهوم اخلاص, باإلضافة إىل أن 

قانون اإلداري, وال خيفى العرف اإلداري يعد عنصرًا من عناصر املشروعية, فضاًل عن كونه مصدرًا من مصادر ال

املشروعية من أهمية كونه يتعلق بسيادة القانون وهو األمر الذي ُيلزم اإلدارة باحرتام حكم األعراف  ا ملبدأم

 اإلدارية اليت تضعها بنفسها .

ويقتضي حبث موضوع العرف اإلداري دراسة اإلطار العام للعرف اإلداري من حيث تعريفه وبيان عناصره, 

أساس قوته , من حيث للقانون اإلداري ًامصدرباعتباره دور العرف بيان  وأساس قوته امللزمة, ومن ثموأهميه 

 وحتديد منزلته وبيان أنواعه. امللزمة

لذلك مت دراسة املوضوع من خالل مبحثني يتناول أوهلما اإلطار العام للعرف , أما املبحث الثاني فيعاجل 

 دور العرف كمصدر أساسي للقانون اإلداري.
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 املبحث األول

 اإلطار العام للعرف اإلداري

العرف اإلداري,  مفهومأحاول يف هذا املبحث رسم اإلطار العام للعرف اإلداري, لذا سأعمد على حتديد 

 :, وذلك يف املطالب الثالث اآلتيةومدى أهميتهعناصره , وبيان 

 املطلب األول

 العرف اإلداري مفهوم

حتديد مفهوم العرف بشكل عام , ثم يف نطاق القانون  وبإجياز سأتناولللتعرف على مفهوم كلمة العرف 

 اإلداري, وذلك يف الفرعني اآلتيني: 

 الفرع األول

 مفهوم العرف بشكل عام

بهدف التعرف على مفهوم العرف بشكل عام, سأعمد إىل بيان تعريفه يف اللغة, وعند الفقه االسالمي, ثم 

 يف القانون املدني:

 يف اللغةالعرف أوال: 

ومنه عرف الفرس  الشيء متصاًل بعضه ببعض,تتابع يدل أحدهما على  ,ف لغة يدور حول أمرينْرالُع

هذا أمر معروف  :تقول والِعرفان, , ومنه املعرفةواآلخر على السكون والطمأنينة, ومسي بذلك لتتابع الشعر فيه

 .(1)مئن إليهن من أنكر شيئا توحش منه, ومسي املعروف بذلك؛ ألن النفوس تطلسكونه إليه, أل

, والعرف  (2)وتطمئن إليه -أي تأنس به–والُعْرُف ضد النكر, وهو كل ما َتْعِرفه النفس من اخلري وَتْبَسُأ به 

 . (4){ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلنَي}, وهذا معنى العرف يف قوله تعاىل: (3)املعروف من اإلحسان

يف اللغة تنبئ عن الظهور والوضوح, ويغلب استعماهلا فيما ارتفع من االشياء, وقد ذكر القرآن وكلمة العرف 

الكريم والسنة النبوية كلمة العرف وما اشتق منها يف مواضع كثرية, مع استعماهلا ملعنى جامع لكل ما هو 

األقوال يف نظر الشريعة معروف بني الناس ال ينكرونه وال يستقبحونه, ولكل ما هو مستحسن من األفعال و

 .(5)االسالمية
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 ثانيا: العرف عند فقهاء الشريعة االسالمية

عرف القدماء من فقهاء الشريعة االسالمية العرف بقوهلم: )ما استقر يف النفوس من جهة العقول, وتلقته 

وعرفته وحتقق يف قرارتها , وبيان التعريف يعين, هو األمر الذي اطمأنت إليه النفوس (6)الطباع السليمة بالقبول(

وألفته مستندة يف ذلك إىل استحسان العقل ومل ينكره أصحاب الذوق السليم يف اجلماعة, وإمنا حيصل استقرار 

, أما عند احملدثني (7)الشيء يف النفوس وقبول الطباع له باالستعمال الشائع املتكرر الصادر عن امليل والرغبة

, وعرفه االستاذ الزرقا (8)اروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة(فالعرف هو: )ما تعارفه الناس وس

, وقد عرف جممع الفقه االسالمي الدولي العرف بأنه: )ما اعتاده  (9)بأنه: )عادة مجهور قوم يف قول أو عمل(

 . (10)الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك, وقد يكون معترب شرعًا أو غري معترب(

 العرف يف نطاق القانون املدني ثالثا:

أما عند فقهاء القانون املدني, فالعرف هو )اعتياد الناس على سلوك معني يف تنظيم ناحية من نواحي 

, وقيل هو: )اطراد التقليد (11)حياتهم االجتماعية حبيث تنشأ منه قاعدة يسود االعتقاد بضرورة االلتزام بها(

, أو هو: )جمموعة القواعد  (12)العتقاد يف إلزام هذه السنة كقاعدة قانونية(على اتباع سنة معينة يف العمل مع ا

اليت تنشأ من درج الناس عليها يتوارثونها جياًل عن جيل, واليت هلا جزاء قانوني كالقانون املسنون سواء 

عني مع شعورهم , كما قيل بأنه: )العادة اليت تتأصل إىل حد اإللزام بسبب اطراد األفراد على حكم م(13)بسواء(

, ويصطلح على العرف يف القانون (14)بأنه ملزم قانوني, على أن تكون هلذه العادة صفة العموم, والقدم, والثبات(

بالعرف القانوني ويراد به جمموعة القواعد واالحكام املنظمة للسلوك اإلنساني على حنو ملزم, وان خمالفتها تعد 

 .(15)خمالفة لواجب حمدد

التعريفات اليت سقناها للعرف عند فقهاء القانون أنها عامة تشمل العرف يف جماالت التعامل ويالحظ على 

كافة, سواء أكانت يف إطار القانون العام أو القانون اخلاص, ويتبني منها أن مصطلح العرف عند فقهاء القانون 

اليت تنشأ عن إطراد الناس على سلوك  ينصرف إىل معنيني, األول: يدل على القاعدة القانونية ذاتها غري املكتوبة

معني يف مسألة معينة على وجه حمدد, لذا يقال يقضي العرف بكذا, أي تقضي القاعدة اليت اعتاد الناس على 

كتوبة, أي يطلق على املغري ية التعامل بها على وجه اإللزام, أما الثاني: فيدل على مصدر هذه القاعدة القانون

فيقال جرى العرف على كذا, مبعنى أن الناس قد درجوا عليه وتعاملوا به, واملعنى الثاني  االعتياد امللزم نفسه,

 هو املقصود عند احلديث عن العرف دون ختصيص.
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 الفرع الثاني

 مفهوم العرف يف القانون اإلداري

بصدد حالة ما أما يف جمال القانون اإلداري فإن العرف اإلداري هو: )اعتياد اإلدارة على اتباع مسلك معني 

, (16)بصورة دائمة ومنتظمة ومستمرة حبيث يتولد لديها الشعور بإلزامية اتباع هذا املسلك بصدد احلاالت املماثلة(

وقيل بانه: )سلوك اإلدارة املطرد يف مسألة معينة على حنو معني فرتة من الزمن حبيث تصبح اإلدارة واملتعاملون 

 .(17)دة عن ذلك قانونًا(معها ملزمني باحرتام القاعدة املتول

يف حني عرفه الدكتور بكر القباني بأنه: ) القواعد املكتوبة اليت تتكون من جراء العادات اليت تلتزمها 

اإلدارات العامة يف جمال الشؤون اإلدارية املختلفة, وذلك فيما بينها أو فيما بينها وبني األفراد, مع توافر 

, كما عرف بأنه: )القاعدة غري املكتوبة اليت جرى عليها (18)لدة عن ذلك قانونًا(الشعور بإلزامية هذه القواعد املتو

, وقيل أيضًا بأنه: )ما جرت السلطة اإلدارية على اتباعه من (19)عمل السلطة ملباشرة اختصاصاتها اإلدارية(

ساس من النصوص قواعد يف مباشرة وظيفتها, بصدد حالة معينة بالذات, دون أن يكون هلذه القواعد سند أو أ

 .(20)التشريعية(

أما القضاء اإلداري فقد أورد عدة تعريفات للعرف اإلداري يف أحكامه, إذ عرفته حمكمة القضاء اإلداري يف 

مصر بأنه: )القواعد اليت جتري اإلدارة على اتباعها يف ممارسة مهامها بالنسبة حلالة معينة, مع عدم استناد 

, يف حني عرفته احملكمة اإلدارية العليا يف مصر على أنه: )تعبري اصطلح (21)التشريع(هذه القواعد إىل أساس من 

اطالقه على االوضاع اليت درجت اجلهات اإلدارية اتباعها يف مزاولة نشاط معني, وينشأ من استمرار اإلدارة 

اعدة القانونية واجبة االتباع التزامها هلذه االوضاع والسري على سنتها يف مباشرة هذا النشاط أن تصبح مبثابة الق

, أما حمكمة العدل العليا يف االردن فقد عرفت العرف اإلداري بقوهلا: )هو (22)ما مل تعدل بقاعدة أخرى مماثلة(

أن تسري اإلدارة على حنو معني يف مواجهة حالة معينة حبيث تصبح القاعدة اليت تلتزمها خمتارة مبثابة القانون 

دارة سارت على سنن معينة بإطراد املدة الكافية والتزمت به دائما وطبقته يف مجيع املكتوب, ما دام أن اإل

 .(23)احلاالت الفردية وكان هذا العرف غري خمالف ألي نص من نصوص التشريع(

ومما سبق خنلص إىل أن العرف اإلداري هو اعتياد اإلدارة العامة يف جمتمع ما أسلوبًا معينًا يف العمل 

 بهذا السلوك االعتقاد بقوته متواترة, حتى يتولد لدى املتعاملنيالتعامل مع األفراد بصفة مطردة و اإلداري أو يف

امللزمة, شأنه يف ذلك شأن القواعد القانونية املكتوبة, وكان هذا السلوك غري خمالف ألي نص من نصوص 

إزاء مسألة إدارية, ويطرد العمل يف  التشريع, فقد تقوم اإلدارة العامة يف الدولة باتباع سلوك معني يف تصرفها
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استخدام ذلك السلوك دون اعرتاض من جانب االفراد الذين يعنيهم, مما يكسبه صفة االلزام القانوني, ويؤدي 

 إىل نشأة عرف مقرر لقاعدة قانونية من قواعد القانون اإلداري.

 املطلب الثاني

 عناصر العرف اإلداري

شأن سائر األعراف بصفة عامة على عنصرين أساسني, هما العنصر  يقوم العرف اإلداري شأنه يف ذلك

, وقد عرض القضاء اإلداري لتحديد عنصري العرف أذ قضى بأن: )يقوم العرف بتوافر (24)املادي والعنصر املعنوي

د هناك سنة عامة مطردة تقادم عليها العه تركنني هما الركن املادي والركن املعنوي ... وهو يتوافر إذا كان

 .(25)واستقر عليها العمل, ثم شعور اجلماعة بضرورة احرتام القاعدة العرفية وبعدم جواز اخلروج عليها ...(

 وسنتناول هذين العنصرين يف الفرعني اآلتيني:

 الفرع األول

 العنصر املادي

اإلدارة على اتباع ينصرف مفهوم العنصر املادي الالزم لقيام العرف اإلداري إىل العادة, ويراد بها اطرد 

سلوك معني, وغالبا ما تكون العادة اجيابية تتمثل يف ممارسة اإلدارة لتصرف معني, وقد تكون سلبية تتمثل يف 

, وهو األمر الذي يرتتب عليه يف احلالتني نشوء (26)الرتك, وذلك يف حال امتناع اإلدارة عن القيام بإجراء العمل

 .(27)صرفات أو تلكعادة إدارية من جراء تكرار هذه الت

وتقتضي العادة بداهة تكرار التصرف االجيابي او السليب مرات عديدة, أي القيام بذات التصرف بصدد 

مجيع احلاالت املتماثلة, ذلك أن تكرار ذات التصرف ضروري كيما يوصف بأنه مكون لالعتياد اإلداري, بيد أن 

الختالف العادات اإلدارية, وهو األمر الذي يتعذر معه حتديد عدد مرات التكرار مسألة نسبية ختتلف تبعًا 

, يقدره يف كل حالة على حدة حسب (28)إخضاعه حلدود دقيقة وموحدة, لذا ينبغي تركه لتقدير القاضي

 . (29)الظروف الواقعية احمليطة باملسلك اإلداري

شروط عدة, يقتضي احلال  يف العرف اإلداري ًامادي عنصرًاويشرتط للعادة اإلدارية حتى تستكمل وجودها 

 بيانها, فضال عن حتديد جهة صدور العادة, وهذا ما سنتناوله تباعًا يف املقصدين اآلتيني: 
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 املقصد األول

 شروط العادة اإلدارية

يشرتط لقيام العنصر املادي املتمثل بالعادة اإلدارية أربعة شروط, هي العمومية, والقدم, والثبات, 

 واملشروعية:

 عمومية العادةأوال: 

مبا أن العادة العرفية متثل العنصر املادي لقاعدة قانونية, لذا جيب أن تتصف مبا تتصف به القاعدة 

القانونية من عمومية وجتريد, فال ينصرف حكمها إىل شخص أو أشخاص معينني بالذات, فلكي تكون العادة 

ب أن تكون عامة, أي ان تتبع اإلدارة ذات بوصفها العنصر املادي للعرف اإلداري مشروعة وصحيحة فإنه جي

املسلك اإلداري )اإلجيابي أو السليب( بصدد مجيع احلاالت املتماثلة واملتشابهة, مبعنى أن ال يكون أتباع اإلدارة 

دون حاالت أخرى مماثلة, وهو األمر الذي يفرتض جتدد العمل حبكم احلالة السابقة من هذه العادة يف حاالت 

 , وذلك حتقيقًا لعمومية تطبيق العادة.(30)الشروط اخلاصة بانطباقهفرت اكلما تو

بيد أن اشرتاط عمومية العادات اإلدارية ال تعين اتباع مجيع اإلداريات احلكومية ذات املسلك املتبع من 

يف , فقد يكون هذا االتباع عامًا حني يتم اتباع السلوك من جانب اإلدارة املركزية ومجيع فروعها (31)إحداها

الوحدات اإلدارية, ومع ذلك فإن من اجلائز صدور املسلك اإلداري عن إدارة المركزية معينة )إقليمية أو 

مرفقية(, وتظل هلذه العادة مع ذلك صفة العمومية, طاملا أن العمل بهذا املسلك اإلداري يتم يف احلاالت 

 .(32)رية تبعا لتعدد اإلدارة الالمركزيةعمليًا إىل تعدد العادات اإلدا ِداملتماثلة, وهو األمر الذي يؤ

 ثانيا: قدم العادة

يشرتط يف السلوك االداري حتى ُيكَّون عادة متثل العنصر املادي للعرف اإلداري, ان يكون قد تقادم عليه 

, والعلة يف (33)من الزمن تتناسب مع طبيعة الوضع مدةالعهد, بأن تكون قد مضى على اتباع اإلدارة هلذه العادة 

قصرية,  ملدةستلزام هذا الشرط هي التدليل على أن قيام اإلدارة باتباع هذه العادة مل يكن نتيجة نزعة عابرة ا

وإمنا كان نزواًل على نزعة دائمة مضى عليها زمن طويل, ووليد تفكري طويل وعميق ومتأن, غري أنه يصعب 

 علىملسبق يتسم بطابع َتَحُكمي ال يستند ن التحديد التحقيق شرط القدم, إذ إ حتديد عدد السنوات الالزمة

, ال سيما  (34)أساس منطقي وواقعي, فاملسألة نسبية يتوىل القضاء اإلداري أمر حتديدها وفقًا لكل حالة على حدة
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السهل يف أغلب األحيان حتديد موعد بداية العادة, لذا فأنه ال جيوز يف هذا الشأن األخذ بالرأي  من وأنه ليس

 .(35)القديم الذي كان حيدد للقدم فرتات زمنية معينة, كما كان احلال يف القانون الكنسي وبعض القوانني القدمية

 ثالثا: اطراد العادة وثباتها

متواترة ومنتظمة, أي تكرار تطبيقها على نسق واحد حبيث يتوافر هلا يقصد باالطراد اتباع العادة بصورة 

الثبات فهو أن يطرد األمر على إتباع اإلدارة املسلك ذاته بال انقطاع يف مجيع  ا, أم(36)عندئذ معنى االستقرار

تظمة غري فر شروط انطباقه, فالعادة اإلدارية يلزم أن تكون متبعة بصفة دائمة وبطريقة منااحلاالت حيث تتو

, فإذا أتبعت اإلدارة هذه العادة تارة وتركتها تارة أخرى وأخذت مبسلك جديد فإنها تكون (37)متغرية او متقطعة

قد عدلت عن مسلكها السابق, وبذلك ال ميكن القول بأن السري على هذا املسلك قد صار عادة من جانب 

واحدة أو عدول اإلدارة عن إتباع املسلك مرة واحدة ال يعد , وأن كان إهمال العمل باملسلك املذكور مرة (38)اإلدارة

تباع املسلك ذاته يف معظم احلاالت يد, وال سيما إذا عادت اإلدارة إعدواًل عن املسلك القديم وبدء مسلك جد

 .(39)املتماثلة أو املتشابهة

املوضوعية اليت يرتك تقديرها  وحري باإلملاع إليه أن عمومية العادة وقدمها وثباتها واطرادها تعد من املسائل

للقضاء اإلداري الذي يتثبت يف كل حالة من أن القاعدة العرفية قد مضى علي إطراد العمل بها وقت كاٍف يؤكد 

حتقق األمور الثالث أنفًا, إذ ال توجد يف هذا الشأن حدود معينة ملعنى العمومية والقدم والثبات, سواء تعلق األمر 

, ولذا يتوىل القاضي بالنسبة لكل عادة التحقق من مدى توافر أو عدم (40)و غريها من العاداتبالعادات اإلدارية أ

 توافر هذه الشروط كلها أو بعضها.

 رابعا: مشروعية العادة

يقصد مبشروعية العادة عدم خمالفة مسلك اإلدارة أي قاعدة قانونية بطريق مباشر أو غري مباشر, إذ ال 

ُتَكِوُن العنصر املادي الالزم لقيام العرف اإلداري إذا كانت خمالفة لقاعدة قانونية  ميكن للعادة اإلدارية أن

, أي جيب (41)ويستوي يف ذلك ان تكون القاعدة دستورية أو قاعدة واردة يف قانون عادي أو يف أنظمة وتعليمات

فة العادة للنصوص اآلمرة وخمال ,ال خيالف أية قاعدة تشريعية, ذلك أن العرف ال ينشأ إال عن عادة مشروعةأ

 .(42)يسلب من العادة مشروعيتها وحيول دون قيام العرف

وقد أكد القضاء اإلداري يف مصر هذا الشرط, إذ قضت احملكمة اإلدارية العليا بان: )... ويشرتط العتبار 

يف حكم آخر , كما قضت (43)أال يكون العرف قد نشأ خمالفًا لنص قائم ...( -2فر شرطان ... االعرف أن يتو

م به أن العرف ... ال جيوز ان خيالف نصًا آمرًا, والنصوص اإلدارية مجيعًا قواعد آمرة ال بقوهلا: )أن املسّل
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, كذلك أقر القضاء اإلداري بأن العرف ال جيوز له ان خيالف قاعدة (44)يستساغ أن ينشأ عرف على خالفها ...(

, كما أقر هذا الشرط القضاء األردني الذي قضى بأن العرف الذي , أي أنظمة وتعليمات(45)تنظيمية إدارية مكتوبة

, وقد عرض القضاء اإلداري السعودي هلذا (46)ُيعتد به هو الذي يكون غري خمالف ألي نص من نصوص التشريع

 .(48)أو تعليمات إدارية تقضي خبالف هذا العرف (47)الشرط وأقر بانه يشرتط لألخذ بالعرف أن ال يوجد أي نظام

ا كانت العادة اإلدارية هي عمل إداري ومشروعيتها مرتبطة مبشروعية العمل اإلداري فإنها ال يكفي ومل

, وجتدر (49)لتحقق مشروعية هذه العادة عدم التعارض مع القوانني, وإمنا البد من التوافق مع نص القانون

كون خمالفة للنظام العام أو املبادئ العليا ا تاإلشارة إىل أن من الفقهاء من يشرتط لقيام العادة املكونة للعرف أّل

 .(50)اليت يرتكز عليها النظام السياسي واالجتماعي يف الدولة, وإال انعدمت قيمة هذه العادة

اإلشارة إليه أن التعارض بني القاعدة العرفية والنصوص التشريعية إمنا يتم يف نطاق تطبيق  والذي جتدر

, وهذا ما أقره القضاء اإلداري إذ قضى بانه: )إذا ميكن أن تطبق قاعدة القاعدة العرفية وليس يف جمال آخر

عرفية يف شخص إداري عام ما دامت ال تتعارض مع أحكام هذا النظام, وإن تعارضت مع قواعد تشريعية أخرى 

اليت مطبقة لدى شخص آخر, وبالتالي فال جمال إلثارة التعارض بني القاعدة العرفية والنصوص إال يف احلدود 

تطبق فيها القاعدة, وليس مع انظمة مطبقة يف جمال آخر, كذلك فال جمال إلثارة تعارض العرف اإلداري السائد 

 .(51)يف أشخاص عامة أخرى أو يف قسم إداري آخر يف ذات الشخص املعنوي(

فإنها جيب أن ال ونرى من جانبنا أن العادة اإلدارية لكي ُتكوِّن العنصر املادي للقاعدة العرفية اإلدارية, 

العنصر املعنوي ستنشأ قاعدة قانونية فر هلا اختالف أحكام الشريعة اإلسالمية, ذلك أن هذه العادة متى ما تو

( من 2أوال( من املادة )-, وهذه القاعدة جيب ان ال تتعارض مع ثوابت أحكام االسالم وفقا لنص الفقرة )أعرفية

, اليت تنص على: )ال جيوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام 2005دستور مجهورية العراق النافذ لسنة 

اإلسالم(, فهذا النص جيعل ثوابت أحكام اإلسالم من مصادر مبدأ املشروعية, لذا يتوجب على اإلدارة أن تكون 

ليت مجيع أعماهلا القانونية منها واملادية متفقه مع ثوابت أحكام اإلسالم, مبا يف ذلك املسالك اليت تتبعها وا

تكون حماًل للعادات اإلدارية, لكون هذه العادات متى اقرتنت باالعتقاد امللزم انقلبت قاعدة قانونية عرفية, 

 جيب أن ال ختالف ثوابت أحكام اإلسالم. -وفقًا للنص آنفًا-وهذه القاعدة 
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 املقصد الثاني

 جهة صدور العادة اإلدارية

أم  اإلدارية العامة سواء كانت مركزيةتتميز العادة اإلدارية عن غريها بصدورها عن إحدى اهليئات 

 , كالوزارات و الدوائر احلكومية, وكذلك االشخاص املعنوية اإلقليمية واملرفقية.(52)المركزية

فهي بهذا تصدر عن فإذا كانت العادة يف نطاق القانون املدني تتأصل بسبب إطراد األفراد على حكم معني 

, وكانت تنشأ يف نطاق القانون الدولي من تكرار التزام الدولة يف تصرفاتها مع غريها حاالت (53)جهة األفراد

ن جريان سري اهليئات احلاكمة على , وكانت العادة الدستورية تنشأ ع(54)معينة فهي تصدر عن الدول املتحضرة

, فإن العادة اإلدارية وليدة نشاط اهليئات اإلدارية ومن (55)وريحنو معني يف موضوع من مواضيع القانون الدست

 .(56)غري املتصور وجودها خارج أروقة اإلدارة

 -إجيابيًا كان أم سلبيًا-وينبغي صدور العادة اإلدارية عن جهة إدارية ذات اختصاص مبباشرة التصرف 

بوصفها سلطة عامة تستعمل أساليب ووسائل , وان يصدر عن اإلدارة (57)الذي يكون حماًل لالعتياد اإلداري

القانون العام, ال بوصفها فردًا عاديا عندما تزاول نشاطها باستخدام وسائل القانون اخلاص اليت جتعلها على 

قدم املساواة مع اإلفراد, إذ ال يتصور حبال أن يكون ألحد من اإلفراد خلق أعرافًا إدارية, فالعادة اإلدارية لكي 

ون العنصر املادي الذي تقوم به القاعدة العرفية البد أن تتكون بسلوك متكرر يصدر عن اإلدارة تصلح ان تك

 .(58)وحدها, دون مشاركة من اإلفراد املتعاملني معها

وملا كانت العادة اإلدارية تصدر عن جهة إدارية يف مواجهة جهة أخرى أو يف مواجهة اإلفراد )كاملوظفني 

خبدماتهم او املتعاملني معها(, فإن هذه العادة ينبغي ان حتظى بالقبول يف الغالب األعم العموميني أو املنتفعني 

من جانب اجلهات أو اهليئات اإلدارية األخرى أو اإلفراد الذين يوجه إليهم حكم هذه العادة أو ميسها بشكل 

وبلت دائما باالحتجاج اجلدي من , وان ال تكون العادة اإلدارية قد ق(59)من األشكال, على أن تتم املوافقة حبرية

 .(60)جانب ذوي الشأن
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 الفرع الثاني

 العنصر املعنوي

 سنأتي هنا إىل بيان ماهية العنصر املعنوي , ومتييزه عن مما يشتبه به, وذلك من خالل املقصدين اآلتيني:

 

 املقصد األول

 ماهية العنصر املعنوي

جهة اإلدارة بإلزامية القاعدة اليت درجت على اتباعها كلما املقصود بالعنصر املعنوي توافر االعتقاد لدى 

جتددت احلالة اليت اتبعت فيها من قبل, أي توافر عقيدة اإللزام أو ما يسمى بالشعور القانوني أو االعتقاد 

إتباع , مبعنى أن (61)القانوني من جانب اهليئة اإلدارية اليت قامت بالعمل املعتاد الذي كان حماًل للعنصر املادي

ا تعرض اإلدارة لقاعدة معينة ولد لديها شعورًا بان هذه القاعدة أصبحت واجبة االحرتام وال جيوز خمالفتها وإّل

قضى بان: )النظام الذي تقرره جهات اإلدارة يف حدود أمر  إذمن خيالفها للجزاء, وهذا ما أقره القضاء اإلداري 

لالئحة من حيث وجوب احرتامه والعمل به, إىل أن حيصل معني وتسري على سنته, هو مبثابة القانون أو ا

 .(62)تغيريه بإجراء عام, فعدم اتباعه يف الوقت الذي يكون ساريًا فيه يكون من جانب اإلدارة خمالفة للقانون(

وجتدر اإلشارة إىل أن درجة العرف يف القوة وبصورة خاصة العرف اإلداري, ميكن استخالصها من العنصر 

ن هذا االعتقاد هو الذي يصري العادة اإلدارية إىل قاعدة قانونية, وهو الذي من االعتقاد القانوني, إذ إوي أي املعن

, وتقدير توافر عنصر االعتقاد بإلزامية (63)حيدد قيمة هذه القاعدة يف التدرج اهلرمي للنظام القانوني يف جمموعه

يسر بسهولة, لذا يرتك أمر حتديد مدى توافره لتقدير العادة اإلدارية لتصبح قاعدة قانونية عرفية ملزمة ال يت

 .(64)القاضي

ويشار إىل أن توافر االعتقاد القانوني بإلزامية األعراف اإلدارية, يرتتب عليها آثار عدة, منها أن القرارات 

القضاء اإلدارية املخالفة للعرف اإلداري تعد غري مشروعة وتصبح عرضة لإللغاء إذا ما طعن مشروعيتها أمام 

, ومنها أيضا وجوب التزام اإلفراد باحرتام األعراف اإلدارية, مما خيول اهليئة اإلدارية املختصة (65)اإلداري

 .(66)احلق يف إكراه املخاطبني بأحكام األعراف اإلدارية امللزمة على أتباع هذه األحكام
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عليها ال مينعها من تعديل هذه القواعد غري أن التزام اهليئات اإلدارية باحرتام القواعد العرفية اليت تسري 

أو العدول عنها متى استلزم ذلك تغري الظروف أو حتقيق مصلحة العمل, ويقع هذا العدول إذا خالفت اإلدارة 

تصلح أن تكون حماًل للعنصر املادي و ,عرفًا قائمًا بقصد العدول عنه وإنشاء عادة إدارية جديدة ثبتت أفضليتها

إذا ما اقرتنت بالعنصر املعنوي, أما إذا ثبت أن اإلدارة خالفت العرف القائم يف حالة فردية  لقاعدة عرفية جديدة

معينة بالذات مع احتفاظها بهذا العرف واستمرارها  يف تطبيقه على غري تلك احلالة, فإن القاعدة العرفية 

 .(68)ة ملزمة, وأن عمل اإلدارة الفردي يقع باطاًل ملخالفته قاعدة عرفي(67)القدمية تبقى

 املقصد الثاني

 متييز العنصر املعنوي مما يشتبه به

قد يشتبه العنصر املعنوي املتمثل باإللزام القانوني مع التسامح والرتخيص اإلداريني, لذا أحاول هنا التمييز 

 :بني العنصر املعنوي وكل من التسامح اإلداري والرتخيص اإلداري تباعًا

 والتسامح اإلداريأوال: العنصر املعنوي 

أن قيام عقيدة االلتزام اليت متثل العنصر املعنوي للعرف, ال تتوافر للهيئة اإلدارية إذا صدر عنها تصرفات 

, فالتسامح الذي يصدر من جانب اهليئة (69)معينة ملدةلة حمددة لتسامح أو التساهل يف مسأمعينة من قبيل ا

العرف اإلداري, فإذا كان التصرف الذي تتخذه اهليئة اإلدارية مبنيًا اإلدارية يف حالة معينة ال يرقى إىل مرتبة 

على التسامح من قبلها, فإن تكرار استعماهلا هلذا التسامح ليس من شأنه أن خيلق قاعدة عرفية تلتزم بتطبيقها 

بأن قيام وزير يف احلاالت املماثلة, وهذا ما أقره القضاء اإلداري, فقد قضت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر 

سم, مع مساح اإلدارة االقتصاد بقصر الرتخيص مبزاولة عمليات النقد األجنيب على البنوك ومؤسسات معينة باال

لصيارفة البحر يف بور سعيد مبزاولة هذه العمليات لظروفهم اخلاصة, ال يكسبهم حقًا باالستمرار يف عملهم 

قتضى ما تقدم يكون نشاط صيارفة البحر واملدينة جمافيًا تقول: )ومن حيث أنه على م إذاملخالف للقانون, 

للقانون ويعد الرتخيص به خمالفة ألحكام قانون النقد, فإذا كانت اإلدارة قد تساحمت يف تنفيذ القانون فسمحت 

هلؤالء الصيارفة بالعمل رمحة بهم ورغبة يف عدم تشريدهم مستهدفة بذلك التيسري على أهالي بورسعيد ... وليس 

يف شأن هذا التسامح أن يكسب هؤالء الصيارفة حقًا يف االستمرار يف مزاولة أعماهلم, ملا يف ذلك من تعطيل لقانون 

 .(70)النقد وخمالفة أحكامه(
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ويفرق العرف اإلداري عن التسامح اإلداري, من حيث أن العرف ملزم وال تستطيع اإلدارة اخلروج على 

ي حق, وتستطيع وال يؤدي إىل فقدان أو اكتساب أمح اإلداري فال يعد ملزمًا احكامه أو إغفال تطبيقه, أما التسا

, وهذا ما أكده القضاء اإلداري , إذ (71)اإلدارة دائمًا اخلروج عليه ألنه ال يعد مصدرًا من مصادر القانون اإلداري

راد حقًا مكتسبًا سنده هو قضى بأن: )تسامح اإلدارة على حنو معني خمالف للقانون ال ميكن ان يولد هلؤالء اإلف

الف القانون مهما تكررت احلوادث املتماثلة أو فية, حيث ال ينشأ عرف ملزم على خهذه القاعدة التنظيمية العر

 .(72)تكررت احللول املتماثلة هلذه احلوادث(

 ثالثا: العنصر املعنوي والرتخيص اإلداري

إذا كان التصرف الذي جرت عليه ال يعدو ان يكون جمرد إن االعتقاد امللزم ال يتوافر لدى اهليئة اإلدارية 

ن تكرار استعمال رخصة معينة ال يولد قاعدة عرفية تلتزم بها اهليئة اإلدارية يف , إذ إ(73)رخصة ترتخص بها

 .(74)احلاالت املشابهة

سلطة وهذا ما أقره القضاء اإلداري, إذ قضى بأن تكرار استعمال اإلدارة لرخصة معينة استعمااًل لل

االستثنائية اليت منحت هلا بنص القانون, ال خيلق بأي حال من األحوال قاعدة تنظيمية عامة على اإلدارة 

 .(75)إتباعها يف كل حالة تعرض عليها, وإمنا تقدر كل حالة بظروفها وتصدر قرارها بشأنها حسبما تراه

 املطلب الثالث

 أهمية العرف اإلداري

الوحيد لتنظيم العالقات القانونية يف اجملتمع القديم, إال أن تطور اجملتمعات لقد كان العرف هو املصدر 

البشرية واتساع نطاق الروابط القانونية, أظهر عدم كفاية األعراف لتنظيم هذه الروابط, ولذلك وجد التشريع يف 

سباب عدة, منها اجملتمعات احلديثة كمصدر أساسي للقانون وتزايدت اهميته إىل حد كبري, وذلك بتأثري أ

أنتشار فكرة الدميقراطية اليت استلزمت الفصل بني السلطات مما أظهر احلاجة  إىل أن يكون التشريع من 

اختصاص سلطة مستقلة قائمة بذاتها, ومنها أيضًا تدخل الدول املعاصرة عن طريق التشريع لتنظلم كثري من 

ن ظهور مزايا التشريع املتمثلة بالسهولة يف سنه وتعديله الروابط يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية, فضال ع

والغائه عند اللزوم, وفيما يتعلق بالرجوع إليه, إضافة إىل وضوح التشريع نظرًا إلفراغ ألفاظه ومعانيه يف عبارات 

ه مكتوبة وصياغات حمددة, وذلك خبالف العرف الذي يفتقر إىل ما يثبت وجوده ومضمونه وما حيدد بداية قيام

 .(76)وسريانه
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بينما ذهب أنصار العرف إىل اتهام املشرع بالتحكم وعدم اإلبصار, لكونه يضع قواعد عامة موحدة حلكم 

حاالت خمتلفة مع جتاهل تفصيالتها املتعددة, وكذلك إتهام التشريع بالنقص واحتمال اخلطأ فيما يصدر عنه 

جتماعية, على عكس العرف الذي يتطور تطورًا من توقعات, فضال عن عجز املشرع عن مسايرة التطورات اال

 .(77)مضمونًا وأن كان بطيئًا مع جميئه مطابقًا ملقتضيات احلاجات اجلماعية

ومهما يكن أمر اجلدال بني أنصار العرف ومناوئيه, فإن العرف ال يزال يعد مصدرًا رمسيا للقانون, وقد  

( أن يصف العرف Jennigsدى بالفقيه جننجز )حتقق هذا الدور للعرف بسبب قصور التشريع, وهذا ما ح

: )ال يوجد ( فيقولBooysen)االنكليزي ه الفقي , أما(78)بانه يقدم اللحم الذي يكسو عظام القانون اجملردة

أحد مصادر القانون االداري, يف الواقع انها تتطابق لفكرة القائلة ان العرف االداري شيء يف قانونا يتصادم مع ا

ه يف نون االداري ليست غريبة على الفقأحد مصادر القاداري كدستورنا, ظاهرة ان العرف اإل وروحمع طبيعة 

 .(79)العامل االنكلوسكسوني(

, على الرغم (80)بيد أن من الفقهاء من مييل إىل التقليل من شأن احلاجة إىل العرف كمصدر للقانون اإلداري

, وميكن إرجاع حتمية قيام العرف اإلداري إىل  (81)اإلدارية من حتمية قيام القواعد العرفية والسيما يف املسائل

 سبيني هما عدم كفاية التشريعات اإلدارية, وعدم تقنني القانون اإلداري, وهذا ما سأبينه يف الفرعني اآلتيني:

 الفرع األول

 عدم كفاية التشريعات اإلدارية

املسنونة اليت تدخل يف نطاق القانون اإلداري, سواء ينصرف مفهوم التشريع اإلداري إىل القواعد القانونية 

وردت يف نصوص الدستور أم يف التشريع العادي, أم وردت يف التشريع الفرعي )األنظمة والتعليمات(, وال خيفى 

تزايد عدد التشريعات اإلدارية منذ منتصف القرن املنصرم, ويستبني ذلك من كثرة التشريعات اليت تعاجل 

بتكوين اهليئات اإلدارية وتنظيمها وحتديد مهامها, وبيان االختصاصات املقررة هلا, وكذا القيود  مواضيع تتعلق

املفروضة عليها, فضاًل عن القوانني اليت تنظم العالقات اليت تنشأ فيما بني اهليئات اإلدارية مع بعضها أو بينها 

 .(82)وبني األفراد

بهدف مسايرة التطور املستمر يف جماالت الوظيفة اإلدارية وما وجتدر اإلشارة إىل أن تزايد التشريعات كان 

يرافق ذلك من قيام عالقات جديدة مل تكن موجودة تتطلب باستمرار إجياد قواعد قانونية لتنظيمها وحكمها, 
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وميكن إرجاع اتساع جماالت الوظيفة اإلدارية إىل مجلة أسباب, منها ظروف احلرب العامليتني وتطور وظيفة 

 .(83)لة واتساع تدخلها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والتقدم العلمي, فضال عن تزايد عدد السكانالدو

وعلى الرغم من ذلك فإنه ال ميكن القول بكفاية التشريعات اإلدارية ملواجهة الدور اجلديد للدولة, وذلك 

ريعة للتغيري, مما أدى إىل نشوء روابط إدارية لتعقد احلياة االجتماعية واالقتصادية وتطورها املطرد وقابليتها الس

, فضال عن أن التشريعات اإلدارية (84)جديدة ولدت مشكالت مل تكن يف احلياة وليس مبقدور املشرع التنبؤ بها

تكتفي عادة بوضع احللول اجلزئية لبعض املسائل التفصيلية وقلما تقرر مبدأ من املبادئ العامة للقانون 

 .(85)اإلداري

ن شك أن عدم كفاية التشريعات اإلدارية وعدم قدرة املشرع على التنبؤ مبا يستجد من مشكالت وما م

إدارية, يوجب على اإلدارة أن تتصدى هلذه املشكالت وتضع هلا احللول املناسبة, حتقيقًا ملهمتها وامتثااًل 

دارية على اتباع سلوك يف مزاولة للواجب امللقى على عاتقها, وال مستجيب هلذه األوضاع إال أن تدرج اجلهة اإل

نشاط معني هلا, وتستمر على هذا السلوك والسري على سنتها يف مباشرة هذا النشاط حتى يصبح مبثابة قاعدة 

, وعليه ميكننا القول بضرورة وجود العرف إىل جانب التشريع, بهدف تقديم ما يسد (86)قانونية واجبة االتباع

د من روابط إدارية أو ما حيتاجه التطبيق اإلداري من تفصيالت مل ترد يف قصور التشريع, على ضوء ما يستج

 .(87)جممل النصوص

 الفرع الثاني

 عدم تقنني القانون اإلداري

اليت  (88)يستند الفقه الذي ينكر على العرف اإلداري دوره كمصدر للقانون اإلداري, إىل وجود التقنينات

, مع أن الواقع (89)تغين عن قيام األعراف يف نطاق القانون اخلاص بدعوى أن هذه التقنينات حتوي كل شيء

أثبت عدم اكتمال أي تقنني وال سيما مع مرور الزمن وحصول التطور, وكذلك عدم كفاية استعمال طرق التفسري 

 .(90)اله على التقنني من مراجعة أو تنقيحلسد ما يشوب التقنني من قصور, فضال عن عدم كفاية ما يتم إدخ

وأيًا كان األمر فإنه ال حمل إلثارة احلجة القائمة على وجود التقنني للتدليل على عدم احلاجة إىل األعراف 

, وكان ذلك بسبب حداثة قواعده ومبادئه (91)اإلدارية, وذلك لعدم امتداد حركة التقنني إىل قواعد القانون اإلداري

ني يتطلب ثباتًا نسبيًا يف املواضيع املراد تقنينها, ويتطلب من القائمني به أن ينظروا إىل املواضيع ولكون التقن

, (92)املراد تقنينها نظرة شاملة, وذلك ما ال ميكن حتققه لتشعب املواد اإلدارية وتطورها املستمر وسرعة تغريها

 .(93)وهذا ما يفسح جمااًل واسعًا للعرف يف ظل القانون اإلداري



 العاشر العدد                                 والسياسية القانونية للعلوم األنبار جامعة مجلة
 

 
 

033 
 

ولذلك يسلم فقهاء القانون اإلداري بوجود األعراف اإلدارية بوصفها مصدرًا رمسيًا من مصادر القانون 

 .(94)اإلداري

 املبحث الثاني

 العرف مصدر للقانون االداري

للتعرف على دور العرف بصفته مصدرًا للقانون اإلداري , ينبغي ان نتعرف عن أساس إلزام العرف 

العرف, واخريًا بيان أنواع العرف اإلداري, وسأتناول ذلك من خالل املطالب الثالث  اإلداري, ومنزلة هذا

 اآلتية:

 املطلب األول

 أساس القوة امللزمة العرف اإلداري

متى اقرتنت العادة اإلدارية )العنصر املادي( باالعتقاد القانوني بإلزاميتها )العنصر املعنوي( فإنها تصبح 

, وهذا ما أقره التشريع إذ جعل (95)قوة إلزامية تدخل يف نطاق قواعد القانون اإلداري قاعدة قانونية عرفية ذات

بأن قواعد العرف  إذ قضا, كما أقر ذلك القضاء اإلداري (96)العرف من املصادر الرمسية غري املكتوبة للقانون

للتساؤل عن مصدر هذه القوة امللزمة , وهذا ما يدعو (97)اإلداري تتمتع باإللزام الذي تتمتع بِه القواعد املسنونة

وأساسها, وجتدر اإلشارة هنا إىل ضرورة التفريق بني عقيدة اإللزام كعنصر معنوي للعرف اإلداري, وبني املقصود 

 بأساس إلزام هذا العرف باعتباره مصدر رمسي للقانون اإلداري.

املصدر الذي يستمد منه العرف قوته  وملا كان فقه القانون املدني قد عين بهذا املوضوع حماواًل حتديد

امللزمة, حيث برزت عدة نظريات تباينت يف حتديد مصدر إلزام العرف, ولعدم وجود مثل تلكم النظريات يف فقه 

القانون اإلداري, فإن األمر يدعونا إىل استعراضها للوقوف على مدى صالحيتها لإلعمال يف جمال األعراف 

 اإلدارية, وفقا لآلتي:

 نظرية إرادة الشعب أوال:

الشعب بأن أساس إلزام العرف هو رضاء أسس بعض الفقهاء القوة امللزمة للعرف على إرادة الشعب, ويرون 

رضاًء ضمنيًا, يدُل عليه اتباعهم هلا  اجلميعأو رضاء اجلماعة, فالقاعدة العرفية تلزم األفراد استنادًا إىل رضاء 
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كون بإمكان الشعب وهو صاحب احلق األصلي يف التشريع أن يضع , لذلك ي(98)على نسق متواتر مدة طويلة

 .(99)بنفسه ما يشاء من القواعد القانونية عن طريق ما يتعارف عليه الناس, تعبريًا عن الضمري اجلماعي

وال ميكن إعمال هذه النظرية لتأسيس القوة امللزمة للعرف يف نطاق القانون اإلداري, لكونها تقوم على 

سي هو صدور العرف عن الشعب او ضمريه اجلماعي, وهو افرتاض ال حمل له بالنسبة للعرف افرتاض أسا

 .(100)اإلداري, لكونه يصدر عن اهليئة اإلدارية ال اهليئة االجتماعية

 ثانيا: نظرية إرادة املشرع

أصحابها أن تقوم هذه النظرية على أساس النظرة الشكلية للقانون بوصفه تعبريًا عن إرادة الدولة, ويرى 

و ضمنية يف صورة عرف أو غريه من مصادر , صرحية يف صورة تشريع, أالقانون وليد إرادة سلطان سياسي

نشئ قواعد التشريع بإرادته الصرحية, و يقر العرف بسكوته حيال قيام العرف املعرب عن القانون, فاملشرع ُي

طريق العرف رغم اختصاصه بالتشريع أصاًل,  إرادة الشعب, ذلك أن الشعب ال ميلك مهمة التشريع بنفسه عن

ض املشرع حق وضع القانون وتنازل له بهذا التفويض عن حقه يف إنشائه, وهذا ما جيعل بدعوى ان الشعب فّو

 .(101)قواعد العرف غري ملزمة إال إذا ارتضاها املشرع صراحة أو ضمنا

بل ظهور مرحلة التشريع, لكون العرف ويالحظ على هذه النظرية أنها تعجز عن تفسري إلزامية العرف ق

سابق يف وجوده على املشرع والتشريع, وأن العرف ما زال مصدرًا رمسيًا للقانون ألن العهود بالتشريع إىل ممثلي 

الشعب ال يعين نضوب معني العرف, وال يعين كمال التشريع وعدم حاجته إىل تكميل عن طريق العرف , فضال 

ىل ممثلي الشعب ال يستلزم القول حبرمان الشعب من حق التشريع, وذلك على أساس عن أن العهود بالتشريع إ

 . (102)أن لألصيل وهو الشعب احلق يف ممارسة ما عهد به إىل النائب وهو اهليئة التشريعية

 ,وال ميكن إعمال هذه النظرية يف جمال العرف اإلداري كونها تقوم على افرتاض صدور العرف عن الشعب

ال األعراف اإلدارية نظرًا تقد يف جمقة ملزمة, وهذا االفرتاض ُمناعتياد الناس على مسائل معينة بطري متمثال يف

, فضال عن املآخذ اليت قيلت حبق هذه النظرية يف (103)عراف عن جهة اإلدارة ال عن جهة الشعبلصدور هذه األ

 فقه القانون اخلاص واليت أشرنا إليها آنفًا.

 القضاءثالثا: نظرية أحكام 

يؤسس أصحاب هذه النظرية القوة امللزمة على أحكام القضاء, ويرون أن إلزام العرف ال ينشأ من تلقاء 

نفسه, وان ما جيري به العرف يظل جمرد عادة حتى يتدخل القضاء فيقره ويطبقه فيما يعرض عليه من 
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صر على اسباغ صفة اإللزام عليه وإمنا منازعات ويسبغ عليه بذلك القوة امللزمة, ويدعون ان تدخل القضاء ال يقت

جياوز ذلك إىل تكوينه وحتديد مضمونه, فتدخل القضاء هو الذي حيول العادات من وضع واقعي إىل وضع 

 .(104)قانوني ملزم, مما جيعل أحكام احملاكم قوة منشئة للزومية العرف

يم, إذ أن استقراء التاريخ يشري إىل وهذا الرأي منتقد يف نطاق القانون اخلاص, كونه ال يستند إىل منطق سل

أن كثري من األعراف نشأت خارج نطاق القضاء ودون تدخله, بل واستقر بعضها دون رغم رفض احملاكم األخذ 

بالعادات اليت كانت أساسًا هلا, ومن جهة أخرى فإن الزعم بأن العرف ينشأ عن أحكام القضاء يتعارض مع 

نون, ويقتضي ذلك ان ينشأ القانون مبعزل عن القضاء وقبل تدخله, ألن وظيفة وظيفة القضاء اليت هي تطبيق القا

القاضي االصلية تتمثل يف تطبيق القانون أيًا كان مصدره , وهو ال يطبق العرف إال إذا استكمل أركانه وشروطه 

ت ومنها القانون كقاعدة قانونية, كما أن القول بان القضاء هو الذي ينشأ العرف يفنده ما تنص بعض التشريعا

 .(105)املدني العراقي من وجوب رجوع القضاء إىل العرف حلسم القضايا املنظورة أمامه عند افتقاد النص

ويف جمال العرف اإلداري ال ميكن التسليم بهذه النظرية أيضًا, ذلك آلنه وأن كان من املسلم به أن القضاء 

ال يكون إال يف حالة عدم وجود نص أو عرف قائم, فإذا وجد اإلداري هو قضاء إنشائي, إال أن قيامه بهذا الدور 

عرف تعني على القاضي اإلداري إعماله طاملا قد أستوفى أركانه وشروطه , كما أنه ال يعد دورًا إنشائيًا للقاضي 

جمرد قيامه باالستيثاق من استيفاء هذه الشروط وتلك األركان الالزم توافرها يف العرف, وقصارى القول أن 

 .(106)القاضي اإلداري ال ينشأ العرف, وإمنا هو يكشف عن قيامه كقاعدة قانونية ملزمة

بيد أن ما قررناه سالفًا ال ينقص أهمية الدور التقريري الذي يؤديه القضاء اإلداري فيما يتعلق بالعرف 

خالل قيامه  اإلداري, إذ يعنى هذا القضاء قبل احلكم مبقتضى العرف اإلداري بضبط معناه وحتديده, من

بالتحقق من توافر األركان والشروط الالزمة لقيام القاعدة العرفية, فضال عن أن إطراد األحكام القضائية اليت 

 .(107)تتعلق باألعراف اإلدارية تساعد على تهذيب هذه األعراف وتدعيم قوتها امللزمة

 رابعًا : نظرية القوة الذاتية للعرف 

غري كافية لتفسري أساس القوة امللزمة للعرف, فهي وليدة التصور البحت وال  ان النظريات اليت سقناها آنفًا

سند هلا من ظروف احلياة, فالواقع أن القوة امللزمة للعرف تنبع من الضرورات االجتماعية, فحاجة الناس إىل 

رهم بضرورة قاعدة حتكم عالقاتهم اقتضت نشوء العادة, واطرادهم على اتباعها أفضى إىل استقرارها, وشعو

االلتزام بها أدى إىل انقالبها عالفًا, ويرسخ هذا الشعور من بتأثري عدة اعتبارات, منها أن العرف يتولد عن 

حاجة اجتماعية حمسوسة ويرضي املصاحل املتعارضة على حنو قد يعجز التشريع عن حتقيقها, ومنها أن العرف 
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وتأمن إىل ما استقر من مظاهره, ومنها أن الثبات الالزم متجاوب والغريزة البشرية اليت تطمئن إىل التقليد 

للعالقات االجتماعية يدفع الناس إىل التقيد مبا اطرد اتباعه من القواعد لتنظيمها, وعليه فإن للعرف قوة ملزمة 

ذاتية يستمدها من الضرورة االجتماعية اليت فرضت وجوده لالستجابة حلاجات اجملتمع ولتنظيمه تنظيما حيقق 

, ذلك أن العرف هو املصدر اخلصب اخلالق الذي يغزو اآلفاق اليت مل متتد إليها (108)العدل واخلري العام

التشريعات, مما يساعد على تكميل القانون وتطويره, مع حتقيق االتصال بينه وبني متطلبات احلياة, بدون أي 

 .(109)تصارع مع القوانني التشريعية

كن إعماهلا يف جمال العرف اإلداري لذات االسباب اليت قيلت يف نيما ونرى أن هذه النظرية هي اليت مي

يتعلق بالعرف يف جمال القانون اخلاص واليت اشرنا إليها, ذلك ان عمل اإلدارة العامة متجدد ومتطور ليواكب 

ق بعالقاتها تطور احلياة العامة, وهي حتتاج دائما إىل قواعد جديدة سواء لتنظيم هيئاتها أو نشاطها أو ما يتعل

 مع األفراد, وهذا ما سنحاول اثباته يف املبحث الثاني.

 املطلب الثاني

 منزلة العرف اإلداري

توصلنا فيما سلف إىل ضرورة قيام العرف إىل جانب التشريع كمصدرين رمسيني للقانون اإلداري, ولتحديد 

القانون املدني, نظرًا لعدم تعرض القوانني اليت منزلة العرف اإلداري يف التنظيم القانوني, يتعني الرجوع اىل 

تدخل يف نطاق القانون اإلداري لبيان هذه املنزلة, والذي يربر ذلك أن من املبادئ املستقرة يف نطاق القانون العام 

ثل يف أنه ميكن إعمال بعض القواعد الواردة يف القانون املدني يف نطاق القانون اإلداري لسد الفراغ التشريعي املتم

, فضال عن أن القانون املدني ميثل األصل يف للنظام القانوني, وما من شك يف أن (110)عدم تقنني القانون اإلداري

هذا الوضع يقتضي من القانون املدني العناية بتنظيم مسائل عامة, بعضها يتعلق بصياغة القواعد القانوني بوجه 

 .(111)عام

تسري النصوص التشريعية على مجيع املسائل  –1يف أول مواده أن: ) وقد جاء القانون املدني العراقي مقررًا

فإذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه حكمت  –2اليت تتناوهلا هذه النصوص يف لفظها او يف فحواها. 

احملكمة مبقتضى العرف فإذا مل يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة االسالمية االكثر مالئمة لنصوص هذا القانون 

وتسرتشد احملاكم يف كل ذلك باالحكام اليت  –3تقيد مبذهب معني فإذا مل يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. دون ال

, وبهذا فإن (112)(اقرها القضاء والفقه يف العراق ثم يف البالد االخرى اليت تتقارب قوانينها مع القوانني العراقية.
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نون, وهو مل يقصد جمرد تعداد هذه املصادر وإمنا أراد القانون املدني العراقي قد مجع يف أول مواده مصادر القا

بوجه خاص بيان تدرجها من حيث األولوية يف التطبيق, ومن هنا تبدو مكانة العرف وأهميته كمصدر أساسي 

, لذلك يتعني على القاضي أن يلتمس احلكم الذي يطبق على النزاع يف نصوص (113)يلي التشريع يف املنزلة

 ومتى وجد احلكم فيه أو استخلصه منه فعليه أن ميضيه, فإن مل جيد عليه اللجوء إىل العرف.التشريع أواًل, 

ومما جيدر اإلشارة إليه أن ما توىل املشرع العراقي حتديده, أمسًا وترتيبًا يف الفقرة الثانية من املادة األوىل 

ني, فإن أهمية بعضها تتضاءل أو تتالشى, هي املصادر الرمسية للقانون املدني, أما بالنسبة إىل سواه من القوان

فإذا كان التشريع حيتل منزلة سامية بني املصادر الرمسية يف خمتلف فروع القانون, فإن العرف كذلك هو مصدر 

 .(114)عام جلميع القوانني باستثناء القانون اجلنائي وقانون األحوال الشخصية

ثانية بعد التشريع مباشرة, نزوال على القاعدة اليت وخنلُص مما سلف أن العرف اإلداري حيتل املنزلة ال

وأنه ال جيوز للقاضي اللجوء إىل   (117), وقضاًء(116), وهذا األمر مسلم به فقها(115)أوردها القانون املدني العراقي

العرف اإلداري إال إذا أستحال عليه الوصول إىل احلكم من النص التشريعي, أي ال جيوز اللجوء إىل عرف أو 

إال بعد إعمال النص, وغين عن البيان أن مما يرتتب على علو منزلة التشريع بالنسبة للعرف اإلداري أنه غريه 

 .(118)ميكن للتشريع إلغاء العرف أو خمالفته

, وملا كان تدرج القواعد (119)وحري بنا اإلشارة إليه أن القواعد ذات املصدر اإلداري تأخذ مراتب خمتلفة

شكلية وموضوعية , فإن تدرج األعراف اإلدارية ال ميكن أن يقوم على أساس  القانونية يقوم على حقائق

, وعلى (120)موضوعي, وإمنا يقوم على درجة العضو اإلداري وعلى اإلجراءات املتخذة يف إصدار العمل اإلداري

اإلدارية حيكمها ذلك فان األساس املعتمد لتدرج القواعد اإلدارية هو املعيار العضوي, ومن ثم فان منزلة األعراف 

تدرج اهليئات املنشأة هلذه األعراف, فالقاعدة حتتل يف سلم القواعد القانونية املنزلة اليت حتتلها اهليئة اإلدارية 

اليت جرت عليها, وعليه فالقاعدة العرفية تلغى بقاعدة عرفية خمالفه هلا ومتثلها يف املنزلة أو تعلو عليها, كما 

من جهة اإلدارة املنشئة للعرف أو من جه إدارية أعلى منها أو من السلطة  انها تلغى بنص مكتوب صادر

التشريعية, فضاًل عن أن القاعدة العرفية ال تستطيع اخلروج على قاعدة عرفية أو مكتوبة تصدر من السلطة 

 .(121)األعلى

 املطلب الثالث

 أنواع العرف اإلداري
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يتخذ العرف اإلداري صورًا متعددة, فقد يكون مفسرًا للقاعدة القانونية اإلدارية املكتوبة, أو مكماًل هلا ومنه 

 ما يكون خمالفًا أو مسقطًا للقاعدة القانونية, وتفصيل ذلك وفقًا لآلتي: 

 أواًل: العرف املفسر 

ما صاغه غامضًا, أي إن أثره يقتصر  العرف املفسر هو الذي ينظم تفصيالت ما سنه الشارع جمماًل ويوضح

على تفسري نص من النصوص, دون أن يتعدى ذلك إىل إنشاء قاعدة قانونية جديدة, ومن ثم يعد العرف املفسر 

, فقد (122)جزءًا من النص املكتوب الذي يقوم بتفسريه, فيكون له املرتبة القانونية ذاتها اليت يتمتع بها النص

صًا يشوبها اإلبهام أو الغموض, فتعمد إىل تفسريها لكي تتمكن من تطبيقها, وبهذا تقوم تواجه اإلدارة العامة نصو

اإلدارة بتطبيق النص التشريعي املبهم بصورة معينة, مع اجلري على اتباعه مما ينشئ لدى اإلدارة اعتيادًا قد 

زامية اتباع ذات االعتياد وبذات يقرتن بعنصر اإللزام القانوني فينشئ عرفًا إداريا مفسرًا, فشعور اإلدارة بإل

 . (123)التفسري يعد مكونًا للعرف املفسر

وحنن من جانبنا نؤيد ما ذهب اليه البعض من أنه ال جمال للقول بوجود عرف إداري مفسر, لكون اإلدارة 

حسب مطالبة بتطبيق القاعدة القانونية وفقًا للتفسري الصحيح هلا, فالتفسري ليس سوى اجتهاد لتطبيق النص 

, كما أن العرف املفسر ال يرتتب عليه بذاته نتائج أو آثارًا قانونية, إذ هو ليس سوى مسلك (124)مضمونه الصحيح

لإلدارة العامة يف ما يتعلق بتفسري وكيفية تطبيق النص الغامض, يف حني يشرتط يف العمل القانوني أن يكون له 

 النص املكتوب يعد جتاوزًا لوظيفتها وافتئاتًا على اختصاص , فضال عن أن قيام اإلدارة بتفسري (125)نتائج قانونية

السلطة املختصة بتفسري التشريع, وعلى ذلك ميكننا القول بأن العرف اإلداري املفسر ال يعدو أن يكون جمرد 

 تطبيق للقاعدة املشرعة اليت شابها اإلبهام .

 ثانيًا: العرف املكمل

قانونية اليت حتكم النشاط اإلداري, فالعرف املكمل يقوم حيث ال هو العرف الذي يسد نقصًا يف النصوص ال

, وهو أمر كثري احلدوث يف اجملال (126)يوجد نص تشريعي, ويظهر أثره فيما أهمل الشارع تنظيمه من عالقات

اإلداري, نظرًا لتعدد جماالت النشاط اإلداري وتطورها السريع من ناحية, ولعدم تقنني القانون اإلداري من 

, ففي حالة عدم كفاية النصوص التشريعية لتنظيم موضوع معني تلجأ اإلدارة إىل -كما أسلفنا-حية أخرى نا

اتباع مسلك معني بصفة دائمة وبصورة منتظمة حبيث يتولد لديها الشعور بإلزامية اتباع هذا املسلك يف احلاالت 

 ادي واملعنوي. , وبذلك تقوم قاعدة عرفيه إدارية لتوافر عنصريها امل(127)املماثلة
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وميكن للعرف اإلداري املكمل أن يأتي بناًء على إحالة من املشرع, ومن ذلك ما نص عليه املشرع العراقي يف 

قانون اخلدمة اجلامعية إذ نص على أن:) يلتزم موظف اخلدمة اجلامعية بالقوانني واألنظمة والتعليمات املقررة  

 . (128)...( ومبا تقتضيه األعراف والتقاليد اجلامعية

كما انه قد يأتي من غري طريق اإلحالة مما جيعله عرفًا قائمًا بذاته وهذا هو األغلب, ومن ذلك ما جاء يف 

حكم حمكمة القضاء اإلداري يف مصر والذي قضت فيه:) أن قضاء هذه احملكمة قد استقر على أن العرف 

باشرة اختصاصات املدير أثناء غيابه ما مل ينص اإلداري قد جرى منذ عهد بعيد على ختويل وكيل املديرية حق م

صراحة على منعه من مباشرتها, وملا كانت الئحة الرتع واجلسور قد خلت من أي نص حيرم وكيل املديرية من 

مباشرة اختصاص املدير يف رياسة جلان خمالفة الري, فإن حلوله حمله يف رياسة هذه اللجان جائز وال خمالفه 

, وكذلك ما ورد يف حكم هليئة التأديب يف اململكة العربية السعودية الذي نص على )... (129)ن(فيه ألحكام القانو

يرى أن ما جرى عليه العمل واستقر يعترب عرفًا  _جملس التأديب  _ومن حيث انه وملا تقدم فإن اجمللس 

 . (131)عند عدمه من حيث حتديد املسؤولية أو عدمها (130)يأخذ حكم النظام

سبق اىل أن العرف اإلداري املكمل هو عرف منشئ لقاعدة قانونية ليس هلا أساس من و خنلص مما 

, وهو يقوم على عدم خمالفة التشريع, وهذا ما جيعله عرفًا معتربًا الستيفائه كافة عناصر وشروط (132)التشريع

ميكن للتشريع العرف, مع حتقيق الغاية اليت شرع من أجلها وهي ضرورة سد قصور التشريع, وهو قصور ال 

تالفيه مهما أفرط املشرع يف احلرص ومهما بذل من اجلهد, وذلك لتعذر أن يتنبأ املشرع سلفًا بكل املسائل اليت 

ميكن أن تطرأ يف املستقبل إلفراغها يف النصوص, وهذا ما حيتم أن يرتك للعادات اإلدارية امللزمة مهمة سد ما قد 

 . (133)يشوب التشريع من قصور

العرف اإلداري املكمل هو عرف مشروع وملزم, وجيب التقيد به طاملا توافرت عناصر وشروط  وعليه فإن

 قيامه, سواء متت اإلحالة إليه صراحة, أو كان قد نشأ للحاجة إليه لسد النقص يف النصوص القائمة .

 ثالثا: العرف املخالف 

نص تشريعي, وهو يقوم عندما يطرد العرف املخالف هو العرف الذي يأتي حبكم يناقض حكما ثابتًا يف 

اعتياد اإلدارة يف مباشرة نشاط معني هلا على ما خيالف قاعده قانونيه, سواء كانت قاعدة دستورية أم قاعدة 

 .(134)عادية أم يف التشريع الفرعي, مبعنى آخر كل قاعدة عرفية خمالفة لقاعدة قانونية مكتوبة

كما -داري خمالف لنص تشريعي, ألن شرط قيام العرف ومن املسلم به أنه ال ميكن أن ينشأ عرف إ

مشروعية العادة اإلدارية املكونة لركنه املادي, وذلك بأن ال تكون خمالفة لنص قائم, وبذلك ُتنشئ  -أسلفنا
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, فضاًل عن أن العرف (135)العادة اإلدارية املخالفة للقانون مسلكا إداريًا معيبًا وغري مشروع ينبغي العدول عنه

منزلة من النصوص املشرعة, وهو ما يوجب عدم جواز خروج ما يقضي به العرف على هذه النصوص وهي أدنى 

 .(136)األعلى مرتبه

ويستدل على ذلك يف نطاق التشريع مبا أورده املشرع املصري يف القانون املدني بأنه:) ال جيوز إلغاء نص 

تمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم, تشريعي إال بتشريع الحق ينص صراحة على هذا اإللغاء, أو يش

 .(137)أو ينظم من جديد املوضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع (

وإذا كان املشرع العراقي مل يأتي مبثل هذا النص يف القانون املدني, فإنه ميكن لنا أن نستدل على عدم 

( من املادة 3راق, مبا أقره املشرع العراقي يف الفقرة )جواز خمالفة النص التشريعي يف نطاق القانون اإلداري يف الع

( إذ يقول: )وتسرتشد احملاكم يف كل ذلك باألحكام اليت أقرها القضاء والفقه يف العراق ثم يف البالد األخرى 1)

ية أقرب اليت تعد القوانني العراق-اليت تتقارب قوانينها مع القوانني العراقية(, ذلك بأن القضاء اإلداري يف مصر 

قضى بأن قواعد القانون اإلداري مجيعها قواعد آمرة ال يستساغ أن ينشأ عرف على  -(138)ما تكون إىل قوانينها

ال يسبغ الشرعية على  -بفرض حدوثه –خالفها, فقد جاء يف حكم له بأن: )إطراد العمل على خمالفة القانون 

وإن جاز أن يعدل أو -هذه املخالفة, بل تظل برغم ذلك احنرافًا ينبغي تقوميه, كما أن من املسلم به ان العرف 

فإنه ال جيوز أن خيالف نصًا آمرًا ... والنصوص اإلدارية  _يغري من القواعد املفسرة أو املكملة إلرادة الطرفني

ه ال يستساغ أن ينشأ عرف على خالفها, والقول بغري ذلك جيعل إطراد اإلهمال يف جمال مجيعها قواعد آمر

, فضاٍل عن أن الفقه قد أكد (139)الوظيفة العامة عرفًا حيول دون جمازاة من ارتكبوه, وهذه نتيجة ظاهرة الفساد(

 ذلك كما أسلفنا.

داخلية اليت تصدر عن اإلدارة العامة ال تعد من وجتدر اإلشارة إىل أنه ملا كانت الكتب الدورية واملنشورات ال

التشريعات, فإنه ميكن القول تأسيسًا على ذلك جبواز جميء العرف اإلداري خمالفًا ملا تقضي به هذه الكتب 

 .(140)واملنشورات

, ذلك أن اخلطأ يف فهم القانون (141)كما أن العرف الناشئ عن اخلطأ يف فهم القانون ال ميكن التعويل عليه

 . (142) ميكن أن ينشئ قاعدة قانونية واجبة تطبق, وإن القاعدة القانونية تطبق وفقًا للفهم الصحيح ملضمونهاال

 رابعا: العرف املسقط

يقع العرف املسقط عندما تعرتض قاعدة عرفية سلبية حمضة, تطبيق نص تشريعي دون أن تأتي حبكم 

مل اإلدارة العامة على عدم إعمال حكم نص من أخر, وهذه هي حاله سقوط القانون, وذلك عندما يطرد ع
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نصوص التشريع مده طويله رغم توافر ظروف انطباقه, وهذا ما يؤدي اىل وجود ما يصطلح عليه العرف اإلداري 

 . (143)السليب او العرف امللغي

 ولئن كان قد أثار خالف يف فقه القانون اخلاص حول مشروعية العرف املسقط او السليب, بني من يرى

, فان األمر خمتلف يف جمال القانون اإلداري, إذ ال (144)مشروعية العرف السليب, ومن يرى عدم مشروعيته

ميكن القول مبشروعيته العرف اإلداري املسقط ألن ذلك مؤداه أن يكون للجهات اإلدارية سلطة إلغاء نصوص 

أن عدم تطبيق نص تشريعي معني طال الزمن , كما أنه من املتفق عليه (145)التشريع افتياتًا على السلطة التشريعية

أم قصر ال يسقطه وال يزيل مفعوله وأثره القانوني, بل إن هذا النص يبقى قائمًا من الناحية القانونية واحتمال 

 . (146)تطبيقه وارد يف أي وقت

ء نص )ال جيوز إلغا:بأنه 1948( لسنة 131( من القانون املدني املصري رقم )2هذا وقد أقرت املادة )

تشريعي إال بتشريع الحق(, وقد ورد يف املذكرة اإليضاحية هلذه املادة:)أن النص على عدم جواز نسخ التشريع 

, كما أكد القضاء (147)إال مبقتضى تشريع آخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعي مبقتضى عرف الحق(

يغري من القواعد اآلمرة, وال خيفى أن النصوص اإلداري هذا املبدأ بتقريره صراحًة عدم جواز أن يعدل العرف أو 

 .(148)اإلدارية مجيعها قواعد آمره ال يستساغ أن ينشأ عرف على خالفها

والقاعدة لدى مجهور الفقهاء أن التشريع يظل ساريًا حلني إلغائه صراحة أو ضمنا بتشريع آخر, فال يلغيه 

مية, يقول الدكتور عبداهلل مصطفى بأن نظرية النسخ العرف وال عدم االستعمال, وبالنسبة إىل الشريعة اإلسال

وفكرة النسيان إسالميتان وضع أساسهما يف املصدر األول من مصادر القانون اإلسالم, فقد نص على أساس 

 106النظرية وأصلها يف اآلية الكرمية " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها ..." )سورة البقرة , 

ان الناس األحكام التشريعية دهرًا فال ينهض ناسخا عند األصوليني املسلمني, فإن النسيان ال يتصور ( أما نسي

حصوله إال يف حالني: األول مضي زمان دون أن حتدث الوقائع القانونية اليت وضعت األحكام املنسية بإزائها , 

يف أي من احلالني ما يستدعي أو يربر نسخ والثانية إهمال السلطة العامة تنفيذ األحكام مدة من الزمن, وليس 

األحكام التشريعية , ذلك أن إهمال سلطة عامة تنفيذ بعض األحكام إمنا هو يف واقع األمر خمالفة ألحكام 

التشريع إرتكبها من يتوىل السلطة العامة فرادى أو جمتمعني, و إن خمالفة القانون ال توجب النسخ لألحكام 

 .(149)عاقبة من ارتكبوهاالتشريعية بل هي سبب م
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وأيًا كان األمر فأنه ال ميكن االعتداد بالعرف القائم على عدم استعمال نص تشريعي يدخل يف نطاق القانون 

اإلداري, إذ أن اإلدارة العامة هي املختصة بتنفيذ التشريعات وال جيوز حبال السماح هلا بعدم إجراء هذا 

 طة إلغاء التشريع .التنفيذ, وإال أصبح للجهات اإلدارية سل

وحري باإلملاع إليه أن ما هو مسلم به قانونًا أن األنظمة والتعليمات كالقانون وذلك فيما يتعلق بضرورة 

و من ثم ال جيوز لإلدارة أن تهمل العمل بها وهي  ,(150)استمرار العمل بها ما دامت مل تلغ صراحة أو ضمنًا

 تتغيا من ذلك إنشاء عرفًا مسقطًا هلا.

 اخلامتة

لقد شاع أن العرف فقد أي دور قانوني له, وذلك بعد حركة التشريع اليت دونت مبوجبها خمتلف 

األنشطة, وخضعت لقواعد تشريعية واضحة وحمدده, غري أنه تبني لنا من خالل دراسة العرف اإلداري أن له 

رق بها الفقه إىل فريق ينكر على العرف أهمية ودورًا ال ميكن للحركة التشريعية أن تسقطه, وما املثاقفة اليت تف

دوره بوصفه مصدرًا للقاعدة اإلدارية وآخر يقر به له ويعده وجهًا من وجوه القانون غري املكتوب للقاعدة القانونية 

اإلدارية الوضعية, إال عالمة من عالمات تلك األهمية اليت ملا تزل حتيط اليوم مبوضوع العرف اإلداري, وهذا ما 

 اآلتية : والتوصيات بيانه من خالل البحث و توصلنا إىل النتائجحاولنا 

 النتائجاواًل: 

ري, حيث يلي التشريع يف املنزلة, أن العرف ال يزال حيتفظ مبكانته كمصدر من مصادر قواعد القانون اإلدا -1

ميكن هلا إنشاء األعراف أن الذي ينشأ العرف اإلداري هو اإلدارة العامة, فاجلهات اإلدارية املختلفة هي اليت و

 اإلدارية, بينما ال يكون لألفراد إنشاء العرف اإلداري .

املقصود بالعنصر املادي للعرف اإلداري هو العادة اإلدارية اليت تتكون من درج اجلهات اإلدارية على اتباع  -2

السري على سنتها يف مباشرة هذا سلوك يف مزاولة نشاط معني هلا, وتلتزم باتباع هذا السلوك يف احلاالت املماثلة و

 النشاط, وال تتحقق هذه العادة إال بتوافر أربعة شروط هي: العمومية والقدم والثبات واملشروعية .

أن مشروعية العادة املكونة للعنصر املادي للعرف اإلداري تقتضي إال خيالف مسلك اإلدارة أي قاعدة قانونية  -3

بطريق مباشر أو غري مباشر, ويستوي يف ذلك ان تكون القاعدة دستورية أو واردة يف قانون عادي أو يف أنظمة 

دئ العليا اليت يرتكز عليها النظام السياسي وتعليمات, فضال عن أن ال تكون خمالفة للنظام العام أو املبا

واالجتماعي يف الدولة, ونرى من جانبنا أن العادة اإلدارية لكي ُتكوِّن العنصر املادي للقاعدة العرفية اإلدارية, 
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فإنها جيب أن ال ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية, ذلك أن هذه العادة متى ما توفر هلا العنصر املعنوي ستنشأ 

أوال( من -ه قانونيه عرفيه, وهذه القاعدة جيب ان ال تتعارض مع ثوابت أحكام االسالم وفقا لنص الفقرة )أقاعد

, اليت تنص على: )ال جيوز سن قانون يتعارض مع 2005( من دستور مجهورية العراق النافذ لسنة 2املادة )

در مبدأ املشروعية, اليت جيب على ثوابت أحكام اإلسالم(, فهذا النص جيعل ثوابت أحكام اإلسالم من مصا

 اإلدارة العامة احرتامها يف كل ما يصدر عنها من.

املقصود بالركن املعنوي للعرف اإلداري هو االعتقاد بإلزامية العادة املتبعة, من قبل اإلدارة واملخاطبني بهذه  -4

عنوي, ويرتتب على توافر االعتقاد القاعدة, وأن درجة العرف اإلداري يف القوة ميكن استخالصها من العنصر امل

بإلزامية األعراف اإلدارية, أن القرارات اإلدارية املخالفة للعرف اإلداري تعد غري مشروعة وتصبح عرضة لإللغاء 

إذا ما طعن بعدم مشروعيتها أمام القضاء اإلداري, كما يرتتب عليها وجوب التزام اإلفراد باحرتام األعراف 

هليئة اإلدارية احلق يف إكراه املخاطبني بأحكام األعراف اإلدارية امللزمة على أتباع هذه اإلدارية, مما خيول ا

 األحكام.

إىل جانب التشريع, بهدف تقديم ما يسد ه الضروري وجوداألهمية ما جيعل من من للعرف اإلداري أن  -5

داري من تفصيالت مل ترد يف قصور التشريع, على ضوء ما يستجد من روابط إدارية أو ما حيتاجه التطبيق اإل

أن العرف اإلداري حيتل املنزلة الثانية بعد التشريع مباشرة, نزوال على القاعدة اليت أوردتها و, جممل النصوص

وعليه ال جيوز للقاضي اللجوء إىل  وهذا األمر مسلم به فقها وقضاًء,املادة األوىل من القانون املدني العراقي, 

 .العرف اإلداري إال إذا أستحال عليه الوصول إىل احلكم من النص التشريعي

أن العرف اإلداري املكمل هو عرف منشئ لقاعدة قانونية ليس هلا أساس من التشريع, وهو يقوم على عدم  -6

عناصر وشروط العرف, مع حتقيق الغاية اليت  خمالفة التشريع, وهذا ما جيعله عرفًا معتربًا الستيفائه كافة

 أنشيء من أجلها وهي ضرورة سد قصور التشريع.

ال جمال للقول بوجود عرف إداري مفسر, لكون اإلدارة مطالبة بتطبيق القاعدة القانونية وفقًا للتفسري  -7

رف اإلداري املفسر الصحيح هلا, فالتفسري ليس سوى اجتهاد لتطبيق النص حسب مضمونه الصحيح, و أن الع

ال ميكن القول مبشروعيته العرف  ال يعدو أن يكون جمرد تطبيق للقاعدة املشرعة اليت شابها اإلبهام, كما

أن يكون للجهات اإلدارية سلطة إلغاء نصوص التشريع افتياتًا على السلطة  داري املسقط ألن ذلك مؤداهاإل

 التشريعية.
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كن أن ينشأ عرف إداري خمالف لنص تشريعي, ألن شرط قيام العرف إذا كان من املسلم به أنه ال مي -8

وإذا كان املشرع العراقي مل ينص صراحة يف القانون املدني على  مشروعية العادة اإلدارية املكونة لركنه املادي,

( من املادة 3عدم جواز خمالفة التشريع, فإنه ميكن لنا أن نستدل على ذلك, مبا أقره املشرع العراقي يف الفقرة )

( إذ يقول: )وتسرتشد احملاكم يف كل ذلك باألحكام اليت أقرها القضاء والفقه يف العراق ثم يف البالد األخرى 1)

اليت تعد القوانني -اليت تتقارب قوانينها مع القوانني العراقية(, ذلك بأن القضاء اإلداري والفقه  يف مصر 

ا بأن قواعد القانون اإلداري مجيعها قواعد آمرة ال يستساغ أن ينشأ قرر -العراقية أقرب ما تكون إىل قوانينها

ال تعد واليت الكتب الدورية واملنشورات الداخلية اليت تصدر عن اإلدارة العامة  , فضال عن أنعرف على خالفها

 نشورات.من التشريعات, فإنه ميكننا القول جبواز جميء العرف اإلداري خمالفًا ملا تقضي به هذه الكتب وامل

 ثانيا: التوصيات

على القضاء اإلداري يف العراق, وال سيما بعد صدور التعديل اخلامس لقانون جملس شورى الدولة, أن يقضي  -1

بعدم مشروعية القرارات اإلدارية املخالفة للعرف اإلداري, إذا ما طعن أمامه بشرعيتها من قبل املخاطبني بها, 

 هلا من اإللزام ما للقاعدة املسنونة. لكون القواعد العرفية اإلدارية

على اإلدارة العامة والتزامًا منها مببدأ املشروعية, أن تكون مجيع أعماهلا القانونية منها واملادية متفقه مع  -2

ثوابت أحكام الشريعة اإلسالمية, مبا يف ذلك املسالك اليت تتبعها واليت تكون حماًل للعادات اإلدارية, لكون 

ات متى اقرتنت باالعتقاد امللزم انقلبت قاعدة قانونية عرفية, وهذه القاعدة جيب أن ال تتعارض مع هذه العاد

, 2005( من دستور مجهورية العراق النافذ لسنة 2أوال( من املادة )-ثوابت أحكام االسالم وفقا لنص الفقرة )أ

فهذا النص جيعل ثوابت أحكام  اليت تنص على: )ال جيوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم(,

 اإلسالم من مصادر مبدأ املشروعية.

( من 1على املشرع العراقي أن يقدم الشريعة االسالمية على العرف, حني عدد مصادر القانون يف املادة ) -3

األولوية القانون املدني, فهو مل يقصد جمرد تعداد هذه املصادر وإمنا أراد بوجه خاص بيان تدرجها من حيث 

يف التطبيق, وحبذا لو أخذ بالتدرج الذي جاء به املشرع املدني األردني الذي نص يف املادة األوىل من القانون 

مة نصًا يف هذا القانون حكمت بأحكام الفقه االسالمي األكثر كفإذا مل جتد احمل -2 املدني على ما يلي: )...

فإن مل توجد حكمت  -3ى مبادئ الشريعة االسالمية. موافقة لنصوص هذا القانون, فإن مل جتد فبمقتض

 .مبقتضى العرف ...(
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 اهلوامش
                                                             

بريوت,  –معجم مقاييس اللغة, حتقيق: عبدالسالم حممد هارون, دار الفكر ابو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا,  (1)

 .281, ص4, ج1979
,  239هـ , اجمللد التاسع , ص1414بريوت,  –مجال الدين حممد بن مكرم أبن منظور, لسان العرب, دار صادر  (2)

 1بريوت, ط –اء الرتاث العربي وحممد بن أمحد بن األزهري, تهذيب اللغة , حتقيق: حممد بن عوض مرعب, دار إحي

 .208, ص 2, ج 2001, 
دمشق  –الراغب األصفهاني , املفردات يف غريب القرآن , حتقيق: صفوان عدنان الداودي , دار القلم و الدار الشامية  (3)

 . 561, ص 1هـ , ج1412بريوت , 
 .199سورة األعراف : اآلية  (4)
ينظر: الشيخ عمر عبداهلل, العرف يف الفقه االسالمي , حبث منشور يف جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية, السنة  (5)

 .97, ص 2و  1, العدد  1951آذار-2اخلامسة , ك
 –اث العربي حممد أمني بن عابدين, نشر العرف يف بناء األحكام على العرف, جمموع رسائل أبن عابدين, دار احياء الرت (6)

 , وهو التعريف الوارد عن عبداهلل بن أمحد النسفي الفقيه احلنفي يف كتابه املستصفى.112, ص 2بريوت, ج
 .8, ص 1947أمحد فهمي أبوسنه , العرف والعادة يف رأي الفقهاء, مطبعة األزهر ,  (7)

 .89, ص 8مصر , ط –عبدالوهاب خالف, علم أصول الفقه , مكتبة الدعوة  (8)
, وقد أورد التعريف يف 141, ص 1, ج 1998,  1دمشق , ط –مصطفى أمحد الزرقا , املدخل الفقهي العام , دار القلم  (9)

 من الكتاب بأنه: )عادة مجهور قوم يف قول أو فعل(. 872ص
ودية , العدد اململكة العربية السع -جملة جممع الفقه االسالمي الدولي , تصدر عن منظمة التعاون االسالمي جبدة  (10)

 2847, ص 5, ج1988 1ك 15إىل  10اخلامس , الصادر عن الدورة اخلامسة للمجمع املنعقدة يف الكويت للفرتة من 

 برتقيم املكتبة الشاملة.
النجف األشرف ,  –عبدالباقي البكري , املدخل لدراسة القانون والشريعة االسالمية , اجلزء األول , مطبعة اآلداب  (11)

 . 381-380, ص 1972
 .351, ص1958االسكندرية ,  –د. حسن كرية , أصول القانون , منشأة املعارف  (12)
 –د. عبدالرزاق امحد السنهوري و د. أمحد حشمت أبو ستيت , أصول القانون , مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر  (13)

 .87, ص 1950القاهرة , 
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 .235, ص 1974االسكندرية ,  -, النظرية العامة للقانون , منشأة املعارف  د. مسري عبدالسيد تناغو (14)

 .136-135, ص 2002بغداد ,  –ينظر: د. رياض القيسي , علم اصول القانون , بيت احلكمة  (15)
,  األردن - عمان –, دار الثقافة للنشر والتوزيع 1د. على خطار شطناوي, موسوعة القضاء اإلداري , اجلزء األول , ط (16)

 .47, ص2002
بريوت ,  -د. حممد كامل ليله, مبادئ القانون اإلداري , الكتاب األول , مقدمة القانون اإلداري, دار النهضة العربية  (17)

 . 427, ص 1969 -1968,  1ط
 .18, ص 1976القاهرة ,  –د. بكر القباني, العرف كمصدر للقانون اإلداري, دار النهضة العربية  (18)
م(, 1988هـ ) 1408السعودية ,  –د. أنور أمحد رسالن , القانون اإلداري السعودي , منشورات معهد اإلدارة العامة  (19)

 .110ص
 .36, ص1966,  3د. حممود حممد حافظ , القضاء اإلداري )دراسة مقارنة( , القاهرة ,دون دار نشر , ط (20)
 . 697, جمموعة أحكام احملكمة السنة الرابعة , ص 4/5/1950بتاريخ حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها الصادر  (21)

مة يف عشر ك, جمموعة املبادئ اليت اقرتها احمل 24/2/1962احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , حكمها الصادر بتاريخ  (22)

 . 1038, ص 1965 – 1955سنوات 
, منشور يف جملة نقابة احملامني االردنيني ,  13/6/1981 بتاريخ 8081حمكمة العدل العليا االردنية , حكمها رقم  (23)

 .1265, ص 1981
 –, و د. حممد رفعت عبدالوهاب , القانون اإلداري , دار اجلامعة اجلديدة 151د. رياض القيسي , مصدر سابق , ص (24)

 . 68, ص 2010االسكندرية , 
,  316, اجملموعة , السنة احلادية عشر , حكم رقم  22/6/1957حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ  (25)

 .496ص

,  2009األردن ,  –عمان  -, دار وائل للنشر والتوزيع  1ينظر: د. علي خطار شطناوي , القانون اإلداري األردني , ط (26)

,  2009ألردن , ا –عمان  –, دار الثقافة للنشر والتوزيع  1, و د. هاني علي الطهراوي , القانون اإلداري , ط 55ص

 . 79ص

األردن ,  –الشارقة و دار إثراء للنشر والتوزيع  –, مكتبة اجلامعة  1ينظر: د. حممد قدري حسن , القانون اإلداري , ط (27)

 . 37, ص 2009
 . 20د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (28)

 . 55, مصدر سابق , ص القانون اإلداري األردني ينظر: د. علي خطار شطناوي, (29)

 350, ص 97, اجملموعة , السنة الرابعة , حكم رقم  9/2/1950ينظر: حكم حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , بتاريخ  (30)

. 
 .48د. علي خطار شطناوي , موسوعة القضاء اإلداري , مصدر سابق , ص (31)
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 . 22-21ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (32)
 . 80مصدر سابق , صد. هاني علي الطهراوي ,  (33)

, 1981, منشور يف جملة نقابة احملامني األردنيني, 13/6/1981حمكمة العدل العليا األردنية , حكمها بتاريخ  (34)

 .1265ص

, د. طعيمه اجلرف , القانون  55, ص 1968القاهرة ,  -ينظر: د. فؤاد العطار , القضاء اإلداري , دار النهضة العربية  (35)

 . 99, ص 1973القاهرة ,  –ة القاهرة احلديثة اإلداري , مكتب
 . 383عبدالباقي البكري , مصدر سابق , ص (36)
 . 112ينظر: د. أنور أمحد رسالن , مصدر سابق , ص (37)
,  295, اجملموعة , السنة السابعة , حكم رقم  11/2/1953ينظر: حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ  (38)

)ال وجه ملا يتحدى به املدعي من بطالن إجراءات التعيني, مبقولة أن اجلامعة أطرحت ما جرى  , إذ تقول: 495ص

عليه عرفها من اإلعالن عن خلو الكرسي واملفاضلة بني املتقدمني. ذلك ألن القانون مل يستوجب مثل هذا اإلجراء , كما أنه 

فًا إداريًا مستقرًا يقوم مقام القاعدة التنظيمية العامة من جهة مل يثبت أن العمل جرى أو أطرد على ذلك, حبيث اصبح عر

الواجبة االتباع, بل غاية األمر أن اجلامعة كانت تلجأ إىل ذلك من حني إىل آخر, وتلك من املالئمات اليت تقدرها يف كل 

 حالة على حدتها حبسب ظرفها( .
 . 49ص د. علي خطار شطناوي , موسوعة القضاء اإلداري , مصدر سابق , (39)
 .449, ص 1972الكويت ,  -د. عبداحلي حجازي , املدخل لدراسة العلوم القانونية , مكتبة وزارة العدل  (40)
, و د. وحيد فكري  498, ص 1970القاهرة , د. سليمان حممد الطماوي , الوجيز يف القضاء اإلداري , دون دار نشر ,  (41)

 .99و د. طعيمه اجلرف , مصدر سابق , ص 226رأفت , مصدر سابق , ص
 . 384عبدالباقي البكري , مصدر سابق ,  (42)
, جمموعة املبادئ اليت قررتها احملكمة اإلدارية العليا يف  24/2/1962احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , حكمها بتاريخ  (43)

 . 1038, ص 1965 – 1955عشر سنوات 
 . 246م , ص248, جمموعة أبو شادي , بند 1965/ 8/5احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , حكمها بتاريخ  (44)
, جمموعة املبادئ اليت قررتها حمكمة القضاء  17/1/1957مة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ ينظر: حمك (45)

 . 151, ص 106اإلداري , السنة احلادية عشرة , بند 
, جملة نقابة احملامني األردنيني ,  81/80, رقم  13/6/1981ينظر: حمكمة العدل العليا األردنية , حكمها بتاريخ  (46)

 . 1265ص,  1981
 عندما يطلق مصطلح النظام يف التشريع او القضاء او الفقه يف السعودية, فرياد به القانون . (47)
( لسنة 38م( , القضية رقم )6/6/1976هـ )8/6/1396ينظر: هيئة التأديب باململكة العربية السعودية , حكمها بـتاريخ  (48)

وما  330هـ , ص1397الثانية , األحكام الصادرة حتى نهاية هـ  , جمموعة أحكام هيئة التأديب , اجملموعة 1396

 بعدها .
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 .140القاهرة, ص  _الفضائية, دار النهضة العربية  عبد الوهاب عصام الربزجني, السلطة التقديرية لإلدارة و الرقابةد.  (49)
, و د.  55, ص 1960 – 1959, دون دار نشر , القاهرة ,  4ينظر: د. عثمان خليل عثمان , القانون اإلداري, ط (50)

أمحد حشمت أبو ستيت , أحباث يف أصول القانون )العرف كمصدر من مصادر القانون( , حبث منشور يف جملة القانون 

 . 637مصر , السنة اخلامسة , ص –قتصاد واال
, السنة الثالثة القضائية , جمموعة  61, القضية رقم  2/2/1957احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , حكمها بتاريخ  (51)

 . 1691احملكمة اإلدارية العليا , السنة الثالثة , ص
 37د. حسن حممد قدوري حسن, القانون االداري, مصدر سابق, ص (52)
 . 235, مصدر سابق , صينظر: د. مسري عبدالسيد تناغو (53)
 . 47, ص 1966القاهرة ,  –, دار النهضة العربية  4ينظر: د. حامد سلطان , القانون الدولي العام يف وقت السلم , ط (54)
 . 27, ص 1963القاهرة ,  –ينظر: د. حممد كامل ليلة , القانون الدستوري , دار الفكر العربي  (55)
ينظر: د. مشس مرغين علي فراج , العرف كمصدر لإلعمال اإلدارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة , حبث منشور يف  (56)

 . 309, ص 1987جامعة االمارات العربية املتحدة , العدد األول , آيار  –جملة الشريعة والقانون 
 . 28ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (57)
 . 68حممد رفعت عبدالوهاب , مصدر سابق , صينظر: د.  (58)

(59) Lebrun: La coutume, ses sources, son autorité en droit prive. These. 
Caen 1932. P. 250 . 

وهناك من يرى أن الفعل أو التصرف اإلداري جيب أن يكون مقبوال لدى كافة اجلهات أو اهليئات اإلدارية األخرى اليت  (60)

تصرف, حبيث إذا اعرتضت أو احتجت عليه إحدى هذه اجلهات أو اهليئات فإنه ال يرقى إىل مرتبة ميسها هذا ال

 القاعدة القانونية امللزمة.

, و د. سعيد السيد علي , أسس وقواعد القانون اإلداري , دار الكتب  37د. حممد قدري حسن , مصدر سابق , ص

 .  39مصر , دون سنة نشر , ص –احلديث 
 . 29ر القباني , مصدر سابق , صد. بك (61)
, جمموعة األحكام اليت أقرتها احملكمة , السنة الثانية ,  17/2/1948حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ  (62)

 . 356, ص 62حكم رقم 
,  2008األردن ,  –عمان  –, دار الثقافة للنشر والتوزيع  1د. نواف كنعان , القانون اإلداري , الكتاب األول , ط (63)

 .60ص

(64) Gény (f), Méthodes d'Interprétation et Sources en Droit Prive Positif. 2ed, 
T (1) Paris, 1954, N. 119, P. 364 . 

 . 50د. علي خطار شطناوي , موسوعة الفضاء اإلداري , مصدر سابق , ص (65)

 . 29ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (66)
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, ود.  55, و د. فؤاد العطار , القضاء اإلداري , مصدر سابق , ص 427ينظر: د. حممد كامل ليلة , مصدر سابق , ص (67)

 . 80هاني علي الطهراوي , مصدر سابق , ص
 .85القاهرة , دون سنة نشر , ص –ينظر: السيد خليل هيكل , الوجيز يف القانون اإلداري , دار النهضة العربية  (68)

 . 57, و د. فؤاد العطار , مصدر سابق , ص 499يمان حممد الطماوي , مصدر سابق , صد. سل (69)
, جمموعة احكام احملكمة اإلدارية العليا , السنة التاسعة  25/1/1964احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , حكمها بتاريخ  (70)

 . 522, ص 45, مبدأ رقم 
 . 111د. أنور أمحد رسالن , مصدر سابق , ص (71)
 . 29, جمموعة أحكام جملس الدولة , السنة الثانية , ص 4/11/1947حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ  (72)
 . 60د. نواف كنعان , مصدر سابق , ص (73)
 . 56د. فؤاد العطار  , مصدر سابق , ص (74)
األحكام اليت أصدرتها احملكمة , السنة , جمموعة  15/12/1955حمكمة القضاء اإلداري يف مصر , حكمها بتاريخ  (75)

 . 92, ص 109العاشرة , حكم رقم 
 . 218, ص 1972القاهرة ,  –ينظر: د. عبداملنعم البدراوي , مبادئ القانون , مكتبة سيد عبداهلل وهبة  (76)

(77) Lebrun: La coutume, Op. Cit, P. 506 . 
 . 304د. مشس مرغين على فراج , مصدر سابق , ص (78)

(79) Booysen, H. "ADMINISTRATIVE CUSTOM AND THE ULTRA VIRES 
DOCTRINE", South African Law Journal, 1975, vol. 92, pp. 291.     

, و د. طعيمه اجلرف , القضاء مصدر انشائي للقانون  71د. حممد رفعت عبدالوهاب , مصدر سابق , ص ينظر:  (80)

كانون األول  –اإلداري , حبث منشور يف جملة إدارة قضايا احلكومة , السنة السادسة , العدد الرابع , تشرين األول 

 .  19, ص 1962

,  32شائي للقضاء االداري , حبث منشور يف جملة القانون واالقتصاد , السنةينظر: د. امحد كمال ابو اجملد , الدور االن (81)

 . 439, ص 1962العدد الثالث , ايلول 
 . 48د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (82)

د. علي حممد بدير ود. عصام عبدالوهاب الربزحني ود. مهدي ياسني السالمي , مبادئ وأحكام القانون اإلداري , ينظر:  (83)

 . 41-36, 2015بغداد ,  –كتبة السنهوري م
 . 298ينظر: مشس مرغين علي فراج , مصدر سابق , ص (84)
, و د. طعيمه اجلرف , القضاء مصدر إنشائي للقانون اإلداري ,  111ينظر: د. حممد كامل ليلية , مصدر سابق ,  (85)

 . 20مصدر سابق , ص
 . 298د. مشس مرغين علي فراج , مصدر سابق , ص (86)
 . 49ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (87)
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املقصود بالتقنني: )مجع القواعد القانونية  الرئيسية واملبادئ العامة اخلاصة بفرع من فروع القانون يف وثيقة رمسية أو  (88)

 . 33مصدر سابق , ص ’جمموعة واحدة تصدر من اجلهة املختصة بالتشريع(, د. علي بدير وآخرون 

 . 218ينظر: د. عبداملنعم البدراوي , مصدر سابق , ص (89)

(90) Lebrun: La coutume, Op. Cit, P. 5-7 . 
 . 34وما بعدها , ود. علي بدير وآخرون , مصدر سابق , ص 121د. حممد كامل ليلة , مصدر سابق , ص (91)
 . 40-39, ص 2009جامعة املوصل ,  –د. ماهر صاحل عالوي , الوسيط يف القانون اإلداري , دار ابن األثري  (92)
عرب عن ذلك د. عبداحلي حجازي بقوله: )أنه بسبب عدم وجود تقنني متناسق يف القانون العام كان البد أن يقوم العرف  (93)

بدور هام يف ذلك القانون, إذ جنده يف القانون الدستوري ... ويف القانون اإلداري حيث ال توجد قواعد عامة يف هذا 

 . 470, مصدر سابق , صاجملال(
 –أصول القانون اإلداري, منشأة املعارف , و د. سامي مجال الدين ,  49د. علي بدير وآخرون , مصدر سابق , ص (94)

 –, منشأة املعارف  3, موسوعة القضاء اإلداري , ط عبداهلل , ود. عبدالغين بسيوني 69, ص 2004االسكندرية, 

 . 47لي خطار شطناوي , موسوعة القضاء اإلداري , مصدر سابق , ص, ود. ع 28, ص 2006االسكندرية , 
,  426و د. حممد كامل ليلة , مصدر سابق ,  381عبدالباقي البكري , مصدر سابق , ص ينظر: يف فقه القانون املدني, (95)

 , و120, ص1964مصر ,  –و د. حممود مجال الدين زكي , دروس يف مقدمة الدراسات القانونية , دار ومطابع الشعب 

 Lebrun: La coutume, op. Cit, P. 221, 507. 

, و د. سامي مجال الدين, مصدر سابق,  48مد بدير وآخرون , مصدر سابق , صويف فقه القانون اإلداري: د. علي حم

 .426, و د. حممد كامل ليلة, مصدر سابق, ص71ص
( من القانون املدني 1( من املادة )2, والفقرة ) 1951( لسنة 40( من القانون املدني العراقي رقم )1( من املادة )2الفقرة ) (96)

, الفقرة  1976( لسنة 43( من القانون املدني األردني رقم )1( من املادة )3, والفقرة ) 1948( لسنة 131املصري رقم )

 . 1949( لسنة 84( من القانون املدني السوري رقم )1( من املادة )2)
ينظر: حمكمة التمييز يف العراق فقد ذهبت إىل أنه إذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه حكمت احملكمة مبقتضى  (97) 

, عبدالرمحن العالم, املبادئ القضائية , القسم 11/1/1955, بتاريخ 1954 –ح  1766عرف اجلاري, القرار رقم ال

, وكذلك أقرت بأن للعرف قوة القانون إذا مل يوجد نص تشريعي, القرار 256, ص1957بغداد,  –املدني, مطبعة العاني 

, 1957جزيران, -بغداد, العدد الثالث, مايس -, جملة القضاء 3/2/1957, بتاريخ 1956 –ص  – 2332رقم 

. و احملكمة اإلدارية العليا يف مصر فقد قضت مبا نصه: )أن عيب خمالفة القانون, ليس مقصورًا على 407-406ص

, خمالفة نص يف قانون أو الئحة بل هو يصدق على خمالفة كل قاعدة جرت عليها اإلدارة واختذتها شرعة هلا ومنهاجا(

, وحمكمة القضاء  570, جمموعة األحكام اليت أقرتها احملكمة , السنة اخلامسة , ص 26/3/1960خ حكمها بتاري

اإلداري يف مصر إذ تقول: )النظام الذي تقرره جهات اإلدارة يف صدد أمر معني وتسري على سنته, هو مبثابة القانون أو 

إجراء عام, فعدم اتباعه يف الوقت الذي يكون ساريًا الالئحة من حيث وجوب احرتامه والعمل به, إىل ان حيصل تغيريه ب

, 62الثانية, حكم رقم  , اجملموعة, السنة17/2/1948جانب اإلدارة خمالفة للقانون( حكمها بتاريخ فيه يكون من 
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, كما أقرت ذلك حمكمة العدل يف األردن بقوهلا: )من املبادئ الفقهية املسلم بها فيما يتعلق بالعرف اإلداري الذي 356ص

جرت اإلدارة على اتباعه سواًء أكان مسطورًا أو غري مسطور يعترب حبكم القاعدة القانونية, ويتحتم على اإلدارة اتباعه يف 

, جملة  19/6/1973, كما يباح لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا العرف متسكه بالقانون ...( قرارها بتاريخ إجراءاتها

, وايضًا حمكمة االستئناف العليا يف الكويت إذ تقول: )من املقرر قانونًا أن 929, ص1973نقابة احملامني األردنيني, 

)جتاري(  432/1967, االستئناف رقم 10/12/1967ها بتاريخ العرف يعترب مصدرًا من مصادر القانون اإلداري ...( حكم

 .27, ص1969بريوت,  –, أشار إليه د. عبدالفتاح حسن, مبادئ القانون اإلداري الكوييت, دار النهضة العربية 
 .119صد. حممود مجال الدين زكي , مصدر سابق ,  (98)

(99) Duguit: Traité de droit constitutionnel  2éme éd. Paris, 1921, Tome 1, P. 
72-84.   

 .38د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (100)
 . 348, د. حسن كرية , مصدر سابق , ص 405ينظر: عبدالباقي البكري , مصدر سابق , ص (101)
, ود. عبدالفتاح عبدالباقي , نظرية القانون , مطابع دار  406-405صينظر: عبدالباقي البكري , مصدر سابق ,  (102)

 . 148, ص 1954القاهرة ,  –الكتاب العربي 

 . 36ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (103)

  (104) Lambert: La Fonction De Droit Civil Comparé Tome 1. Paris 1903, P. 
135-143. 

 . 353-351, و د. حسن كرية , مصدر سابق , ص 408-407ينظر: عبدالباقي البكري , مصدر سابق , ص (105)
 .78ينظر: د. بكر القباني , مصدر سابق , ص (106)
-117, و د. حممود مجال الدين زكي , مصدر سابق , ص 153ينظر: د. عبدالفتاح عبد الباقي , مصدر سابق , ص (107)

 . 353ر سابق , ص, و د. حسن كرية , مصد 118
. و د. حسن كريه, 426, و د. حممد كامل ليله , مصدر سابق, ص 409ينظر: عبدالباقي البكري , مصدر سابق ,  (108)

 .120, و د. حممود مجال الدين زكي , مصدر سابق ,  ص 354مصدر سابق, ص
(109) Lebrun: La coutume, Op. Cit, P. 4, 221, 507 . 

, و قد أقر ذلك القضاء اإلداري , فقذ قضت احملكمة العليا  52-51ينظر: د. ماهر صاحل عالوي , مصدر سابق , ص (110)

يف مصر بأنه ميكن إعمال بعض القواعد الواردة يف القوانني املدنية يف جمال القانون اإلداري, إذا كانت هذه القواعد أصولية 

ت ال تتعارض مع ما تتطلبه املصلحة العامة من مراعاة الحتياجات الروابط تقوم على املنطق القانوني اجملرد وما دام

اإلدارية, وما دامت تتسق مع تسيري املرافق العامة وتكفل التوفيق بني ذلك وبني املصاحل الفردية اخلاصة, حكمها بتاريخ 

 . 106, ص 15, اجملموعة , السنة اخلامسة , مبدأ رقم  12/12/1959
 196مال التحضريية للقانون املدني املصري , اجلزء األول , الباب التمهيدي , وزارة العدل املصرية , صجمموعة اإلع (111)

 . 123, أشار أليه د. حممود مجال الدين زكي , مصدر سابق , ص
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, ما 1948( لسنة 131وقد سار عدد من القوانني املدنية العربية على هذا النحو , إذ قرر القانون املدني املصري رقم ) (112)

ذهب إليه املشرع العراقي, فعد العرف املصدر الثاني بعد التشريع, وهذا ما أوضحته املذكرة االيضاحية ملشروع تنقيح 

: )العرف هو املصدر الذي يلي التشريع يف املرتبة, ومن الواجب أن يلجأ إليه القانون املدني املصري, فقد جاء فيها أن

القاضي إذا أفتقد النص ... وقد ظل هذا املصدر وسيظل إىل جانب التشريع مصدرا تكميليًا خصبًا ال يقف انتاجه عند 

املدني وسائر فروع القانون اخلاص  حدود املعامالت التجارية , بل يتناول املعامالت اليت تسري يف شأنها قواعد القانون

 ( .188-187والعام على السواء( , جمموعة االعمال التحضريية للقانون املدني املصري , مصدر سابق ص

وقد أنتقد الدكتور عبدالرزاق السنهوري على هذا التدرج ملصادر القانون املدني العراقي, إذ أشار خماطبًا أعضاء جلنة  (113)

دني العراقي بقوله: )ال حظت أنكم أخرمت مكان الشريعة االسالمية بني مصادر القانون إىل املرتبة الثالثة مراجعة القانون امل

متشيًا مع القانون املصري, والقانون العراقي يستمد من الشريعة االسالمية بنصيب أوفر , فلم يكن غريبًا أن جيعل الشريعة 

مال التحضريية للقانون املدني العراقي , اجلزء األول , إعداد ضياء شيت االسالمية يف املرتبة الثانية(, جمموعة األع

 .  13, ص 1998بغداد ,  –خطاب وآخرون , مطبعة الزمان 
 . 228-227ينظر: عبدالباقي البكري , مصدر سابق , ص (114)
ع املصري, إذ جعلت منزلة العرف يف حني خالف هذا عدد من القوانني املدنية العربية ما ذهب اليه املشرع العراقي واملشر (115)

( منه 1, إذ نصت املدادة ) 1976( لسنة 43بعد التشريع ومبادئ الشريعة االسالمية, ومنها القانون املدني األردني رقم )

تسري نصوص هذا القانون على املسائل اليت تتناوهلا هذه النصوص بألفاظها ومعانيها وال مساغ لالجتهاد يف  -1) على: 

مة نصًا يف هذا القانون حكمت بأحكام الفقه االسالمي األكثر موافقة لنصوص هذا كفإذا مل جتد احمل -2نص مورد ال

فإن مل توجد حكمت مبقتضى العرف ...( , والقانون املدني  -3القانون, فإن مل جتد فبمقتضى مبادئ الشريعة االسالمية. 

ـ تسري النصوص التشريعية على 1( 1املادة )( على: )1املادة )( من 2, إذ نص يف الفقرة )1949( لسنة 84السوري رقم )

ـ فإذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه, حكم 2مجيع املسائل اليت تتناوهلا هذه النصوص يف لفظها أو يف فحواها. 

القانون  القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية, فإذا مل توجد, فبمقتضى العرف, وإذا مل يوجد, فبمقتضى مبادئ

 (الطبيعي وقواعد العدالة

 . 45, ود. ماهر صاحل عالوي , مصدر سابق , ص 42ينظر: د. علي بدير وآخرون , مصدر سابق , ص (116)

احملكمة اإلدارية العليا يف مصر, حيث تقول: ) ... وقد نص الشارع على العرف كمصدر للقانون, غري أنه من حيث  (117)

, اجملموعة, السنة السابعة, 24/2/1962تدرج القواعد القانونية يأتي يف املرتبة الثانية بعد التشريع ...(, حكمها بتاريخ 

 .   355, ص 42مبدأ رقم 
 . 356, و د. حسن كرية , مصدر سابق , ص 467ازي , مصدر سابق , صد. عبداحلي حج (118)

 . 355, ص 43ينظر: احملكمة اإلدارية العليا يف مصر , اجملموعة ,السنة السابعة , حكم رقم  (119)
, 1975القاهرة ,_دار النهضة العربية  ,ينظر: د. عبداحلميد كمال حشيش , مبادئ القضاء اإلداري, اجمللد األول (120)

 .73ص
 . 27ينظر: د. عبدالفتاح حسن , مصدر سابق , ص (121)
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ينظر: د. احسان محيد املفرجي و د. كطران زغري نعمة و د. رعد ناجي اجلدة, النظرية العامة يف القانون الدستوري  (122)

 .204, ص1990بغداد,  -والنظام الدستوري يف العراق, املكتبة القانونية
 . 58القانون اإلداري األردني, مصدر سابق, صينظر: د. علي خطار شطناوي,  (123)
 . 116ينظر: د. انور امحد رسالن, مصدر سابق, ص (124)
 . 70ينظر: د. سامي مجال الدين, مصدر سابق, ص (125)
 . 121ينظر: د. حممود مجال زكي, مصدر سابق, ص (126)
 . 50ينظر: د. علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء اإلداري, مصدر سابق, ص (127)
 النافذ. 2008( لسنة 23( من قانون اخلدمة اجلامعية رقم )13املادة ) (128)

,  188, اجملموعة , السنة السادسة , حكم رقم  26/2/1953حمكمة القضاء اإلداري يف مصر, حكمها بتاريخ  (129)

 .554ص

 األنظمة . يراد بالنظام هنا القانون, حيث يطلق على القوانني يف اململكة العربية السعودية مصطلح (130)

هـ  8/6/1396هـ , جلسة  1396( لسنة 28هيئة التأديب يف اململكة العربية السعودية, حكمها يف القضية رقم )(131)

وما  330هـ , ص 1397( جمموعة أحكام هيئة التأديب, اجملموعة الثانية, األحكام الصادرة حتى نهاية 6/6/1976)

 بعدها .

 . 57القانون اإلداري األردني, مصدر سابق, صينظر: د. علي خطار شطناوي,  (132)
 .  59ينظر: د. بكر القباني, مصدر سابق, ص (133)
 .114ينظر: د. أنور امحد رسالن, مصدر سابق, ص (134)

 58ينظر: د. علي خطار شطناوي , القانون اإلداري االردني, مصدر سابق, ص (135)
 .38ينظر: د. حممود حممد حافظ, مصدر سابق , ص (136)
( من 5, وكذلك أورد املشرع األردني هذا النص يف املادة )1948( لسنة 131( من القانون املدني املصري, رقم )2ملادة )ا (137)

( لسنة 84( من القانون املدني السوري رقم )2, واملشرع السوري يف املادة )1976( لسنة 43القانون املدني األردني رقم )

1949 . 

هذا ما أشار إليه الدكتور عبدالرزاق السنهوري إذ يقول: )ال حظت بوجه عام أن كثريًا من التعديالت اليت أدخلتموها  (138)

على الالئحة من شأنها أن تقرب كثريًا ما بني مشروع القانون املدني العراقي والقانون املدني املصري ...(, جمموعة 

 . 13ي , مصدر سابق , صاألعمال التحضريية للقانون املدني العراق
-1219, ص116, اجملموعة السنة العاشرة, مبدأ رقم8/5/1965احملكمة اإلدارية العليا  يف مصر, حكمها بتاريخ  (139)

1220. 
 . 63ينظر: د. بكر القباني, مصدر سابق, ص (140)
 . 355(, ص42عة , مبدأ رقم ), اجملموعة , السنه الساب24/2/1962احملكمة اإلدارية العليا يف مصر, حكمها بتاريخ  (141)

 115ينظر: د. انور امحد رسالن, مصدر سابق, ص (142)
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 .  205ينظر: د. احسان محيد املفرجي وآخرون, مصدر سابق, ص (143)
وما  212وما بعدها, ود. عبد املنعم البدراوي, مصدر سابق, ص 174ينظر: د. عبد احلي حجازي, مصدر سابق, ص (144)

 بعدها.
 . 125ود مجال الدين زكي, مصدر سابق, صينظر: د. حمم (145)
 . 125ينظر: د. علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء اإلداري, مصدر سابق, ص (146)
 . 196جمموعة األعمال التحضريية القانون املدني املصري, مصدر سابق, ص (147)
 , سبقت اإلشارة إليه.8/5/1965احملكمة اإلدارية العليا يف مصر, حكمها بتاريخ  (148)
 .309د. رياض القيسي , مصدر سابق , ص (149)

 , ص.28, حكم رقم 28/5/1947حمكمة القضاء اإلداري يف مصر, حكمها بتاريخ  (150)

 

 

 


