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 المقدمة

 

اناسنادالحقوقالىاصحابهاورسماسلوبممارستهاليسالوسيلةالفعالةللتأكد

فالحقالذيالتساندهقوةقادرةعلىكفالتهمنقدرةاالفرادعلىالتمتعبهذهالحقوق،

لصاحبههوحقمفرغمنمضمونه،والحريةالتياليستطيعالفردانيمارسهاليست

بحريةعلىاالطالق.

لهذايكتسبموضوعضماناتممارسةالحرياتالعامةاهميةخاصةالنتقرير

فيالوثائقالدوليةسواءفيصور ةاعالناتحقوقاوبنودالحرياتاوالنصعليها

فيالدساتيراليكتبلهاالتطبيقوالتظهرألرضالواقعطالمالمتتوافرلهاالوسائل

التيتكفلتطبيقتلكالنصوصفقدتظلتلكالنصوصحبراًعلىورقمالمتتوفرلها

قالالضماناتالتيتلزمتطبيقهاوتحددالوسائلالفنيةالتيتهدفالىممارستهاواالنت

عدم الوقتنفسه في وتضمن العملي التطبيق مرحلة النصوصالى مرحلة من بها

حيفالسلطاتعليها،فكفالةممارسةالحريةهوالغايةالوحيدةمنوراءكلمايوضع

مننظم.فالحريةعموماًفيحاجةمستمرةلضماناتتكفلممارستها،فتقريرحريةبال

نوعمنا لعبث،وذهببعضهمالىالقول"ولعلناالنبالغاذاضماناتتكفلتطبيقها

لها يوضع ان على ، الحريات من قليل عدد للفرد يتقرر ان االجدى من انه قلنا

مع الحريات من اوفر قسط له يتقرر ان من تطبيقها تكفل التي الوطيدة الضمانات

.ضمانةاقل
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 منهجية البحث 

القرا على رئيسي بشكل الدراسة الجهاتعتمدت بعض عن الصادرة ارات

اإلداريةوغيرهامنمؤسساتالدولةبحظرالظهوراإلعالميأوالكتابة،كمااعتمدت

الدراسةعلىأحكامالمحاكمالعلياوبعضالفتاوىالصادرةعنإدارةالفتوىوالتشريع

صحفية وتقارير المسئولين بعض تصريحات الدراسة واستخدمت الدولة. بمجلس

مرتبطةبحقالعاملينبالدولةفيحريةالتعبير.منشورة

 هدف البحث 

في األخيرة السنوات خالل اإلدارية الجهات توسع تواكب أن الدراسة هذه حاول

استخدامأداةالتأديب،لكيتحرمالموظفينالعموميينمنالحقفيحريةالتعبير.ولم

 بالدولة اإلداري الجهاز موظفي التأديبعلى تتمتعيقتصر فئات إلى امتد بل فقط،

التدريسوطالبالجامعات هيئة أعضاء مثل التنفيذية، السلطة عن نسبية باستقاللية

الحكوميةوأعضاءالهيئاتالقضائية.ولذلكتتطرقالدراسةإلىتناولبعضالحاالت

التيتتعلقبالقضاةوأساتذةالجامعات.

 مشكلة البحث 

حد حول نقاشات دائًما عنتُثار الحر التعبير في حقهم بالدولة العاملين ممارسة ود

تعانيمنحساسية متعاقبة سياسية نظم فيظل وخاصة المرفقالعام، داخل آرائهم

المرفق داخل التعبير أليشكلمنأشكالحرية بالدولة العامل ممارسة تجاه شديدة

الُمباح مثلالحقفياإلضرابوالحقفيالشكوىوالنقد للسياساتالوظيفية/العام،

سياسةجهةاإلدارة.
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 المبحث األول

 مفهوم حرية الرأي

بها االعتراف في تكمن ال ، وحرياته االنسان حقوق تواجه مشكلة اهم لعل

دستورياًاوتوثيقهاقانونياًبهذاالمستوىاوذاك.علىالرغممناهميةذلكاالعتراف

بلتتمثلفيكيفيةضمانممارسةتلكالحقوقوالحريات،اوالتوثيقوضرورته،

وحمايتهاضدالخروقواالنتهاكاتالتيتأتيمنايةسلطةمنسلطاتالدولةالمختلفة

وما ، حقوق من الدساتير توجده ما أن عليه فالمتفق . االدارية السلطة وبخاصة ،

 منتجة غر نصوصميته حرياتتكون التشريعاتمن علىتتضمنه حبراً تبقى أي

ورق،ومجردتنظيرمثالي،انلمتقترنبتمكيناالفرادمنممارستهافعلياً،وانلم

تتوافرلهمضماناتجديةازاءالسلطةالتيتستطيعمصادرةتلكالحقوقكلياًاوالحد

، تحتمسوغاتشتىوذرائعمختلفة ، اوالتضييقعلىاالفرادفيممارستها منها

اعبرعنهبالصراعبينالسلطةوالحريةوهوم
(1)

.

كان ًلكلمواطنمتىاستوفىشروطه،ولما ولقدغداشغلالوظيفةالعامةحقا

اهمشرطلشغلالوظيفةالعامةيتمثلفيالثقافةوالتعليم،ولماكانتجميعدولالعالم

رتبعلىذلكتحرصفيالوقتالحاضرعلىاتاحةفرصالتعليملكلابنائها،فقدت

اناصبحالصالحونلشغلالوظائفالعامة.اكبركثيراًمناالعدادالمطلوبة.منهنا

نشأتالحاجةالىاولضمانفيمجالالوظيفةالعامةوهوانيظفربالمنصباحق

المواطنينبه
(2)

.

                                                           
د. خالد الزبيدي : دور محكمة العدل العليا في حماية حقوق االنسان . مجلة الحقوق تصدر عن مجلس  (1)

 وما بعدها . 331، ص 2007النشر العلمي ، جامعة الكويت ، العدد الرابع ، 
د. سليمان الطماوي : ضمانات الموظفين بين النظرية والتطبيق ، مجلة العلوم االدارية ، العدد االول ،  (2)

 . 376، ص 1969
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يشغلالوظيفةمنهواحقالمرشحينلشغلها؟ام ولكنالسؤالهنا،هلفعالً

آلراءالسياسيةواالعتقادالدينيالتييعتنقهاالمرشحاثراًفياشغالهلهذهالوظيفة؟انل

هذاماسنحاولاالجابةعليهمنخاللتقسيممبحثناهذاعلىالمطلبيناآلتيين:

 المطلب األول

 مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة

ساواة،فالحريةلديهممقترنةذهببعضفقهاءالقانونالىانهالحريةمندونم

بالمساواة
(1)

لمبدأ ً جميعا العامة والحريات الحقوق تخضع ان ضرورة يعني هذا ،

اساسي،هومبدأالمساواة
(2)

،ولقدغداهذاالمبدأدستورياًاذاناغلبالدولانلمتكن

جميعهاقدضمنتبنودهاهذاالمبدأ.

فإنه المساواةبشكلعام يعنياناالفراديجبانتتوافرلهمامامضمونمبدأ

ويتحققذلك بالتمييزلسبباوآلخر. ذاتالمكناتوالحقوقفيالظروفالواحدة

بوحدةالمعاملةفيالظروفالواحدةلجميعالمواطنينامامالحقوقوالواجباتواالنتفاع

بالخدمات.

ويعرفمبدأالمساواةبأنه"عدمالتمييزبيناالفرادبسببوضعهماالجتماعياو

السياسياواالقتصادياوالعقائدياوالثقافياوالبيئياوايوضعاخرعندتماثل

                                                           
د. عبد الحميد متولي : الحريات العامة ، نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها ، منشأة المعارف ، من  (1)

 . 69الى  65، ص 1975دون محل طبع ، 
ظر: د. احمد حافظ نجم ، حقوق االنسان بين القرآن واالعالن ، دار الفكر العربي ، من دون محل وللمزيد ين 

 . 98طبع ، من دون سنة طبع ، ص
 . 173د. محمود عاطف الَبّنا : مصدر سابق ، ص (2)
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وملتزمون العامة والحريات بالحقوق التمتع حق لهم فالجميع القانونية" مراكزهم

ونتمييزباألعباءوالتكاليفالعامةمند
(1)

.

امامبدأالمساواةفيتوليالوظائفالعامةنعنيبهاالعترافللجميعبحقالتقدم

الوظائفاالدارية إلشغال
(2)

المواطنينفيالدولة جميع امام االمكانية اتاحة هو او ،

لولوجالوظيفةالعامةوطرقبابهافيمنتتوافرفيهشروطالوظيفةالشاغرة.

يزبينالمواطنينفيتوليالوظائفالعامةويكوناساساًلتوليتهاوهوعدمالتمي

شروطومؤهالتعامةتسريعلىالجميعمندونتمييز
(3)

،ويعدمبدأالمساواةفي

التوظيفاالطارالذييحكمنظامالوظيفةالعامةويضمنفاعليةاالنظمةالفرعيةالتي

تدخلفيتكوينها
(4)

.

فكماتتحققالديمقراطيةالسياسيةبمشاركةالجمهورفيشغلالمناصبالسياسية

تتحققالديمقراطيةاالداريةبتمكينعدداكبرمنالمواطنينمنتقلدالوظائفالعامة
(5)

،

ولتسليطالضوءعلىهذاالمبدأسوفنتناولهوفقاًلمايأتي:





                                                           
اكاديمية  فرحات محمد فهمي السبكي : الضبط االداري والحياد الوظيفي . دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه . (1)

 . 123، ص 2002الشرطة ، كلية الدراسات العليا ، من دون محل طبع ، 
لسنة  24د. شاب توما منصور : االلتحاق بالوظيفة العامة في العراق في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم  (2)

 . 301، ص 1969دراسة مقارنة ، مجلة القانون واالقتصاد ، مطبعة جامعة القاهرة ،  1960
مصطفى سالم مصطفى النجفي : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة  (3)

 . 62، ص 2004الموصل ، كلية القانون ، 
 . 9فيرم فاطمة الزهراء : مصدر سابق ، ص (4)
 . 64د. عزيزة الشريف : مصدر سابق ، ص (5)
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 الفرع األول

 ة في تولي الوظائف العامةاالساس القانوني لمبدأ المساوا

مبدأالمساواةفيتوليالوظائفالعامةيستمدسندهواساسهفيالمواثيقالدولية

في المساواة فمبدأ العامة، الوظائف لتولي المنظمة والنصوصالتشريعية والدساتير

الفرنسي والمواطن االنسان حقوق اعالن في اساسه نجد العامة الوظائف تولي

 في امام1789والصادر القبول في متساوون المواطنين جميع ان " فيه جاء اذ

الوظائفالعامةبحسبقدراتهممندونتمييزلغيرخصائلهمومؤهالتهم"
(1)

.

كماتضمناالعالنالعالميلحقوقاالنسانوالصادرعنالجمعيةالعامةلالمم

سهالذيلغيرهفيتضمنالمبدأنفسهاذجاءفيه"لكلشخصالحقنف1948المتحدة

توليالوظائفالعامة"
(2)

وسنتناولكلمناالساسالدستوريواالساسيالتشريعي ،

لمبدأالمساواةفيتوليالوظائفالعامةوبحسبالتفصيلاالتي:

 أوالً : االساس الدستوري

والتي منحقوقالمواطنيناالصلية فيتوليالوظائفالعامة حقاالفراد يعد

الدسا الدستوريالهام،هوعدمالتمييزبينتقرها المبدأ تيرالمعاصرةومضمونهذا

القانونيةفيتوليالوظائفالعامةعندتوافر االفرادممنتتماثلظروفهمومراكزهم

                                                           
 فرنسي .من اعالن حقوق االنسان والمواطن ال 6المادة  (1)
. للمزيد ينظر: د . أحمد ابو 1948من االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر  21والمادة  2/2المادة  (2)

الوفا: د . عبد المنعم زمزم : حقوق االنسان دوليًا وفي القانون المصري ، تم الطبع بمركز جامعة 
 وما بعدها .  12، ص  2007القاهرة ، من دون محل طبع ، 
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الشروطالتيتقتضيهاتلكالوظائف،وانتتاحالفرصةللمواطنينلاللتحاقبها،من

روطالتيحددهاالقانونللوظيفةقبلكلمنيحملالمؤهالتنفسهاوالش
(1)

.

وتضمنتدساتيراغلبالدولعلىاختالفنظمهاالقانونيةوتوجهاتهاالسياسية

المواطنينفي مساواة نصوصاًصريحةتؤكدعلىمبدأ واالقتصاديةواالجتماعية...

اكتوبر27توليالوظائفالعامة،فقدوردذلكفيمقدمةالدستورالفرنسيالصادرفي

فقدنصفيه1958اكتوبرسنة4اليالصادرفيالمؤكدعليهافيالدستورالح1946

ان)لكلمواطنالحقفيالحصولعلىعمل،وتقلدالوظائفالعامةواليجوزان

يتضرراحدفيعملهاووظيفتهبسبباصولهاوآرائهاومعتقداته(
(2)

.

 فدستور المبدأ هذا على مناسبة من اكثر في اكدت ان1923فقد على اكد

ل والسياسية)المصريون المدنية بالحقوق التمتع في متساوون وهم سواء القانون دى

او فيذلكبسبباالصل بينهم تمييز ال الواجباتوالتكاليفالعامة من عليهم وفيما

العامة( بالوظائف يعهد وحدهم واليهم الدين او اللغة
(3)

في نفسه الحكم ورد وقد ،

1930اكتوبر22الدستورالمصريالصادرفي
(4)

.

 دستور جاء وهم1956ثم سواء القانون لدى )المصريون ان لينصعلى ،

الجنساو بسبب ذلك في بينهم تمييز ال ، العامة والواجبات الحقوق في متساوون

االصلاواللغةاوالديناوالعقيدة(
(5)

،ونصالدستورنفسهعلىان)الوظائفالعامة

                                                           
د. عبد العظيم عبد السالم عبد الحميد ود. سالم جروان النقبي : حقوق االنسان وحرياته العام " دراسة مقارنة  (1)

 . 527، ص 1، ط 2008"، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
. نقاًل عن: د. علي عبد الفتاح محمد خليل : مصدر سابق ، 1958المادة الثانية من دستور فرنسا لسنة  (2)

 . 209ص
 الملغي. 1923دستور مصر لسنة  المادة الثالثة من( 3)
 الملغي. 1930دستور مصر لسنة  المادة الثالثة من (4)
 الملغي. 1956دستور مصر لسنة  من 31المادة ( 5)
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الد موظفو ويستهدف بها للقائمين خدمةتكليف وظائفهم اعمال ادائهم في ولة

الشعب(
(1)

 دستور خطا ثم قرر1964، حين جديدة خطوة
(2)

في )العمل ان ،

الجمهوريةالعربيةالمتحدةحقوواجبوشرفلكلمواطنقادر....(
(3)

.

نصعلىان)المواطنونلدىالقانونسواء،1971اماالدستورالمصريلسنة

الواجباتالعامة،التمييزبينهمبسببالجنساواالصلوهممتساوونفيالحقوقو

اواللغةاوالديناوالعقيدة(
(4)

،كمااكدهذاالدستوربصفةخاصةعلىمبدأالمساواة

فيتوليالوظائفالعامة
(5)

،حيثنصعلىان)الوظائفالعامةحقللمواطنين(
(6)

،

فؤالفرصلجميعالمواطنين(.كمانصفيالمادةالثامنةمنه)تكفلالدولةتكا

 29ونصدستور الحقوق1964نيسان في متساوون )العراقيون  ان على

والواجباتالعامةبالتمييز...(
(7)

فقدكفلالمساواة1970،امادستورالعراقلسنة

فيتوليالوظائفالعامةوذلكعندماجاءفيهان)المساواةفيتوليالوظائفالعامة

القانون(يكفلها
(8)

.

                                                           

 الملغي. 1956دستور مصر لسنة  من 28المادة ( 1)
القضاء االداري في مصر وفرنسا ، دار النهضة  ( د. نبيلة عبد الحليم كامل : الوظيفة العامة وفقًا الحكام2)

 . 116، ص 1996،  2العربية ، القاهرة ، ط
 الملغي. 1964دستور مصر لسنة  من 21المادة  (3)
 الملغي. 1970دستور مصر لسنة من  40المادة ( 4)
شغل الوظيفة العامة في ضوء المتغيرات المعاصرة ، دار النهضة العربية ،  ( د. محمد عبد الرحمن الدسوقي :5)

 . 44، ص 2009القاهرة ، 
 الملغي. 1971دستور مصر لسنة  من 14المادة ( 6)
 الملغي. 1964نيسان  29من الدستور العراقي الصادر في 19المادة  (7)
 الملغي. 1970/ب من الدستور العراقي لسنة 30المادة  (8)
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يتضمندستور ولم يتعلقبحقتوليالوظائف2005هذا ًومباشراً ًخاصا نصا

العامة،وانمااشارالىهذاالحقبصورةضمنيةاذنصعلىان)العراقيونمتساوون

امامالقانوندونتمييزبسببالجنساوالعرقاوالقوميةاواالصلاواللوناوالدين

قداوالرأياوالوضعاالقتصادياواالجتماعي(،وايضاًجاءفيهاوالمذهباوالمعت

)تكافؤالفرصحقمكفوللجميعالعراقيين،وتكفلالدولةاتخاذاالجراءاتالالزمة

لتحقيقذلك(
(1)

حياة يضمنلهم العراقيينبما بأن)العملحقلكل فيه وكذلكجاء ،

كريمة(
(2)

.

تقدمنستنتجبأندستور قداحتوىعلىنصوصكافيةلتحقيقمبدأ2005مما

المساواةفيتوليالوظائفالعامة،لكنيمكنالقولبأنهانصوصميتةوبالحياةاذان

فعليةبينالمتقدمينلشغلالوظائفالعامة، الحالةالواقعيةالتدلعلىوجودمساواة

واالنتما الطائفية بالمحاصصة التيوالسببالرئيسالمؤديلذلكيكمن ءاتالحزبية

غالباًماتكونهيالمعيارفياسنادالوظائفالعامة.

والتي2005مندستور107ونعتقدانجانبمنالحليكمنفيتفعيلالمادة

، يسمىمجلسالخدمةالعامةاالتحادية،يتولىتنظيمتنصعلىان)يؤسسمجلسُّ

تكوينه وينظم ، والترقية التعيين فيها بما ، االتحادية العامة الوظيفة شؤون

االتحادية العامة قانونمجلسالخدمة منصدور فعلىالرغم بقانون( واختصاصاته

لسنة4المرقم) )2009
(3)

المس والذييهدفالىضمانتطبيقمبدأ فيتولي، اواة

                                                           
 النافذ . 2005من دستور جمهورية العراق لسنة  16المادة  (1)
 . 2005/أواًل من دستور جمهورية العراق لسنة 22المادة  (2)
 . 6/4/2009( الصادر في 4116نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد رقم ) (3)
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الوظائفالعامة
(1)

،االاننصوصالقانونقدبقيتحبراًعلىورقلعدمتشكيلهذا

المجلس،وعليهنقترحاالهتمامواالسراعبتشكيلهذاالمجلس.

 ثانياً : االساس التشريعي

من القانوني وسنده اساسه يستمد ، العامة الوظائف تولي في المساواة مبدأ

لقةبالوظيفةالعامة،اذانغالبيةهذهالقوانينقداكدتعلىانلكلالتشريعاتالمتع

يكون ان دون القانون يحددها التي بالشروط العامة الوظيفة تولي في الحق مواطن

هناكاحتكارطائفةاوفئةمعينةللوظائفالعامة،وذلكبهدفوضعضماناتللتعيين

التعس ضد االفراد تحمي العامة الوظائف جهةفي تمارسه قد الذي واالنحراف ف

للتمييزبينالمرشحينالعتباراتسياسيةاواجتماعيةاوغيرذلك االدارة
(2)

،اذيعد

شروط في المساواة العامة الوظائف تولي في المواطنين بين المساواة مظاهر من

ةالتعيينالتيتضعهاالسلطةالمختصةبالتعييناذيجبانتكونشروطعامةومجرد

تنطبقعلىالجميع
(3)

.

 الفرع الثاني

 الرقابة القضائية على تطبيق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة

تعدالرقابةالقضائيةانجعاوجهالرقابة،إذيحركهاالمواطنبمشيئته،ودوناي

القانونوصالح مستقلةالتخضعلشيءسوىحكم محاكم وتمارسها اوضغط، قيد

الجماعة
(4)

.

                                                           
 . 2009( لسنة 4من قانون مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم ) 3المادة  (1)
 . 212د. علي عبد الفتاح محمد خليل : مصدر سابق ، ص (2)
 .  100( مصطفى سالم مصطفى النجفي : مصدر سابق ، ص4)
 . 326، ص 1969د. رمزي الشاعر : االنحراف االداري ، مجلة العلوم االدارية ، العدد االول ،  (4)
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ولقداستقرالقضاءالدستوريواالداريعلىانمبدأالمساواةفيتقلدالوظائف

العامةمبدأدستورٌي...حتىاليجوزللمشرعاوالحكومةاتخاذايةاجراءاتيكون

منشأنهاالتمييزبينالمرشحينلتوليالوظائفالعامةالعتباراتسياسيةاوعرقيةاو

المساواةامامتوليترجعالعتباراتالجنسو يمارسالقضاءرقابتهعلىتطبيقمبدأ

الوظائفالعامةعنطريقرقابتهللتشريعاتالمنظمةلاللتحاقبالوظائفالعامة،كما

يراقبمشروعيةالقراراتاالداريةالخاصةلتوليالوظائفالعامة.

الوظا تقلد الدستوريعلىالتشريعاتالتيتنظم القضاء رقابة ئفالعامةوتعد

ضمانةهامةلتحقيقمبدأالمساواةفيتوليالوظائفالعامة،وقدتكونهذهالرقابةعن

طريقمجالسدستوريةكماهوالحالفيفرنسا،اومنخاللمحاكمقضائيةتختص

تختصالمحكمة حيث مصر، في الحال هو كما . القوانين دستورية على بالرقابة

ةعلىدستوريةالقوانينالدستوريةالعليابالرقاب
(1)

.

امافيالعراقفإنهمنضمناختصاصاتالمحكمةاالتحاديةالعلياالرقابةعلى

دستوريةالقوانينحيثنصالدستورعلىان)تختصالمحكمةاالتحاديةالعليا:أوالً:

القوانين علىدستورية الرقابة
( )2)

الخا القراراتاالدارية مشروعية رقابة اما صة،

لتوليالوظائفالعامة،فقدتصدىالقضاءاالداريلرقابتها،ففيفرنسافأنمجلس

بعضاالشخاصمن باستبعاد االدارة قرار إليقاف تدخل ما كثيراً الفرنسي الدولة

المسابقاتبسببعقائدهمالدينية
(3)

.

                                                                                                                                                                             

ابة القضاء االداري على القرارات التي لها قوة وللمزيد عن رقابة القضاء ينظر: فارس عبد الرحيم: حدود رق -
 وما بعدها. 41، ص2003القانون "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون، 

 . 219د. علي عبد الفتاح محمد خليل : مصدر سابق ، ص (1)
 . 2005من دستور جمهورية العراق لسنة  93المادة  (2)

(3)
 C. E. 25 Juillet . 1939 . Demoiselle Bois ، Rec. P. 524 . 

   L. E. 5 Jan 1944 . Dame tetond ، Rec. p.1 . 
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من فتاة الصادرباستبعاد الفرنسيقراراالدارة الغىمجلسالدولة امتحانفقد

مسابقةتعيينالموظفينالجددعندماتبينللمجلسانالسببالحقيقيوراءاالستبعادهو

دراساتهمفيمؤسسات ادانةاالشخاصالذينتلقوا تم اذ للمرشحة، المعتقداتالدينية

دينيةواستخلصمنذلكعدمصالحيتهمللوظيفةدونانيستندفيقراراالستبعادالى

اينصتشريعي
(1)

.

وايضاًأخذمجلسالدولةالفرنسيعلىعاتقهتطبيقمبدأالمساواةبينالمواطنين

فيتوليالوظائفالعامةبغضالنظرعنافكارهموآرائهمالسياسية،واكدالمجلس

علىالمساواةبينالمواطنينوتأكداتجاهههذافيحكم)باريل(حيثانالسيد)باريل(

بمد االلتحاق الى هوتقدم التحاقه رفضتطلب االدارة ان اال الوطنية االدارة رسة

الحزب سكرتير انه استبعاده سبب ان المدرسة مدير اعلن وقد . وبعضزمالئه

الذيبنيفي الوطنية االدارة قرار قضىالمجلسبإلغاء وقد بالمارتنيك. الشيوعي

لساناحدالمسؤوليناساسهعلىاسبابسياسيةاستناداًلمانشرتهاحدىالصحفعلى

في الشيوعيون قبول الىعدم الحكومة اتجاه فيتصريحاته الذياوضح الحكوميين

مدرسةاالدارةالوطنية
(2)

.

                                                           

نقاًل عن د . عبد المنعم فهمي مصطفى : عمال االدارة وحرية الرأي ، مطبعة دار نشر الثقافة، من دون محل 
 . 158، ص 1977طبع، 

(1) C. E. 25 Juillet . 1939 . Mlle Beis (R.، P.524) C. E. 7 Juillet . 1954 . Janinet 
(A.J.D.A. ، 1954 ، 2 ، 395)  

 . 133نقاًل عن : د. فرحات محمد فهمي السبكي : مصدر سابق ، ص
(2) C. F. 28 Mail . 1954 ، Barel. Res. 348 ، D. 1954 ، Note Morange R. D. P. 1954 

، p. 509 . 
  وما بعدها . 90صدر سابق ، صنقاًل عن د. السيد عبد الحميد محمد العربي: م
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التقوم السياسية الىانالعقائد الحكم الذيتولىاعداد وخلصمفوضالدولة

تعا من ذلك يحمله لما العامة الوظائف تولي الشخصمن حرمان يبرر ً رضسببا

1946،وماجاءبدستور1789صارخمعمايقررهاعالنحقوقاالنسانالصادر

العامة الوظيفة وقانون
(1)

سياسية ضجة صدوره عند )باريل( الحكم هذا اثار وقد ،

واسعةبسببمااحاطبهمنظروفومالبسات،الىجانبماقررهمنمبادئقانونية

بينالم للمساواة بالنسبة سواء واطنينفيحقتوليالوظائفبغضالنظرعنهامة

افكارهموآرائهمالسياسية
(2)

...

فيالعراقفقدفرضالقضاءاالداريرقابتهعلىتطبيقمبدأالمساواةفيتولي

الشأنالقضيةالتيتتلخصوقائعها.بمباشرةالوظائفالعامة، ومناحكامهفيهذا

شروط لتوفر كربالء بلدية في الدائم المالك على حرفي بوظيفة الموظفات احدى

 رقم المدنية فيقانونالخدمة 24التعيينالمنصوصعليها وباشرت1960لسنة ،

يينهابموجباالمراالدارياالانهافوجئتبالغاءامرتع8/5/2005وظيفتهابتاريخ

( الرقم ذي المقدسة كربالء بلدية من 3500الصادر في والصادر23/6/2005(

في360استناداًالىماجاءبكتابوزارةالبلدياتواالشغالالعامةالسريذيالرقم

مجلس19/6/2005 امام االمر بهذا فطعنت . عنها يعلن لم الوظيفة ان بحجة

 العام االنضباط في المؤرخ بقراره المجلس قرر المرافعة 17/11/2005وبنتيجة

( اضبارة البلدياتواالشغالالعامة257/2005وبعدد )وزير المدعيعليه الزم )–

اضافةلوظيفته(بإلغاءاالمراالداريالمطعونفيهواعادةالمدعيةالىوظيفتها.

                                                           
 . 68د. رأفت دسوقي : مصدر سابق ، ص (1)
 وما بعدها . 595د. محمد حسنين عبد العال : مصدر سابق ، ص (2)

مارسو لون واخرون: احكام المبادئ في القضاء االداري الفرنسي ، ترجمة الدكتور احمد يسري:  للمزيد ينظر ،   
 وما بعدها . 654، ص 10، ط 1995دار الفكر العربي ، االسكندرية ، 
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لهيئةالعامةفيمجلسشورىولعدمقناعةالمدعيعليهبهذاالقرار،ميزهاماما

جاءفيقرارالهيئةالعامة)ولدىعطفالنظرعلى التمييزية،ومما الدولةبصفتها

الوظائف عن االعالن ان ... للقانون ومخالف صحيح غير انه وجد المميز الحكم

اختيار مبادئ اهم من ذلك الن الشاغرة الوظائف ملء في اساسي شرط الشاغرة

لذلكالموظفينوفسح ... العامة الفرصبينالمواطنينلشغلالوظيفة المجاللتكافؤ

فإنسحبامرالتعيينمنوزارةالبلدياتبموجبكتابهاالمشاراليهاعالهصحيحاً...

وحيثانالحكمالمميزلميلتزمبوجهةالنظرالقانونيةهذهممااخلبصحتهلذلكقرر

صلفيهاوفقاًللمنوالالمتقدم...(نقضهواعادةالدعوىالىالمجلسللف
(1)

.

 المطلب الثاني

 اثر اآلراء في االلتحاق بالوظيفة العامة

فيمدىاالعتراف–بحسباختالفانظمتهاالسياسية–يختلفموقفالدول

السياسية اآلراء من يشاؤون ما وابداء اعتناق في العامة للوظيفة المتقدمين بحق

تميلالىحرمانالمتقدمينمنايحقفيهذاالشأنوتجعلوالمذهبية،فبعضالدول

العامة الوظائف في التعيين من مانعة السياسية واآلراء االفكار هذه
(2)

وبعض بل ،

الدولالتكتفيبأنيكونالمرشحلشغلاحدىالوظائفغيرمعادلنظمالحكمالقائم،

الحزبالحاكم الىعضوية ً منتميا يكون ان يتعين بل
(3)

الموظف يتطلبمن ولهذا ،

                                                           
. منشور في قرارات  6/3/2006في  2006/ انضباط / تمييز/ 45قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية  (1)

، جمهورية العراق ، وزارة العدل ، مجلس شورى الدولة ،  2006ورى الدولة لعام وفتاوى مجلس ش
 وما بعدها . 437ص

الواليات المتحدة االمريكية وكندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا واستراليا تحظر على الموظفين والمرشحين االنتماء  (2)
كات الثورية او الفاشية او النازية الى بعض االحزاب المناهضة كالحزب الشيوعي وبعض االحزاب والحر 

 . 143. للمزيد ينظر : د. صبري جلبي احمد عبد العال : مصدر سابق ، ص
 وما بعدها . 179د. محمود عاطف البنا : مبادئ القانون االداري، مصدر سابق ، ص (3)
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ًاداءيمينالوالءللحزبالحاكماوالمذهبالقائموهذاماكانتتأخذبهايطاليا احيانا

الهتلريةحيثتطلبهتلرمنالموظفينالعاميينقسمالوالءوالطاعة الفاشيةوالمانيا

الشخصيةله
(1)

.

العر بين التمييز عدم اشارتالى العراقية الدساتير بسببالجنساوفإن اقيين

االصلاوالديناواللغةاوالعرقعندالتقديملشغلالوظائفالعامة،منخاللدراسة

بالوظائف االلتحاق يروم فيمن تشترط لم انها لنا يتضح العراقية نصوصالدساتير

اورأيمعيناووجوبامتناعهعن العامةوجوباعتناقهلفكرسياسياوعقيدةما

وكذ ذلك. رقم المدنية الخدمة قانون على ينطبق الحال 24ا وقوانين1960لسنة

الخدمةالتيسبقته.



















                                                           
 . 58د. عزيزة الشريف : مصدر سابق ، ص (1)
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 المبحث الثاني

 مظاهر حرية الراي

علىحقوقاالنسانفيالدستورولكناالهمهوالتمتعبهاوعدمالمهمالنصمن

وامكانيةتمتعاالنسانبحقوقهوحرياتهوبالتاليالبدمنوجود خرقهااوالمساسبها

والحرياتضماناتتكفلتلكالحقوق
(1)

.

فحريةالموظففيابداءرأيهالتقفعندحدالحاقهبالوظيفةالعامة،ثمتركه

تفتكبخصومهابعد الرأي،اوأنتدعها خالفها لتستبدبهكلما ذلكبينيدياالدارة

كلماعّنلهاذلك،بلعلىالعكسفإنالمرحلةالوظيفيةمليئةبالمشاكل،وهيمشاكل

قدتنبععندالتحاقالموظفبالعملاذامااضطرتاالدارةالىقبولتعيينالموظف

تحتضغطالض اخرىعنغيررغبتها ً واحيانا ، التعيين فيمجال ماناتالمكفولة

الرؤساء بين الدائم واالختالف اليومية العمل لممارسات نتيجة المشاكل هذه تتأتى

ومالحقتهم االخر بعضهم واضطهاد ، بالمزايا بعضهم واختصاص والمرؤوسين

بالعسفوالعقاب
(2)

 

 المطلب األول

 ضمانات التقييم

تحقيقاالهدافالم ان او ادارة ألية علىمؤسسة،رسومة إالّ يتم ان يمكن ال

أيديموظفيناكفاء،قادرينعلىتحّملالمسؤولياتوتأديةالمهامالموكلةاليهمعلى

الوجهاالكمل.

                                                           
 2009عمان، االردن ،  اليازوري،دار  االنسان،حقوق  شفيق:محمد د. علي عبد الرزاق الزبيدي ود. حسان  (1)

 . 51، ص
 . 193ص سابق،مصدر  الزيات:د. طارق حسنين  (2)
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ادائهم تقييم يعني الموظفين وقياسكفاية
(1)

من التأكد بغية ، ومسلكهم لعملهم

مدىكفايتهموصالحيتهملممارسةالوظيفةالموكلةالىكلمنهم،وامكاننجاحهفي

وظيفةأعلى.

ولنظامقياسالكفاءةاهميةبالغة،ألنهيحققفوائدعديدة،اهمها:

هماالسهامفيرفعمستوىالموظفوالوظيفة،ممايفسحفيالمجالامامترفيع -1

،اونقلهمالىوظائفاخرى.اوتدريبهمعلىالوظيفةالتييشغلونها.

كفاءة -2 الىتقييم النالوصول علىالموظفين، ومستمرة فعالة رقابة ممارسة

الموظفتقييماًصحيحاًوواقعياً،يوجبعلىرئيسهضرورةمتابعتهومراقبته

 بصورةمستمرة.

،ذلكانالموظفالذييعلماناداءهلعملهتقويةحسالمسؤوليةعندالموظفين -3

سيُقيّمويُقدّر،سيبذلقصارىجهدهلكييكونموضعتقديررؤسائه
(2)

. 

سوفنستعرضأهمضماناتتقييماداءالموظففيالقوانينالعراقيةالمتعلقة

بالوظيفةالعامةوكمايلي:

عالنيةالتقاريروالتظلممنها

تقاريرتقييماداءالموظففيالعراقكانيتبعفيهامبدأالسريةالمطلقة
(1)

،اال

،اذاصبحمبدأالسرية1960لسنة24انالحالتغيَربنفاذقانونالخدمةالمدنيةرقم

                                                           
صالح : ادارة الموارد البشرية مدخل  للمزيد عن تقييم االداء ينظر: د. مؤيد سعيد السالم ، د. عادل حرحوش (1)

 وما بعدها . 101، ص 2009استراتيجي ، جدار الكتاب العالمي ، عمان ، االردن ، 
،  1كذلك ينظر : د. زكي محمود هاشم : ادارة الموارد البشرية ، ذات السالسل للطباعة والنشر ، الكويت ، ط   

 وما بعدها . 191، ص 1989 -1988
جذوب : االدارة العامة العملية االدارية والوظيفة العامة واالصالح االداري ، الحلبي الحقوقية ، د. طارق الم (2)

 . 328، ص 2005،  1بيروت ، ط
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النسبيةهوالمعمولبهفيالتقاريرالخاصةبمنحالعالوةالسنويةللموظف.اذنصت

المد تعليماتالخدمة رقم السنوية العالوة في 16نية 1960لسنة
(2)

يبلغ ( ان على

وتالفي رديءإلصالححاله بدرجة عنه رفع كانقد اذا بالتقرير ً الموظفتحريريا

عنه( السري التقرير رفع من شهر خالل التبليغ يتم أن على الضعففيه نقاط
(3)

،

ًفيظلتعلي السريةالنسبيةايضا ماتالخدمةالمدنية"العالوةواستمرارالعملبمبدأ

1971لسنة71السنوية"رقم
(4)

.

استناد المطلقة السرية لمبدأ خاضعة بترفيعالموظففإنها التقاريرالمتعلقة اما

000-1،اذجاءفيه)1960لسنة24الىمانصعليهقانونالخدمةالمدنيةرقم

) عنكلموظف.. ً سريا تقريراً تعد بأن وزارة لكل
(5)

ايضاً اكدته السرية ومبدأ ،

1979لسنة119تعليماتتشكيللجانالتعينرقم
(6)

.

هذاويرتبطبعالنيةوسريةتقاريرتقييماداءالموظفموضوعفيغايةاالهمية

االوهوالطعنبهذهالتقارير،فالتقريرالمتعلقبالعالوةالسنويةيعلنللموظفاذاكان

قضتبهبمستوىدرجةرديء،خال ما هذا منتاريخرفعالتقرير، لشهرواحد

( 2الفقرة رقم المدنية تعليماتالخدمة من )16 تحدد1961لسنة لم الفقرة االأن ،

طريقاًلالعتراضعلىالتقرير،ممايعنيللناظراولاالمرانهيعدنهائياًالتملكاية

                                                                                                                                                                             

( د . عامر الكبيسي : تقويم اداء العاملين في العراق بين النظرية والتطبيق ، بحث منشور ، مجلة البحوث 1)
 . 87، ص 1974، االقتصادية واالدارية ، السنة الثانية 

 . 31/1/1961في  476( منشورة في الوقائع العراقية ، العدد 2)
 . 1960لسنة  16( من تعليمات الخدمة المدنية رقم 2/ب/2( المادة )3)
 .17/8/1971في  2033من التعليمات، منشورة في الوقائع العراقية العدد  22( المادة 4)
 . 1960لسنة  24رقم  من قانون الخدمة المدنية 30/1المادة ( 5)
في 2744، منشورة في الوقائع العراقية العدد  1979لسنة  119( من تعليمات رقم 1/3( المادة )6)

10/12/1979 . 
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باإلمكاناالعتراض االانه  التعقيبعليه، ًوذلكسلطة علىالتقريرالمذكوراداريا

الحق االلتماسمن هذا يغن لم اذا أما الرئيساالعلى، الموظفالى بالتماسيقدمه

التقرير الن الموظفين قضاء الىمحكمة يلجأ ان فالجناحعلىالموظفمن شيئاً،

المذكوريمسحقوقالموظف،وذلكبحجبالعالوةالسنويةعنه.

المتعلقبالترفيعفانالقانونلميرسمطريقاًللطعنبه،االانهأماالتقريرالسري

امام الترفيعات لجنة قبل من للترفيع ترشيحه عدم االعتراضعلى للموظف يمكن

والبد أياممنتاريخالتبليغويكونقرارالوزيرنهائياً، الوزيرالمختصخاللعشرة

( نصالمادة الى هنا االشارة دستور100من من حظر2005( نصتعلى التي

يمكنالطعنبقرارالوزيراستناداً وبالتالينرىانه تحصينايقرارمنالطعنبه

للنصالدستورياعاله،وبهذافاناالعتراضالموصوفيكونبمثابةالطعنبالتقرير

الموظف بشأن أمراً تقرر عندما المذكور التقرير الترفيعاتتعتمد لجنة السريالن

للترفيعالمرشح
(1)

.

بعددراسةضماناتالتقييمللموظفالعامفيكلمنفرنساومصروالعراق،

الموظففي الضماناتاما بهذه للتمتع ً حظا االوفر هو فرنسا الموظففي أن نجد

السرية لمبدأ التقييم تقارير لخضوع وذلك ، اقرانه بين ً حظا االقل انه فنجد العراق

التظ من حرمانه العراقيوبالتالي المشرع اخذ عدم وكذلك ، فيها والطعن منها لم

ان يكفيإلنصافالموظفاذ ما منالضمانة والتيفيها المتساوية باللجاناالدارية

ًلغرض كانتقريريا اذا منقبلالرئيسالمباشرللموظف، اعدادها يتم تقاريرالتقييم

 العالوة
(2)

اعد فأن بالترفيع المتعلق التقرير اما المباشر، الرئيس قبل من يتم اده

                                                           
، 7( د. غازي فيصل : تقارير تقويم الموظفين بين النظرية والتطبيق، مجلة كلية صدام للحقوق، العدد 4)

 وما بعدها .  122، ص2001
 .  1960لسنة  16ب ( من تعليمات الخدمة المدنية رقم  -2( المادة ) 1)
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الدائرة ورئيس االعلى والرئيس
(1)

ضمانات حيث من فانه المصري الموظف اما ،

التقييميتوسطالموظفالفرنسيوالعراقي.

هنانؤدأننقترحعلىالمشرعالعراقيٍبضرورةاالسراعبمعالجةاالمروجعل

وينصعلى العالنية لمبدأ ً خاضعا التقييم امامتقرير فيه والطعن منه التظلم امكانية

الجهاتالمختصة،وكذلكانيتمالنصعلىتشكيلاللجاناالداريةالمتساويةوذلك

لزيادةاطمئنانالموظفعلىنيلاستحقاقهالفعليمماينعكسبالضرورةعلىضمان

سيرالمرفقالعامبانتظامواضطراد.

يختلفعنالنموذجفضالعنذلكفانالعملبنموذجلتقار السنوية يرالعالوة

المستخدملغرضترفيعالموظفالعام،امرغيرمبرراذأنكالالنموذجينيتعلقان

نقترحعلىالمشرع لذا ، فيمضمونها ما اداءالموظفوهناكتشابهالىحد بتقييم

مونكالالعملبنموذجواحدلغرضتقييماداءالموظفالعامبعدانيتمالتنسيقبمض

النموذجينفيالنموذجالمعتمد.

 المطلب الثاني

 ضمانات الترقية

اننظامالترقيةمناهمالدعاماتالتيتقومعليهانظمالتوظفالتيتعدالوظيفة

فالمواطنالذييقبلانيعينبوظيفةمافيالعامةبمثابةمهنةينقطعلهاالموظف:

درجاتذلك مناولاالمراحتمالصعوده يضعنصبعينيه االداري، اولالسلم

السلم،بلووصولهالىالقمة
(2)

.

                                                           

 . 1979لسنة  119( ينظر نموذج التقرير المذكور الملحق بتعليمات الخدمة المدنية رقم 1)
،  2007،  1د. محمد بكر حسين : الوسيط في القانون االداري ، دار الفكر العربي ، االسكندرية ، ط (2)

 . 552ص
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ولنيتملهذلكاالفيظلنظامللترقيةيصلبهالىهذااالمل
(1)

لهذافإنهمن

علىاسس الترقية نظام انيقوم منالالزم تحقيقاالهدافالمنوطة تكفل ، صالحة

تسربتعناصرالفساد الضمانفإذا تشتدالحاجةالىفكرة وراءنظامالترقية.وهنا

علم قواعد الىجميع االلتجاء العامة االدارة فلنيجديفيتدعيم  الترقية الىنظام

نيعملالموظفاالدارة،الناليأساذاتسربالىنفوسالموظفينفسدكلشيء.فل

المحابى،ولنيعملالموظفالمغبون،النكلمنهمايعلماناالجتهادوالتفانيالاثر

في يختلفوا العامةورجالالقانونلم فإنفقهاءاالدارة ولهذا الوظيفية. لهفيحياته

شيءقدراختالفهمفيقواعدالترقيةوضماناتها
(2)

.

مدلولالترقية

بمعناهاالتنظيميالسليمنقلالموظفمنوظيفةمعينةالىوظيفةيقصدبالترقية

جهاز كل في ينشأ ان تقتضي االداري التنظيم طبيعة ان ذلك اعلى، مستوى ذات

كل في ونطاقه الختالفظروفالعمل ً تبعا يختلفعددها متعددة ادارية مستويات

جهازاداري
(3)

.

وتعرفالترقيةبأنهانقلالموظفمنوضعوظيفيالىوضعاكبر،وذلكعن

اعلى وظيفة الى نقله طريق
(4)

لوظيفة المرقى الموظف شغل بالترقية يقصد كما ،

                                                           
: الترقية باالختيار في الوظيفة العامة "دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستير ، جامعة  هدى احمد محمد صالح (1)

 . 20، ص 2008القاهرة ، كلية الحقوق، 
د. سليمان الطماوي : ضمانات الموظفين بين النظرية والتطبيق ، مجلة العلوم االدارية ، العدد االول ،  (2)

 وما بعدها . 380، ص 1969
البنا : مبادئ القانون االداري ، دار الفكر العربي ، من دون محل طبع ، بال سنة طبع ، د. محمود عاطف  (3)

 . 240ص
حسين حمودة المهدوي : شرح احكام الوظيفة العامة ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع واالعالن، من دون  (4)

 . 138محل طبع ، من دون سنة طبع ، ص
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يفوقمستوى والمركز والسلطة والمسؤولية الصعوبة اخرىذاتمستوىاعلىمن

منالموظفينوظيفةاعلىمنوظيفتهالحالية،والترقيةهيمنحمنيستوفيالشروط

 او االختيار او االقدمية الى استناداً المختصة السلطة من بقرار  االختبار.وظيفته

ًتعنيانيصدرقرارمنالجهةالمختصةبتقليدالموظفوظيفةاعلىةوالترقي قانونا

برفيالمستوىالتنظيميواالداريمنوظيفتهالحالية.ويتحملالموظفمسؤولياتاك

تعد فإنالترقية وبالرجوعالىالنظرياتالسلوكية اكبر، وظيفية ًيتمتعبمزايا وايضا

مناهمالحوافزوخاصةللموظفينالذينيحتلونمناصباداريةمتقدمةونجدانعالم

الحاجات هرم قمة في الذات وتحقيق التقدير الى الحاجة وضع قد )مازلو( النفس

نسبةللموظفاالداللةهامةعلىتحقيقالذاتاالنسانيةوماالترقيةبال
(1)

.

والترقيةتستلزمبالضرورةتوفرالشروطاالتية:

تعينالموظففيدرجةماليةاعلىمندرجتهالتييشغلها. -1

انتكونترقيةالموظفالىوظيفةتعلوبحكمطبيعتهاالوظيفيةالتييشغلهافي -2

 مدارجالسلماالداري.

لشغل -3 توافرها الالزم الشروط ترقيته المراد الموظف في تتوافر ان استلزام

 الوظيفةالمرقىاليها.

تشترطبعضالتشريعاتمدداًبينيةللترقيات،ويقصدبهاالمددالتييجبان -4

 تقضيفيكلمستوىوظيفيقبلالترقيةالىمستوىاعلى...

احالتدريبالذيتتيحهلهوحدتهاشتراطانيجتازالموظفالمرادترقيتهبنج -5

االدارية
(2)

. 

                                                           
، من دون 1997،  1نظام الوظيفة العامة في المملكة االردنية الهاشمية ، ط د. سليمان سليم بطارسه : (1)

 . 157محل طبع ، ص
،  2007،  1د. محمد بكر حسين : الوسيط في القانون االداري ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، ط (2)

 وما بعدها . 553ص
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اماعنانواعاوصورالترقيةفهيمتعددةومناهمهاالترقيةباألقدمية صور الترقية

والترقيةباالختياروالترقيةباالختبار،وتقتصردراستناعلىالنوعيناالولينلشيوعهما

 فيالعملالوظيفي:

 أوالً : الترقية باألقدمية

ناساسالترقيةباألقدميةهوانيرقىاقدمالموظفينفيوظيفةماومنمضمو

تاريخالتعينفيهاالىوظيفةاعلى،فإنتساوىفيتاريخالتعينفيتلكالوظيفةاكثر

السابقةوان منموظفاعتبرتاالقدميةعلىاساساالسبقيةفيالتعينفيالوظيفة

اسالمؤهل)الشهادة(ثماالقدميةفيالتخرج،تساوياكذلكاعتبرتاالقدميةعلىاس

ً فأنتساويايقدماالكبرسنا
(1)

.

فالترقيةباألقدميةتعتمداذاًعلىواقعةماديةهيترتيبالموظفاوالعاملفي

كشوفاالقدميةدونالنظرالىالمعاييرالموضوعيةالتيترعىجانبالعملالوظيفي

ولهذافهيتلقىعلىاالدارةعبءالقيامبتسويةاقدميةالموظفينقبلاجراءوصالحهُ،

اجراء وقت بها المعمول واللوائح للقوانين ً وفقا ... التسوية هذه وتتم . الترقية

الترقية
(2)

الترقيةباألقدميةانهاسهلةالتطبيق،منزهةعنالعالقات ،ويقالفيمزايا

ادخال الى تؤدي ، االحقادالشخصية اثارة من بدالً الموظف نفس في الطمأنينة

والمشاحناتبينالموظفين
(3)

.

                                                           
، من دون محل طبع،  1975دار الفكر العربي ،  د. سليمان محمد الطماوي : الوجيز في القانون االداري ، (1)

 . 471ص
، 2008د. رمضان محمد بطيخ: حقوق وواجبات الموظفين العموميين ، المنظمة العربية للتنمية االدارية ،  (2)

 . 217ص
 . 268ماجد راغب الحلو : مصدر سابق ، ص (3)
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عمله في المجد او الكفء الموظفين بين تسوي انها الطريقة يعيبهذه ولكن

والموظفالذيتعوزهالكفاءةاوالخامل،وتؤديبالتاليالىاضعافالحماسوالتفاني

وتؤخراستفادةاالدارةمنالكفاءاتالممتازةفيفيالعملواظهارالقدرات،وتمنعا

وظائفاعلى،وتوصلالىهذهالوظائفموظفينتنقصهمالكفاءةوالصالحيةمعما

فيذلكمنضرر
(1)

.

 ثانياً : الترقية باالختيار

في وابتكاره علىاجتهاده الموظفالعموميبناء علىاساسترقية وهيتقوم

رئيسوتنافسعليهموظفقديموموظفكفءفضلهذاعملهبحيثلوخالمركز

حداثته رغم االخير
(2)

مدة على ً اساسا تعتمد التيال الترقية هي باالختيار فالترقية ،

الخدمةاواالقدمية،وانماعلىالكفاءةوالجدارةالتيتقاسعادةبوساطةتقاريرالكفاية

ف الغرض، لهذا ً خصيصا مسابقاتوامتحاناتتعد علىاو اذاً تقوم باالختيار الترقية

السلم في االعلى الوظائف لشغل الموظفين من االجدر او لألكفاء تفضيل اساس

االداريبغضالنظرعنمدةخدمتهماواقدميتهمفيالدرجةاوالوظيفيةالسابقة،ومن

ظفعندماثمتعدهذهالترقيةعنصراًاساسياًوهاماًلتقدماالدارةورقيها،ذلكانالمو

يتأكدانترقيتهتتوقفالىحدكبيرعلىمدىمهاراتهوكفاءتهالمهنية،فإنهسيعمل

علىاالدارة ايجابية ينعكسبآثار اثباتذلكمما على مختلفة بطرقووسائل جاهداً

ذاتها
(3)

.



                                                           
 . 243د. محمود عاطف البنا : مصدر سابق ، ص (1)
 6لصروخ : القانون االداري " دراسة مقارنة " ، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب ، الدار البيضاء ، طد. مليكة ا (2)

 . 405، ص 2006، 
 وما بعدها . 218د. رمضان محمد بطيخ : مصدر سابق ، ص (3)
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 ضوابط ممارسة حرية الراي والتعبير  -المبحث الثالث :

مماالشكفيهانمبدأالثوابوالعقابيجبانيكونحاضراًفينطاقالوظيفة

عنطريقالعالواتوالترقيات علىعمله يكافأ فالموظفالمحسنيجبان العامة،

ومنحهالميزاتالماديةوالمعنويةالمختلفة.والموظفالمسيءيجبانيعاقب.واذا

أنهافيالحالةالثانيةالزممنهافيالحالةاالولى.كانتالضمانةالزمةفيالحالتين،ف

مقدمعلىجلبالمنافع–كمايقولعلماءاالصول–الندفعاالذى
(1)

.

فاعليةالعقوبةالتأديبيةيتجهنحوتقويةصالحياتالهيئةالتأديبية كانمبدأ واذا

 اال ينبغي ذلك فإن الدولة، في االداري الجهاز لمصلحة ً حسابتحقيقيا على يكون

الضمانات تلك حيثتشكل مواجهتهم، يمارسالتأديبفي الذين ضماناتالموظفين

ًللموظفتقابلسلطاتاالدارةالواسعة،ومنثميتعينعلىالسلطةالتأديبيةان حقوقا

بينمبدأيالفاعليةوالضماندونانحيازاوتفريطفكالهماجديربالرعاية توازنما

كانتمتط وصالحياتفإذا التأديبية السلطة تقتضيتقوية العامة المرافق لباتتسيير

الرئيساالداري.فإنذلكينبغيااليكونعلىحسابالضماناتالتييتعينتوافرها

الطمأنينة يفقدهم ضوابط بال جزاء من له يتعرضون قد ما مواجهة في للموظفين

علىادائهمالوظيفيوالعملفيهدوءنفسي،االمرالذيينعكسسلباً
(2)

.







                                                           

 . 387( سليمان الطماوي : ضمانات الموظفين بين النظرية والتطبيق ، مصدر سابق ، ص 1)
د. عبد العزيز منعم خليفة : الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، المركز القومي لإلصدارات القانونية ،  (2)

 . 3، ص 2008،  1عابدين ، ط
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 الضمانات التأديبية في القانون العراقي -المطلب االول :

وقد ومتطور، العراقيقديم القانون االنضباطيفي النظام الىان نشير ابتداًء

على الرقابة مجاالت في ومصر فرنسا مثل عريقة بلدان في االداري القضاء سبق

العقوباتاالنضباطية
(1)

...

احكام عن له المنظمة االحكام باستقالل العراق في التأديبي النظام يمتاز اذ

عنيت قوانين صدرتثالثة اذ . المدنية الخدمة قانون ينظمها والتي العامة الوظيفة

بتنظيممسألةتأديبالموظفين
(2 )

 41،ففياطارالضماناتالتأديبيةفإنالقانونرقم

 ر1929لسنة )يعين ان ...نصعلى الموظف ويبلغ انعقادها تاريخ اللجنة ئيس

والسماحللموظفبمدةمناسبةلحضورالجلسة(
(3)

.

وايضاًنصعلىان)للموظفانيكونحاضراًالنظرفيالقضيةولهانيناقش

ًولهانيصطحب شهوداالتهاموانيحضرشهوددفاعولهانيدافععننفسهشفهيا

يرشده( من او ً محاميا
(4)

 لدى، كتابة يعترض ان )للموظف ان على نص وكذلك

المجلسالعامعلىقراراللجنةالصادربشأنعقوبةتأديبية...(
(5)

.

،قدنصعلىان)للوزيراولرئيسالدائرة...1936لسنة69اماالقانونرقم

فيجوزلهانيفرضعليهعقوبةانضباطيةتبلغاليهبكتابخاصويجوزللموظفان

                                                           
د. ماهر صالح عالوي : النظام القانوني لتأديب الموظف العام في القانون العراقي ، المنظمة العربية للتنمية  (1)

 . 192، ص 2006ل العربية ، االدارية ، جامعة الدو
 .الملغي 1929لسنة  41قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 2)
 .الملغي 1936لسنة  69قانون انضباط موظفي الدولة رقم  -
 النافذ. 1991السنة  14قانون انضباط موظفي الدولة رقم  -
 . 1929لسنة  41من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  26المادة  (3)
 . 1929لسنة  41من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  27 المادة (4)
 . 1929لسنة  41من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  30المادة  (5)
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...(يعت ذلك على رض
(1)

القضية في النظر وتباشر ....( ان على نص وكذلك ،

...يسمحللموظفاووكيلهانيدرسمحضر بحضورالموظفاووكيلهاوكليهما

التحقيقوالقضية(
(2)

.

شهود كانله واذا دفاعه ويسمع يستجوبالمتهم ثم ًنصعلىان)... وايضا

لجنةبضرورةاستماعهملصالحدفاعهفعليهاانيصلحونلرفعالتهمةعنهوشعرتال

تستمعهموتمكنالمتهممنمناقشةشهوداالثبات...(
(3)

.

 لسنة االنضباط قانون في المشرع ان بالنظام1936ويالحظ اخذ قد الملغي

الرئاسيمعتقييدهببعضالقيود،وبالنظامشبهالقضائيوفيهذاخطوةواضحةنحو

بالنظامالقضائيوالذييصلفيهالضمانالىذروته،حيثانهقدتحقيقالضمان،و

راعىوعلىقدركبيرضرورةتوفيرالضمانالفعالعندتحديدهلسلطاتالتأديب
(4)

،

 ًنصقانوناالنضباطلسنة علىان)للموظفانيعترضعلىقرار1936وايضا

اللجنةالصادرضده...(
(5)

.









                                                           
 . 1936لسنة  69من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  19المادة  (1)
 . 1936لسنة  69من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  22المادة  (2)
 . 1936لسنة  69من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  23المادة  (3)
 . 84عدنان عاجل عبيد : مصدر سابق ، ص (4)
 . 1936لسنة  69من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  29المادة  (5)
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 الخاتمة

 

ناولتفيهذاالبحثواحدةمنحرياتالموظفالعامالسياسيةأالوهيحريةالرأيت

والتعبيرمنخاللإجراءمقارنةبينوضعالموظفالعاممنهذهالحريةألنمنشأن

هذهالمقارنةاكتشافمدىاكتمالأوقصورالضماناتالتييتمتعبهاالموظفالعام.

فيثالثم الحرية التيوتناولتهذه المبادىء أوردتفيه األولكانتمهيديًا باحث:

حرية فيه تناولت والثاني العام للموظف السياسية والحريات العامة الوظيفة تحكم

في العام الموظف لحرية خصصته والثالث العام، للموظف السياسي الرأي اعتناق

التعبيرعنالرأيالسياسي

بعدمادستوريةأصبحتاحقُتيرأنحريةالرأيوحريةالتعبَينستنتجسبقدراست

أنظمتهابمختلف،وأصبحتالدولاإلنسانحقوقالمتعلقةسيماتلكالالدوليةأقرتهما

ستورنا.دفيتنصعليهااإليديولوجيةوتوجهاتهاالسياسية
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 النتائج والتوصيات

 النتائج

منخاللهذهالدراسةإلىتناولجانبمسكوتتهدفمؤسسةحريةالفكروالتعبير-1

عنهفيمؤسساتالدولةيتعلقبحقالموظفالعامفيحريةالتعبير

وتأملمؤسسة-2 فيمؤسساتالدولة. التعبير حرية حالة فيمتابعة هناكقصوًرا

حريةالفكروالتعبيرأنيستفيدجمهورالباحثينوالمحامينمنهذهالدراسةالقانونية،

للتفاعلمعالقضاياوالتطوراتالكثيرةعلىمستوىحقالعاملينفيالدولةفيالتعبير

.عنالرأي

بالدولة،-3 العاملين لشئون المنظمة التشريعية للبيئة قانونيًّا تحلياًل الدراسة قدمت

مؤسسات من حاالت عدة إلى انتقلت ثم الصلة، ذات القضاء أحكام واستعرضت

جهةاإلدارةإلىتقييدالحقفيحريةالتعبير.مختلفة،تبرزسعي

رصد-4 في مستقباًل المعنية والجهات المجموعات الحاالت تلك تساعد أن ويتوقع

ومتابعةحالةحريةالتعبيرفيالجهازاإلداريللدولة،وتقديمالمساعدةإلىضحاياهذه

االنتهاكات.
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 التوصيات 

أمرأساسيللعيش-خوفأوتدخلغيرقانونيبدون-إنممارسةهذهالحقوق .1

العدالة على الحصول للناس فيه يمكن مجتمع ومنصف، منفتح مجتمع في

.والتمتعبحقوقهماإلنسانية

سجن .2 إلى تعمد العالم بلدان شتى في الحكومات تزال ال ذلك، كل ومع

تيربسببالتجرؤعلىالكالمعلىالرغممنأندسا-وأسوأمنذلك-األشخاص

."جميعالدولتقريباًتشيرإلىقيمة"حريةالتعبير

منواجبالحكوماتمنعخطابالكراهيةوالتحريض،ولكنالعديدمنهايسيء .3

حرية م تجّرِّ قوانين سن بواسطة السلمية المعارضة إلسكات السلطة استخدام

تفعلذلكباسممكافحةاإلرهابأواألمنالقوميأو ًما الدين.التعبير.وغالبا

بقمع السلطات قبل من للتهديد التعبير حرية ضت تعرَّ األخيرة اآلونة وفي

لالجئين المساعدة يقدمون الذين واألفراد الحكومية غير والمنظمات النشطاء

  .والمهاجرين

إنتسامحالحكوماتأوعدمتسامحهامعاآلراء،التيالتفضلهاأواألصوات .4

ًمايشك لمؤشراًجيداًعلىكيفيةتعاملهامعحقوقاإلنسانالتيتنتقدها،غالبا

.بوجهعام

وعن .5 أنفسهم عن يدافعون الذين األشخاص تدعم الدولية العفو منظمة إن

سلمي بشكل أيدي–اآلخرين العنفعلى أخبار ينقلون صحفيين كانوا سواء

السكان زعماء أو المزرية، يفضحونظروفالعمل نقابيين أو قواتاألمن،

لكبرى.األصليينالذينيدافعونعنحقوقهمفياألرضفيمواجهةالشركاتا

مواقفالشركات يدعمون األشخاصالذين حق عن تدافع أن يمكن أنها كما

الكبرىوقواتاألمنوأصحابالعملفيالتعبيرعنآرائهمبشكلسلمي.
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 والمراجع مصادر 

احمد حافظ نجم ، حقوق االنسان بين القرآن واالعالن ، دار الفكر العربي ، من دون محل طبع  -1
.، من دون سنة طبع

. للمزيد ينظر: د . 1948من االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر  21والمادة  2/2المادة  -2
: د . عبد المنعم زمزم : حقوق االنسان دوليًا وفي القانون المصري ، تم أحمد ابو الوفا

 .2007الطبع بمركز جامعة القاهرة ، من دون محل طبع ، 
    . 1986المعجمالفلسفيالمختصر،ترجمةتوفيقسلوم،موسكو،دارالتقدم،-3
جانتوشاروآخرون،تاريخالفكرالسياسي،ترجمةعليمقلد،بيروت،الدارالعالمية،-4

1987.

1998جانماريجوينو،نهايةالديمقراطية،تعريبليلىغانم،داراألزمنة،بيروت،-5  . 

جيمسأندرسون،صنعالسياسةالعامة،ترجمة)عامرالكبيسي(،عمان،دارالمسيرة،-6

. دونتاريخ

ةاألمريكية،عمان،حافظعلوانحماديالدليمي،النظمالسياسيةفيأورباوالوالياتالمتحد-7

.  2001داروائل،

حسين حمودة المهدوي : شرح احكام الوظيفة العامة ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع واالعالن،  -8
.من دون محل طبع ، من دون سنة طبع

.2012،بغداد،منشوراتمكتبةالسنهوري،1حقوقاإلنسان،طحميدحنونخالد،-9  

خالد الزبيدي : دور محكمة العدل العليا في حماية حقوق االنسان . مجلة الحقوق تصدر عن  -10
.2007مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، العدد الرابع ،   

رسلجيهـدالتون،دورالمواطنالسياسيفيالديمقراطياتالغربية،ترجمةد.احمديعقوب-11

1966المجدوبة،عمان،دارالبشير،  .    

،  1زكي محمود هاشم : ادارة الموارد البشرية ، ذات السالسل للطباعة والنشر ، الكويت ، ط -12
1988- 1989.  
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، من دون  1975سليمان محمد الطماوي : الوجيز في القانون االداري ، دار الفكر العربي ،  -13
. محل طبع  

.2001ةأفسيتـهولير،عبدالحسينشعبان،ثقافةحقوقاإلنسان،أربيل،مطبع-14

عبد العظيم عبد السالم عبد الحميد ود. سالم جروان النقبي : حقوق االنسان وحرياته العام "  -15
. 2008دراسة مقارنة "، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

عثمانبنصالحالعامر،أثراالنفتاحالثقافيعلىمفهومالمواطنةلدىالشبابالسعودي"-16

.دراسةاستكشافية

  2000كمالمجيد،العولمةوالديمقراطية،لندن،دارالحكمة،-17

.1994دللنشر،محمدعبدالجبار،مستقبلالديمقراطيةفيالعراق،لندن،دارزي.-18

الوظيفة العامة وفقًا الحكام القضاء االداري في مصر وفرنسا ، دار  نبيلة عبد الحليم كامل :-19
 . 116، ص 1996،  2النهضة العربية ، القاهرة ، ط

: الترقية باالختيار في الوظيفة العامة "دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستير ، جامعة  هدى احمد محمد صالح -20
 . 20، ص 2008القاهرة ، كلية الحقوق، 

 
 

 . http://www.informatics.gov.sa/ebook/book/dr.alamer.doc الموقع االلكتروني
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 المقدمة 

اختالف اوصافه القانونية وعلى ذات النهج الذي تكفل المشرع بتحديدها في نصوص 

القانون .ولو تاملنا في المسالة نرى ان الفقهاء يشيرون الى ذات الشروط في كل وصف من 

اوصافه القانونية تلك . مما يمكن ان نخلص الى شروط عامة لالكراه  لكي يكون منتجا 

 –القانوني . واذا كان الفقه يضيف شرطا هنا او هناك فان المسالة التعدو ان تكون  الثره

عنصرا في احد ركني االكراه او نوع االكراه الذي يتطلبه النموذج القانوني  –وفقا لما تقدم 

والينطبق عليه وصف الشرط ، مثال االولى ما يشترطه الفقه في جريمة االغتصاب بان 

راه التُاثير في ارادة المجني عليها بحيث يعدم رضاها ، وهذا اليعدو ان يكون من شان االك

يكون الركن المعنوي لالكراه ، ومثال الثانية اشتراط ان يكون االكراه ماديا في السرقة 

المشددة بظرف االكراه وهو اليعدو تخصيصا لنوع االكراه . كما ان هذا التوجه يقتضيه 

ي الحالة التي يكون فيها لالكراه دور مزدوج وكمثال ذلك ان المنطق القانوني السليم ، فف

يكره شخص امرأة متزوجة على المواقعة فليس من المنطق ان نبحث في هذه الواقعة 

شروط االكراه من زاويتين مختلفتين االولى باعتباره مانع مسؤولية عن الزنا بالنسبة للمراة 

يها وقيام االغتصاب وبخالفه فاننا  قد نصل والثانية باعتباره مؤثراً في رضا المجني عل

الى نتيجة مؤداها تعدد جريمتا االغتصاب والزنا في الواقعة الواحدة ، وهو ما اليمكن قبوله 

الن االغتصاب ينفي عنصر الرضا الواجب توافره في جريمة الزنا . واالمثلة على ماتقدم 

االمانة .والشروط التي نرى  كثيرة منها اغتصاب المال من شخص مودع لديه على سبيل

توافرها لكي يكون االكراه معتبرا تتمثل في ثالثة شروط: االول ان يكون الشخص ممتنعا 

عن التصرف المكره عليه والثاني ان يكون االكراه غير مشروع والثالث وجود الرابطة 

 نخلص مما تم ذكره أن الزمنية . وسنخصص لكل شرط من هذه الشروط فرعا مستقال .

المكَره هو شخص سوّي، لكنه مختل اإلرادة وتفقده حرية اختياره فأي عمل يقوم به او 

يمتنع عنه هو امر طبيعي ومنطقي، وال يعتبر آثماً ومستحقاً للعقوبة ويتفق ومبادئ العدالة 

 والقانون الطبيعي.
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 اهمية البحث 

النظريات في القانون له مكانة كأحد اهم  -حمل الشخص على فعل ما ال يريد -ن لإلكراها

المدني يستوجب التوقف عنده لبيان موقف القانون المدني من مفهوم االكراه، فقانون 

العقوبات لم يتطرق الى تعريف االكراه وانما نظم فقط االثار القانونية المترتبة عليه في 

وبة او الفروض المتعددة، سواء المتناع المسؤولية او لتجريم بعض االفعال او تشديد العق

انتفاء القيمة القانونية لبعض ادلة االثبات على اجبار الفرد على ان يعمل عمالً او منعه 

القوة »بغير حق ومن دون رضاه واالكراه... بمعناه العام ينطوي على عنصر مادي 

 تهديد من شخص إلى آخر بوسيلة ما»وعنصر معنوي « القاهرة

 

 مشكلة البحث 

لم يتم تمديده لتغطية  -رون عديدة وينشأ في القانون العام اإلكراه كدفاع موجود منذ ق

اإلكراه بسبب الظروف حتى التسعينات، وتحديداً حالة الدفاع عن اإلكراه )عن طريق 

التهديد( ، وفقًا للورد بينغهام ، "يعذر ما كان يمكن أن يكون سلوًكا إجراميًا" بدالً من 

لنفس فيما يتعلق بالوضع األخالقي للضحية: في تبريره. يميز بينغهام هنا مع الدفاع عن ا

حالة الدفاع عن النفس، قامت الضحية نفسها بعمل عدواني أو إجرامي ضد المدعى عليه. 

يمكن دوان المسبق. مالحظات بينغهام في حالة اإلكراه، ال توجد مثل هذه العالقة من الع

ة األخالقية، حيث لم يبِد أي عداء اعتبار ضحية الجريمة المرتكبة باإلكراه بريئًا من الناحي

 أو عدوان على المدعى عليه.

 هدف البحث 

االكراه الواقع على المتهم يكون باستعمال وسائل مادية او معنوية وذلك للتاثير في ارادته 

وحمله على ادالء او كتمان معلومات معينة ، وقد يكون هذا االكراه مجرد قسوة في 

 المعاملة .
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 ماهية االكراه وانواعهالمبحث األول 

 

يتضمن االكراه معنى االجبار على التصرف قهرا ، فمن بوشر االكراه عليه انما يقوم 

بالعمل ويمتنع عنه خوفا من ضرر يتهدده او انه ياتي التصرف وهو واقع تحت سيطرة قوة 

تياح تسخره  في اتيان التصرف وهو اليملك لها دفعا .ويفيد هذا المعنى عدم الرضا او االر

للتصرف ويدل على امتناعه عنه قبل االكراه فهو اليختار مباشرته لو خلي لنفسه ، وهذا 

االمتناع يشمل جميع انواع االكراه ، وسواء وقع الضرر على نفسه او على من يهمه 

 1امرهم
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 تعـريف االكـراه -المطلب األول :

الى مفهومه في اللغة البحث في تعريف االكراه يقتضي بحكم الضرورة العلمية التطرق 

والشريعة االسالمية . كما ان لالكراه مكانته كأحد اهم النظريات في القانون المدني 

يستوجب التوقف عنده لبيان موقف القانون المدني من مفهوم االكراه . ويتعين بعد ذلك 

 1تخصيص البحث في تعريف االكراه في القانون الجنائي .

 تعريف االكراه لغة

 2حمل الغير على ما ال يرضاه قهًرا. غة:اإلكراه ل

االكراه اسم مشتق من الفعل أكَرهَ ومجرده كِرهَ وداللته حال كونه مجرداً يقال َكِرهَ الشئ 

ً وَكراهةً وكراهيةً بتخفيف الياء . وقيل كِرهُت الشئ ً وُكرها اكَرُههُ وكراهةً  يكَرُههُ َكرها

وكراهيةً فهو شيء كريه ومكروه .وقد اجمع كثير من اهل اللغة ان الَكرهَ والُكرهَ لغتان 

فبأي لغة وقع فجائز اال الفراء فانه زعَم ان الُكرهَ ما اكرهَت نفسك عليه والَكرهَ ما اكرَهَك 

 ً  3غيرك عليه تقول :جئت ُكرهاً وأدخلتني   َكرها

ه االمر :عليه فتكواكَرَههُ  أكَرَههُ واكَرهتهُ : حملته على أمٍر هو له كارهٌ.اما اَرَههُ وتكرَّ

. فأكرهت اغصبت نفسهاالرادة قيل أُستِكِرَهت فالنة :الفعل )إستكره( فيأتي بمعنى غصب 

فهومن مشتق من فعل يفعله المرء بغيره،على ذلك فهي امرأة مستكرهة. فاالكراه اسم 

او انه حالة قهراً على أمر يكرهه وال يرضاه،الى حمل الشخص الناحية االصطالحية يشير 

من حاالت االجبار التي يحمل الفرد بواسطتها على النطق بشيء او فعل شيء من غير 

 2رضاه.
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 صور االكراه وانواعه -المطلب الثاني :

عالج معظم فقهاء الشريعة االسالمية موضوع االكراه من حيث آثاره في المسائل الجزئية 

ون ان يفردوا كتاباً او باباً خاصاً به يبين معناه وانواعه باستثناء الفقه الحنفي والظاهري د

 ً وعالجوا آثاره .فقد عرف الحنفية االكراه بانه )) اسم لفعل يفعله  لإلكراهفقد افردوا كتابا

في حق  األهليةالمرء بغيره فينتفي به رضاه او يفسد به اختياره من غير ان تنعدم به 

ً وعرف  المكَره او يسقط عنه(.وعرفه الظاهرية ))االكراه كل ما سمي في اللغة اكراها

اما بقية المذاهب  بالحس انه اكراه كالوعيد بالقتل ممن ال يؤمن منه انفاذ ما توعد به((

الفقهية االسالمية فقد اقتبسنا من كالمهم ما يفيد معنى االكراه لديهم . فهو لدى الحنابلة 

النيل بشيء من العذاب كالضرب والخنق والعصر والحبس والغط في الماء مع الوعيد(( ))

ولدى المالكية ))الضرب او التهديد بالقتل والتهديد بالضرب والتخويف((.اما الشافعية 

فالمعنى لديهم ))ان يصير الرجل في يدي من ال يقدر على االمتناع منه من سلطان او لص 

هؤالء او يكون المكره يخاف خوفاً عليه داللة انه امتنع من قول  او متغلب على واحد من

ما أمر به يبلغ الضرب المؤلم او اكثر منه او اتالف نفسه((.اما لدى الجعفرية فهو ))خوف 

الضرر على النفس والمال والعرض ويحدد االكراه بما يستند اليه الفعل بحيث لواله لم 

ً ام صغ يراً هدد بالشتم ام بالضرب((.وقد جاء في فتح يحصل سواء كان الخائف عظيما

يِن قَد  القدير في معرض سرد االراء التي قيلت في تفسير االية الكريمة ))الَ إِْكَراهَ فِي الّدِ

ْشُد ِمَن اْلغَّيِ((تَّبَ   1يََّن الرُّ

مر ما يفيد معنى االكراه بالقول ))وقال في الكشاف في تفسير هذه  اآلية : أي لم بجر الله ا

ولو شاء ربك  –االيمان على االجبار والقسر ولكن على التمكين واالختيار ونحوه قوله 

ً أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين  أي لو شاء  –آلمن من في االرض كلهم جميعا

لقسرهم على االيمان ولكن لم يفعل وبنى االمر على االختيار((.اما الكتاب المعاصرون في 

ان تعريفاتهم لم تخرج عن تعريفات الفقهاء المسلمين ومنها )) حمل الغير الفقه االسالمي ف

على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر عليه الحامل على ايقاعه فيصير الغير خائفاً به (( أو )) 
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الضغط على انسان بوسيلة مرهبة او بتهديده لها الجباره على فعل او ترك ((. التعريفان 

ز العنصر المعنوي في االكراه المتمثل في الرهبة او الخوف الذي المتقدمان قد عنيا بابرا

تولده الوسيلة في نفس من بوشر عليه االكراه . ولكن هناك من عني بابراز عنصره المادي 

المتمثل في الوسيلة او التصرف المكره عليه حيث عرفه بأنه ))فعل يوجد من شخص 

ً الى  الفعل الذي طلب منه((. ومنهم من فيحدث في شخص آخر معنى يصير به مدفوعا

 1عرفه بانه ))حمل شخص غيره على ما ال يرضاه قوالً او فعالً بغير حق (

 تعريف االكراه في القانون المدني

عالج القانون المدني العراقي االكراه في مواضع عدة . وقد عرف االكراه بانه ))اجبار 

التعريف المتقدم مقتبس من مجلة الشخص بغير حق على ان يعمل عمالً دون رضاه ((. و

االحكام العدلية التي عرفته بانه )) اجبار احد على ان يعمل عمالً بغير حق من دون رضاه 

باالخافة((.اما شراح القانون المدني فقد عرفه بعضهم بانه )) اجبار شخص على عمل 

ة من جهة شيء بال حق ((. وهذا التعريف ال يعدو ان يكون ترديداً للنصوص القانوني

وتعريفاً لغوياً من جهة اخرى .ويذهب البعض اآلخر في تعريفه لالكراه الىتحديد عناصره 

بانه )) ضغط تتأثر به ارادة شخص فيندفع الى التعاقد ((. بينما يعرفه آخرون بانه ))ضغط 

 2غير مشروع على ارادة شخص تبعث في نفسه رهبة تدفعه الى التعاقد ((. 

ذات المعنى في  لإلكراهلتعريفين خاصان بالعقود فقط .والحقيقة ان والواضح ان هذين ا

القانون المدني والجنائي ، فالسائد انهما يمثالن مفهوماً واحداً من ناحية العناصر المطلوبة 

فيه. و ان اختلفا من حيث االثر القانوني .فمن حيث انهما يمثالن معنى واحداً في العناصر 

كراه بمعناه العام ينطوي على عنصرين : عنصر مادي هو الطرق المطلوبة فيه ، فان اال

التي تستعمل للتأثير في ارادة الغير وعنصر معنوي هو انتزاع االرادة. فالعنصر االول 

دائرته في المواد المدنية تتطابق مع دائرته في المواد الجنائية ، فالقانون المدني والقانون 
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ل هي متروكة لتقدير القاضي ، اما العنصر المعنوي فهو الجنائي لم يبينا وسائل االكراه ب

واحد في النطاقين المدني والجنائي ذلك ان االرادة هي المستهدفة باالكراه وسالمتها شرط 

ً لآلثار القانونية في كال القانونين .اما من حيث اختالف االثر القانوني  لكي تكون منتجا

لقانون الجنائي ، فان هذا االختالف نابع من لالكراه في القانون المدني عن اثره في ا

اختالفهما في طبيعة المصلحة التي يحميانها والهدف الذي يتوخاه كل منهما في 

( فاذا كان المشرع المدني يحمي حرية االرادة في التعاقد ويعتبر االكراه عيباً 33احكامه)

عقاد العقد او بطالنه وكل من عيوبها فال يعتد بالرضا الصادر عنها ، كما انه يمنع من ان

(. فان المشرع الجنائي يحمي الحرية المعنوية لالفراد او 32ذلك حماية للروابط التعاقدية)

 1الحق الشخصي في ان تكون ارادته كما يشاء وليس وفقاً الرادة االخرين.

 تعريف االكراه في القانون الجنائي

دة تتعلق بالجانب النفسي للنشاط االكراه اجراء ينصب في اثره على االرادة . واالرا

البشري ، واالكراه احد االسباب التي تنال من سالمتها وليس السبب الوحيد . لذا سوف 

نتطرق اوالً لتحديد معنى االرادة باعتباره المنطلق في تعريف االكراه وتحديد موضع اثره 

 2على االرادة ثم نتولى بعد ذلك تعريفه في القانون الجنائي.

االرادة لغة المشيئة واراد الشيء شاءه والفرق بين االرادة والطلب ان االرادة تكون 

مضمرة ال ظاهرة والطلب ال يكون اال بما بدأ بفعل او قول. اما معناها لدى الفالسفة فهو 

.اما فقهاء القانون الجنائي فان تعريفاتهم يلها الى الفعل بحيث يحملها عليهنزوع النفس وم

تعدد وتختلف ، ذلك ان االرادة انما تتعلق بالجانب الذهني او النفسي للنشاط لالرادة ت

البشري. وهذا الجانب محل خالف فقهي من حيث موضعه من نظرية الجريمة ذاتها على 

تفصيل في ذلك او نظرية المسؤولية عنها.او من حيث تعيين عناصر هذا الجانب من 

لإلرادة مما انعكس هذا الخالف بالتالي على تعريفهم النشاط البشري واالرتباط القائم بينها 
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.ولسنا هنا في موضع الخوض في تلك التعاريف واالختالفات الفقهية بقدر ما يهمنا معنى 

االرادة وموضعها ونوع االرتباط القائم بينها وبين العمليات النفسية االخرى في هذا الجانب 

كام القانون الجنائي ودون التقيد بزاوية من المهم من النشاط البشري الذي له صداه في اح

زوايا هذا القانون .ونفضل تعريف االرادة بانها ))توجيه االنسان نفسه الى عمل معين او 

 1االمتناع عنه((.

االنسانية سواء كان  لإلرادةولهذا التعريف ميزتان هامتان : االولى انه يعطي مفهوماً عاماً  

الجنائي جانياً او مجنياً عليه او كان عمله او امتناعه مشروعاً هذا االنسان في نظر القانون 

انه االكثر مالءمة مع موضوع بحثنا  -وهي تنبثق من االولى –او غير مشروع . والثانية 

هذا ، بحيث يحدد مساره على هداه ، ذلك ان االكراه اجراء مثلما يمارس على ارادة الجاني 

ليه . وهذه القدرة على التدبر والموازنة واالختيار ال فانه قد يمارس على ارادة المجني ع

تتوافر اال اذا انتفت المؤثرات التي من شأنها ان تعيق تلك القدرة او الحرية على االختيار ، 

في اختيار معين والبت  باإلمضاءثم تأتي المرحلة الثالثة بعد ان ينتهي الشخص الى العزم 

 2.فيه وهذه هي االرادة 
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 دور االكراه جزائيا ومدنيا -اني :المبحث الث

فان   –كقاعدة عامة  -اذا كان الفقه الجنائي يسلم بتوافر االرادة لدى الشخص العاقل البالغ 

الخالف بينهم قائم حول توافرها لدى الشخص عديم االهلية كالمجنون والصغير . ومن 

المحل الذي ينصب عليه االهمية ان نحدد موقفنا من هذه المسألة باعتبار ان االرادة هي 

االكراه وان القول بتوافرها او عدم توافرها يؤدي الى اختالف في النتائج التي تبنى على 

ذلك سواء من حيث وجود محل االكراه لدى عديم االهلية وبالتالي مدى تصور وقوع 

في  االكراه عليه او عدم تصوره و ما يبنى على هذه النتيجة االخيرة من نتائج اخرى تتمثل

اثر االكراه في نواحي االحكام المرتبطة به .فاذا كان قسم من الفقهاء يذهب الى انكار 

وجود االرادة لدى فاقد االدراك على اساس االرتباط الوثيق بينهما فان هناك من يقر 

بوجودها لدى فاقد االدراك . ذلك ان االدراك يختلف عن االرادة وان كانوا ال ينكرون على 

 1ة كونها غير واعية. هذه االراد

ذلك ان كل خلل في االدراك ال بد له من تأثيره في االرادة ولكن ليس كل خلل في االرادة 

مؤثراً في االدراك.والحقيقة ان هذا الخالف كان له اثره في اختالف الفقهاء حول الطبيعة 

صوص عليها في القانونية الفعال المجانين والصغار المطابقة لبعض النماذج االجرامية المن

ويبدو أن الرأي الذي ينكر وجود االرادة لدى فاقد االدراك يخلط بين حرية .قانون العقوبات

االختيار واالرادة وهو أمر ال نقره . فاذا كان فاقد االدراك فاقداً لحرية االختيار بحكم ان 

ي انه فاقد االدراك هو الذي يعطي لصاحبه القدرة على ممارسة حرية االختيار فهذا ال يعن

لالرادة . لذا الينبغي الخلط بين تجرد الشخص من حرية االختيار وبين انعدام ارادته الن 

 2التالزم بين االمرين غير مضطرد .

 

 

                                                           
 207ص ، طبع وسنة نشر دار بدون ، 3ج ، الكبرى المدونة ، أنس بن مالك االمام - 1
 ، طبع سنة بدون ، بيروت ، للماليين العلم دار ، 3ج ، الصادق جعفر االمام فقه ، مغنية جواد محمد - 2

 . 90ص
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 دور االكراه في نطاق التجريم -المطلب األول :

.فعديم االهلية يمكنه ان يتمثل  فقد يتجرد الشخص من تلك الحرية ومع ذلك ال تنعدم ارادته

ً لنموذج اجرامي فيحقق بذلك واقعة  ً . وهذا النشاط قد يكون مطابقا وان يأتي نشاطا

اجرامية. اي يمكنه ان يأتي الفعل المكون للجريمة. فمثل هذا الشخص تنشأ لديه االرادة 

ة النه قد اختار وانما بدون ان تكون ثمرة لحرية االختيار. فما انعدم لديه ليس هو االراد

واراد بالفعل وانما الذي انعدم لديه هو حرية االختيار او القدرة على االختيار. فاالختيار 

الفعلي شيء والقدرة على االختيار شيء آخر. ولما كانت هذه القدرة معدومة بسبب داخلي 

توصف بانها هو فقد االدراك أي عدم القدرة على فهم طبيعة الفعل واثاره ، فان هذه االرادة 

الواعية كامتناع مسؤولية  لإلرادةارادة غير واعية. ومن ثم ال يكون لها نفس االثر القانوني 

صاحبها او ال يكون للرضا الصادر عنه اية قيمة قانونية مثالً .ويؤيد وجهة نظرنا اقرار 

 60لمادة المشرع العراقي اعتبار المجنون او ذي العاهة العقلية مرتكباً للجريمة وذلك في ا

ً من كان وقت ارتكاب الجريمة  من قانون العقوبات ، حيث نصت على ))ال يسأل جزائيا

 فاقد االدراك أو االرادة لجنون او عاهة في العقل ....((. وحيث ان الجريمة ال تقوم اال

 1.بتوافر ركنيها المادي والمعنوي 

فضالً عن ان النص يصرح بانه ))ال يسأل جزائياً (( ولم يصرح كما هو الحال عند تحديد  

ً ان استبعاد صفة الجريمة عن  اسباب االباحة بانه )) ال جريمة (( .ومما يؤيد رأينا ايضا

ً ، ويؤدي الى حرمان الغير من  فعل الصغير و المجنون يعني اعتبار هذا الفعل مباحا

لشرعي لصد ما يقع منهما من عدوان ، كما يؤدي الى اباحة فعل من مباشرة الدفاع ا

 2يشترك معهما ولو كان من البالغين االسوياء، وهذا مما يمتنع قبوله.

 

                                                           
 ،1 مجلد ، التفسير علم في والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح ، الشوكاني علي بن محمد - 1

 . 291 ص ، طبع سنة ،بدون  القاهرة ، الفكر دار
 ، 1796 ، العربي الفكر دار ، الجريمة ، االسالمي الفقه في والعقوبة الجريمة ، زهرة ابو محمد - 2

 130ص
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واذا كنا نقر بوجود االرادة لدى الجاني فاقد االدراك فهذا يعني منطقياً توافرها لدى المجني 

وان اختلف موضعه في الجريمة . بل عليه طالما كان صاحب االرادة هو الشخص نفسه 

نرى ان هذا االمر تدل عليه ضمنياً بعض النصوص القانونية .فالمشرع العراقي يغاير في 

العقوبة في جريمة االغتصاب الواقعة على انثى لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بين حالة 

ذاته ، الن الرضا وعدم الرضا. والعلة في ذلك ليست وجود الرضا او عدم وجوده ب

ً . انما  الجريمة قائمة ولو كان الرضا موجوداً النه من حاالت الرضا غير المعتبر قانونا

العلة في ان المشرع يعترف بوجود ارادة تقف وراء هذا الرضا ويغاير في العقوبة 

باختالف نطق االرادة عن رضائها او عدم رضائها بالفعل واذ ال يعتد بالرضا ليس ألن 

دومة بل لكون االرادة معيبة ، وهي بهذا المعنى ارادة موجودة ولكنها غير سليمة االرادة مع

الن ليس لها القدرة على االختيار فهي ارادة غير واعية .ويتبين مما تقدم القيمة القانونية 

الرادة عديم االهلية سواء في نطاق المسؤولية الجزائية او في نطاق الحماية الجنائية . 

يمكنه ارتكاب الجريمة ولكنه ال يسأل الن ارادته غير واعية ذلك ان االرادة  فعديم االهلية

شرط لقيام الجريمة وسالمتها شرط لقيام المسؤولية ، فاالرادة الحرة الواعية تؤدي دورها 

وكذلك في  1عند تقدير رد الفعل ضد الجريمة ال عند التحقق من وقوع الجريمة قانوناً. 

فاالرادة شرط لوجود الرضا اما سالمتها فهي شرط لالعتداد بالرضا  نطاق الحماية الجنائية

أي لصحته قانوناً.واذ انتهينا الى اقرار وجود االرادة لدى عديم االهلية . فهذا يعني ان محل 

االكراه وهو االرادة متوافر لديه ومن ثم من الممكن تصور وقوع االكراه عليه ، وحيث ان 

تفاء القدرة على االختيار وهو سبب داخلي يتعلق بفقد االدراك ارادته غير واعية بسبب ان

فمن االهمية بمكان تعيين أي  كاإلكراهقد تنتفي لسبب خارجي  –كما بينا –وان هذه القدرة 

السببين ادى الى انتفاء تلك القدرة .ففي نطاق موانع المسؤولية اذا كان السبب خارجياً فال 

 2الفعل ال يدل على ان صاحبه يخشى منه خطراً.تتخذ ضده تدابير احترازية الن 

 

                                                           
-1769 ، دمشق ، االديب باء الف مطابع ، 1ج ، العام الفقهي المدخل ، الزرقاء احمد مصطفى.د - 1

 . 368ص ،1768
 وقدمه وضبطه نقحة ، التشريع وتاريخ الفقه اصول في الوجيز ، االعظمي على حسين العالمة - 2

  76ص ، 2002 ، بيروت ، االرقم ابي بن االرقم دار ، صياوي الرحمن عبد نبيل القاضي للنشر واعده
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 دور االكراه في نطاق المسؤولية المدنية -المطلب الثاني :

ً كالجنون وصغر السن فان من الجائز اتخاذ تدابير ضده رغم انتفاء  اذا كان السبب داخليا

ينتج اثره مسؤوليته.وفي نطاق التكييف القانوني لبعض االفعال . فمن الثابت ان التسليم ال 

الناقل للحيازة وبالتالي النافي لالختالس اال اذا كانت ارادة المسلم مدركة مختارة . فاذا تم 

التسليم من قبل صغير غير مميز او شخص مجنون تعين البحث عن سببه ، فاذا كان قد تم 

ً فان جريمة السرقة تقع بصورتها البسيطة) (. اما اذا كان التسليم قد تم لسبب 90طوعا

خارجي كما لو امتنع المجنون عن تسليم المسروق للسارق والتجأ هذا االخير الى استخدام 

العنف النتزاع المسروق منه فال شك ان الفعل يكيف على انه سرقة باكراه . وهو بهذا 

(. وال يفهم 91وسيلة قسرية لتعطيل ارادة المقاومة لدى المجنون) –أي االكراه  –المعنى 

اذ القول بغير ذلك تجزئة لمفهوم االكراه في جريمة السرقة بين من لديه بغيرهذا المعنى 

 1االدراك وبين فاقده .

لم يتطرق قانون العقوبات العراقي الى تعريف االكراه وانما نظم فقط االثار القانونية 

المترتبة عليه في الفروض المتعددة التي يأخذه بها المشرع في االعتبار سواء المتناع 

لية او لتجريم بعض االفعال او تشديد العقوبة او انتفاء القيمة القانونية لبعض ادلة المسؤو

ً في القوانين العربية او االجنبية المتوافرة لدينا . والحقيقة ان  االثبات ، ولم نجد له تعريفا

تعريف المصطلحات يتواله الفقهاء وشراح القانون وهو ليس وظيفة المشرع.وفقهاء القانون 

ائي لم يضعوا تعريفاً جنائياً عاماً لالكراه ، وانما تعددت تعاريفهم بتعدد زوايا االحكام الجن

التشريعية المرتبطة به وتعدد ادواره واثاره القانونية .فقد عرفه البعض من الفقه العربي 

وجانب من الفقه الفرنسي بانه )) قوة ال يمكن دفعها وال توقعها تجبر الشخص على ارتكاب 

 2يمة ويعد سبباً مانعاً من قيام المسؤولية((. الجر

                                                           
 ، العقد نظرية ، 1ج ، لاللتزامات العامة النظرية ، المدني القانون شرح ، السنهوري الرزاق عبد. د - 1

 . 217ص ، 1732 ، القاهرة ، والنشر للطباعة الفكر دار
 مصادر ،1ج ، لاللتزام العامة النظرية في الوجيز ، الرحو سعيد ومحمد الذنون على حسن.د - 2

 . 79ص ، 2002 ، 1ط ، عمان ، للنشر وائل دار ، االلتزام
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في نطاق المسؤولية الجزائية بما  لإلكراهواذا كان هذا التعريف يصدق على الدور القانوني 

يرتبه من اثر في امتناع هذه المسؤولية . فان ما يؤخذ عليه تعريفه للشيء باالثر المترتب 

ال نستطيع ان نرتب عليه . كما ان ادوار عليه الننا اذا لم نعرف حقيقة الشيء وماهيته 

االكراه واوصافه متعددة وال تنحصر في هذا النطاق . يضاف الى ذلك ان القوة تعبير عن 

، ولكن االكراه له مضمون نفسي يتمثل في حالة  لإلكراهالوسيلة وهي المظهر الخارجي 

سيلة ذاتها وانما باثرها نفسية ضاغطة على االرادة وهي جوهر االكراه . فالعبرة ليست بالو

في نفس من بوشرت عليه.وذهب قسم آخر من الفقه الى تعريفه بأنه )) سلب االنسان 

حريته في االختيار سلباً تاماً او جزئياً بحسب االحوال يؤثر في ارادته الى المدى الذي قد 

 1يسمح بالقول بانتفاء مسؤوليته جنائياً عن تصرفاته ((.

عمل معين او منعه من فعل معين رغم ارادته فهو يعدم اختيار ))اجبار الشخص على  

الشخص او يقيد حريته في االختيار ((.ومما يالحظ على هذا التعريف ان عبارة ) رغم 

ان يكون مقروناً بالمعارضة حتماً الن الشخص  ال يشترطارادته ( تفيد المعارضة واالكراه 

 ً التصرف المكَره عليه دونما معارضة عندما يرى عدم جدواها  ويأتيقد يخضع استسالما

عرفه آخرون بانه )) ضغط مادي او معنوي  ضده. كماازاء قوة وسيلة االكراه المستخدمة 

يمارسه المكِره على المكَره لسلب ارادته او التأثير فيها ليتصرف المكَره وفقاً لما يريد القائم 

 2((. باإلكراه

  

 

 

 

                                                           
،  2لفكر العربي ،  طد.رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي ، دار ا - 1

  602، ص1797

 . 6ص ، 1792 ، 22س ، 2ع ، واالقتصاد القانون مجلة ، العنف اجرام ، سالمة محمد مأمون.د - 2
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 االكراه كمانع من المسؤولية من موانع المسؤولية القانونية -لث :المبحث الثا

ويتميز هذا التعريف بشموليته دون تخصيص للوسيلة او لدور االكراه في نطاق معين، اال 

ان تخصيصه من حيث المصدر على االنسان ال نتفق فيه لتعدد مصادر االكراه . كما ان 

اذ ان محل ذلك انواع االكراه. وذهب جانب تعيين نوع الضغط الممارس ليس له مقتضى 

من الفقه االيطالي الى تعريفه بأنه ))الضغط على االرادة بحيث تشكل وفقاً الرادة من باشر 

االكراه((.ولعل ما يميز هذا التعريف عن سابقاته انه يشير الى جوهر االكراه المتمثل في 

من ارادة المكَره ) بفتح الراء ( الضغط على االرادة . ولكن مما يالحظ عليه انه يجعل 

ارادة تابعة الرادة المكِره ) بكسر الراء ( فهو يبقي على االرادة مع ان االكراه قد يعدمها 

كما انه يخصص مصدر االكراه في االنسان .واننا اذ نكتفي بهذا القدر من تعاريف الفقهاء 

ً لالكراه يتطابق او ي تشابه من حيث المعنى مع فالمالحظ ان الغالب منهم يضع تعريفا

في ذلك التعاريف السابقة .وينبغي ان نشير هنا الى اننا اذ نسجل تلك المآخذ فان المنطلق 

ذلك ان من وضعوا تلك التعاريف لهم المكانة العلمية المعروفة  ليس من باب التشكيك 

ً يختلف باختالف اوصافه وادواره الق ً خاصا انونية ولم وانهم انما عرفوا االكراه تعريفا

ً ، لذلك فاننا نريد الوصول الى تعريف جامع  ً عاما ً جنائيا يحاولوا ان يضعوا له تعريفا

لالكراه ومحدد لخصائصه الذاتية يكون شامالً ومفسراً لجميع االدوار القانونية التي يظهر 

 1بها االكراه في القانون الجنائي مهتدين في ذلك بتعاريف هؤالء الفقهاء .

باختالف ادواره القانونية ، من ذلك  لإلكراهالقضاء الجنائي الفقه في تعريفه  وقد ساير 

في جريمة اغتصاب السندات بانه )) كل ضغط  لإلكراهتعريف محكمة النقض المصرية 

على ارادة الجاني يعطل من حرية االختيار لديه ويرغمه على تسليم السند والتوقيع عليه 

 2.يتهددوفقاً لما 

 

                                                           
 ، طبع سنة بدون ، لبنان ، بيروت ، اللبناني الكتاب دار ، 1ج ، الفلسفي المعجم ، صليبا جميل - 1

 . 17ص
 318 ص ، سابق مصدر ، 2ج ، العروس تاج ، الزبيدي مرتضى محمد السيد االمام - 2
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 االكراه كمانع للمسؤولية الجزائية -المطلب األول :

 كذلك يكون ال قد بعضهم حق في ملجئًا يكون فما الناس، أحوال باختالف يختلف ذلك أن

 من الضرورة تحقق هو عليه فالمعول الضعف، أو للقوة تبعًا وذلك اآلخر، البعض حق في

 .اإلكراه لصورة معنى وال العضو أو النفس تلف خوف

 ما إكراًها الحبس من يكون ما وقدر: »... اإلكراه به يقع ما مقياس مبينًا الزيلعي يقول

 يزاد ال حد ذلك في وليس الشديد، األلم منه يجد ما الضرب ومن البين، االغتمام به يجيء

 رأي إلى مفوًضا ذلك يكون بل ممتنع، بالرأي المقادير نصب ألن منه، ينقص وال عليه

 المكره حال بحسب اإلكراه: »عطية ابن ويقول«الناس أحوال باختالف يختلف ألنه اإلمام،

 1«الحال فقه يدخله الذي النوع من اإلكراه ووسائل عليه، يكره الذي الشيء وبحسب

 غير اإلكراه كان وإذا ضرورة، المكلف فيها يقع التي الحالة سميت ملجئًا اإلكراه كان فإذا

 حيث من الضرورة منزلة تنزل والحاجة حاجة، المستكره فيها يقع التي الحالة سميت ملجئ

 .ضرورة صارت اشتدت فإذا مقدماتها من ألنها الترخص،

 :اإلكراه مع ينفذ ال ما

 حاالت في إباحته عدم أو المحرمات على اإلقدام إلباحة الحقيقي المقياس أن المعلوم من

 عدم وضرر الضرورة بأحكام األخذ ضرر بين والترجيح الموازنة إلى يرجع االضطرار،

 أولى، بها األخذ عدم كان بالضرورة األخذ ضرر غلب فحيث بالغالب، والعبرة بها؛ األخذ

 سببًا اإلكراه كان ولما.وأرجح أوكد بها األخذ كان بالضرورة األخذ عدم ضرر غلب وحيث

 بعض إباحة عدم على الشريعة نصت فقد منها، نوع هو أو الضرورة، أسباب من

 كالكفر وذلك الحظر، مراتب أعلى في وكونها ضررها لغلبة اإلكراه، عند المحظورات

 2:والزنا والقتل

                                                           
 مطبعة ، المقارن القانون في االقتصادية الجرائم في الجنائية المسؤولية ، مهدي الرؤوف عبد.د - 1

 . 120-126ص ص ، 1796 ، القاهرة ، الباني
 الدارسات معهد ، العربية التشريعات في الجنائية المسؤولية على محاضرات ، الشاوي توفيق.- 2

 . 12ص ، 1718 ، العربية الدول جامعة ، العالية العربية
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 الحقيقي الكفر بذلك أعني فإنما الكفر، يبيح ال اإلكراه أقول وحينما :الكفر على اإلكراه -1

 القلب انشراح مع عليه تدل ألفاظ حكاية أو الكفر، بكلمة التلفظ أما الملة، من المخرج

 إالَّ  إيَمانِهِ  َبْعدِ  ِمنْ  بِاللَّهِ  َكفَرَ  َمن: }تعالى قوله في اآلية بصريح فيه مرخص فإنه باإليمان،

 على أكره من أن على الفقهاء أجمع ولهذا[.106: النحل{ ]ِباإليَمانِ  ُمْطَمئِن   َوقَْلبُهُ  أُْكِرهَ  َمنْ 

 كفر إن عليه إثم ال فإنه األعضاء، من عضو تلف أو القتل نفسه على خشي حتى الكفر

 بعض شرط وقد.الكفر بحكم عليه يحكم وال زوجته منه تبين وال باإليمان، مطمئن وقلبه

 ال بالكفر تلفظ إذا أنه العربي، ابن قال كما المالكية من المحققون باألحرى أو المالكية،

 ألن كافًرا، كان كذلك يكن لم ومتى المعاريض، جريان إال لسانه على يجريه أن له يجوز

 المستكره ببال بخطوره التعريض وجوب الحنفية قيد عليهاوقد لإلكراه سلطان ال المعاريض

ض لم فإن منه، وتمكنه  1كافًرا كان بباله خطوره مع يعّرِ

 الكفر على اإلقدام في الفقهاء تضييق على دليل والقيود، الشروط هذه مثل اشتراط أن ويبدو

 في بالعزيمة األخذ أن على أجمعوا بكونهم تأكيًدا األمر هذا ويزداد اإلكراه، تحقق ولو

 للدين إعزاًزا القتل، إلى ذلك أدى ولو حتى بالرخصة، األخذ من أفضل الكفر على اإلكراه

 فيه للصالبة وإظهاًرا

 ألن ملجئًا، كان ولو باإلكراه النفس قتل حرمة على الفقهاء اتفق: القتل على اإلكراه -2

 مهما غيره بنفس نفسه يفدي أن ألحد يحل وال الشرع، تقدير في واحدة مرتبة في النفوس

: الله رحمه القرطبي يقول. ذلك على باإلقدام وآثًما قاتاًل  يعد بل والوسائل، البواعث كانت

 انتهاك وال قتله على اإلقدام له يجوز ال غيره قتل على أكره من أن على العلم أهل أجمع»

 2به نزل الذي البالء على ويصبر غيره، أو بجلد حرمته

 

 

                                                           
 ، 10ط ، القاهرة جامعة مطبعة ، العام القسم– العقوبات قانون شرح ، مصطفى محمود محمود.د - 1

 . 216ص ،1783
 . 139 ص ، 1780 ، 1ط ، بغداد ، الرسالة دار ، االجرامية الخطورة ، حبيب شالل محمد - 2
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 المدنية للمسؤولية كمانع االكراه -المطلب الثاني :

 اإلكراه به يحصل ما

 :حالتين له أن اإلكراه تعريف في تبين

 .االختيار فساد باألحرى أو واالختيار، الرضا انتفاء حالة -1

 .االختيار وبقاء الرضا انعدام حالة -2

 قدرة معه للشخص يبقى ال الذي وهو الكامل، أو الملجئ اإلكراه فتسمى األولى الحالة أما

 مثاًل  يهدد أو أعضائه، من عضو أو نفسه في ضرًرا به يلحق بما يُهدد كأن اختيار، وال

 إلى يؤدي أن منه يخاف متوال شديد بضرب أو عضو بقطع بالتخويف أو بالقتل

 هو واحد اختيار إال له ليس المستكره ألن يفسده، ولكن االختيار يعدم ال أنه وحكمه.ذلك

 المكِره، اختيار على مبني فاختياره به، هدد ما على الصبر إطاقته لعدم عليه، أكره ما فعل

 فيصير حقيقة، اإلكراه دفع المباشرة في قصده كان عليه أكره ما مباشرة إلى اضطر فإذا

 الثانية، الحالة في أصالًوأما ينعدم لم وإن المكِره اختيار على النبنائه فاسًدا االختيار

 إتالف إلى مؤديًا فيه التهديد يكون ال ما وهو الناقص، اإلكراه ويسمى ملجئ غير فاإلكراه

 أو التلف منه يخاف ال الذي اليسير الضرب أو الحبس أو بالقيد كالتهديد العضو، أو النفس

 ألن لالختيار، مفسد غير للرضا معدم اإلكراه من النوع وهذا. المال بعض بإتالف

 وألحق به هدد ما على الصبر من لتمكنه عليه، أكره ما مباشرة إلى مضطًرا ليس المستكره

 األصول بأحد األذى بإلحاق فيه التهديد كان ما قياًسا ال استحسانًا النوع بهذا الحنفية بعض

 1اإلكراه من نوع فهو واألرحام، األقارب أو الفروع أو واألم، كاألب

 

 

 

                                                           
 ، 1ط ، بغداد ، الفتيان مطبعة ، المقارن العقوبات قانون في العامة القواعد ، ابراهيم نشأت اكرم. د - 1

 . 237ص ، 1778
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 النتائج واالثار المرتبة على االكراه -المبحث الرابع :

. الرضا وصفة االختيار صفة بصفتين، يتمتع فإنه نفسه تلقاء من فعل على أقدم إذا فالمكلف

 أنه ولو الفعل عن االمتناع من متمكنًا دام فما االختيار، يفقد ولم الرضا صفة فقدَ  ةوالمستقر

 وقد إال الفعل على يقدم لم ألنه مختار، فهو عظيم ضرر االمتناع هذا جراء من سيلحقه

 وعلى الضرر، ويتلقى يمتنع أن إمكانه في كان وقد للضرر، اجتنابًا االمتناع على رجحه

 بقية وأما الحنفية، قول هو واالختيار الرضا بين والتفريق.عكس وال مختار راٍض  فكل هذا

 :اآلتية الشروط متالزمان عندهم واالختيار فالرضا األئمة

 ال الذي اللغو من وضربًا هذيانًا كان وإال به، هدد ما إيقاع على قادًرا المكِره يكون أن - 1

 السلطان، من يكون أن اإلكراه تحقيق في يشترط حنيفة أبا جعل ما هذا ولعل إليه، يلتفت

 ألن وغيره، السلطان من يقع اإلكراه أن والواقع.به هدد ما تحقيق من يتمكن ال غيره ألن

 هجوم، فرط أو تغلب أو بوالية إما متسلط، كل من يحصل أن يمكن بالغير الضرر إلحاق

 1الجمهور رأي وهو

 عليه، أكره ما يفعل لم إن تهديده سينفذ المكِره أن ظنه على يغلب أو المستكره يعلم أن - 2

 .استغاثة أو مقاومة أو بهروب إما به هدد مما التخلص أو الدفع عن عاجًزا ويكون

 غير بشيء كان فإن الحال، في بتنفيذه يهدد بأن آجل غير عاجالً  اإلكراه يكون أن - 3

 أو باالستغاثة به، هدد مما التخلص مظنة التأجيل ألن إكراًها، يعتبر فال حالٍّ  وال فوري

 يتمكن ال قصيًرا الزمن كان فإن اإلكراه، مصدر هي تكن لم إذا العامة بالسلطات االحتماء

 ضربتك كذا تفعل لم إن قال فلو: »حجر ابن يقول. إكراًها حينئذ يكون مخرج إيجاد من فيه

 2.يخلف ال بأنه العادة جرت أو جدًّا قريبًا زمنًا ذكر إذا ما ويستثنى مكرًها، يعد ال غًدا

 

                                                           
 ، االسكندرية ، الجامعية المطبوعات دار ، العام القسم – العقوبات قانون ، عامر ابو زكي محمد. د - 1

   201ص ،1786
 ، عمان ، الدستور مطابع ، الجزائية المسؤولية في واثره العقلي واالضطراب الجنون ، السعيد كامل - 2

   80ص ، 1789 ، 1ط
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 االكراه المادي على المرتبة النتائج -المطلب األول :

 ال مادية بقوة ما بفعل القيام أو تصرف إبرام على شخص إجبار في المادي اإلكراه يتمثل 

 كأنه ويصبح االختيار، حرية وتفقده إرادته فتشل لدفعها سبيالً  يملك وال مقاومتها، يستطيع

 ويعد .معين بالتزام منه إقراراً  سندٍ  على يبصم وجعله بإبهامه كاإلمساك: بها مسخرة آلة

 فإن هذا وعلى. اإلنسان جانب من تتم التي القاهرة القوة حاالت من حالة المادي اإلكراه

 مثل داخلي، لسبب المادي اإلكراه يحدث وقد رهبة، ال عنوة الرضا ينتزع المادي اإلكراه

 في فيتسبب القيادة على السيطرة عن يعجزه الذي المفاجئ بالشلل السيارة قائد يصاب أن

 1.حادث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 31ص 1762 ، القاهرة ، المقارن والقانون االسالمية الشريعة في العقوبة اهلية ، توفيق حسين.- 1
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 عنوياالكراه الم على المرتبة النتائج -المطلب الثاني :

 نفسية حالة فيه فيولد ما، بوسيلة آخر إلى شخص من يوجه تهديد فهو المعنوي اإلكراه أما

 بين فالفرق. اختياراً  ليقبله يكن لم ما بقبول اإلقرار على يقدم تجعله والفزع الخوف من

 مكفوفة، أو مشلولة المادي اإلكراه حالة في اإلرادة أن هو المعنوي واإلكراه المادي اإلكراه

 المعنوي، اإلكراه حالة في موجودة تكون أنها حين في إطالقاً، موجودة غير كأنها أي

 يعود الذي وهو الخارجي اإلكراه األولى صورتان؛ المعنوي ولإلكراه.وفاسدة معيبة ولكنها

 هي الثانية والصورة عمل، على لحثه آخر بتهديد يقوم شخص كوجود خارجي مصدر إلى

 وقد 1.والقناعات والظنون والمعتقدات العواطف عن يصدر ما وهو الداخلي، اإلكراه

 هناك يكون أن: منها لإلكراه المؤطرة العامة الشروط من عدد تحديد على القوانين توافقت

 أن شأنها من يكون وغيره، كالسالح مادية، بوسائل التهديد ويتم محدق، جسيم بخطر تهديد

ً  خطراً  هناك أن للشخص تصور ً  حقيقيا  ماله، أو جسمه أو نفسه على الوقوع وشيك وجسيما

 أو اإليذاء، أو بالضرب التهديد يعدّ  أن يمكن وهكذا. عليه عزيز آخر شخص على أو

 له قريب على أو نفسه، اإلنسان على وقع ما إذا واقعية إكراه حالة الكرامة على االعتداء

 ذلك في ويستوي حميمة، عالقة به تربطه آخر شخص أي أو الزوجة أو األخ أو كاالبن

 كالتهديد المال، إلى التهديد يتوجه وقد. صداقة أو نسب أو دم عالقة العالقة هذه كون

 فلو< br<الوقوع، وشيك التهديد يكون أن يجب كما. المحصول إتالف أو المنزل، بإحراق

 الستطاع به، الُمهدَّد الخطر وقوع وإمكان التهديد بين الزمن من الحقة ُمدَّة هناك كانت

 وسيلة تكون أن كذلك ويجب. الخطر ذلك وقوع لمنع الالزمة االحتياطات يتخذ أن المهدَّد

 اإلرادة، يعيب تهديد ثمة فليس مشروعة، التهديد وسيلة كانت إذا أما مشروعة، غير التهديد

 لم إذا أمواله، على بالحجز لمدينه الدائن تهديد يتم أن إكراها يعد ال فإنه األساس هذا وعلى

 دفع الُمْكَره باستطاعة يكون أالّ  -أيضا– اإلكراه شروط ومن. ذمته في الذي الدين يدفع

 عن تتحدث التي التشريعية النصوص إجماع وانعقد. وسيلة بأي الخطر منع أو اإلكراه

 مرتكب على العقاب توقيع عدم على – تعبيراتها اختالف رغم – الضرورة وحالة اإلكراه

                                                           
 سنة بدون ، االسكندرية ، الجامعية المطبوعات دار ، العام القسم– العقوبات قانون ، محمد عوض.د - 1

 231ص ، طبع
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 اآلثار وهي ،"اإلكراه آثار" بأنه تعريفه على اصطلح ما وهذا الظروف، هذه في الجريمة

 هذا في سباقا اإلسالمي الفقه كان وقد. والمعنوي المادي بنوعيه، اإلكراه حالة على المترتبة

 فقهاء في والظاهر الشافعية مذهب في والصحيح والحنفية المالكية فقهاء رأى حيث المجال،

. -مخالفة أو جناية أو جنحة– نوعها كان أيا المكَره عن المقررة العقوبة ترفع أن لحنابلةا

 اإلكراه، تأثير تحت تمّ  الذي التصرف إبطال من النهج ذات على التشريعات جل وسارت

 إلى الحال إعادة اإلبطال على يترتب فإنه ثمّ  ومن. إبرامه أثناء في حرة تكن لم اإلرادة ألن

 من كنوع اإلكراه صنف الجنائية التشريعات أغلب وفي 1.التصرف قبل عليه كانت ما

 من أصابه الذي الضرر عن بالتعويض الُمكَره الشخص يطالب أن يمكن ولهذا الضرورة،

 خطأ كل" أن قاعدة على تقوم التي التقصيرية، المسؤولية قواعد أساس على اإلكراه جراء

 اإلكراه أن إلى اإلماراتي الشارع وذهب". بالتعويض ارتكبه من يلزم للغير ضرراً  سبّب

 كما نافذا، يكون ال العقد فإن االكراه وقع إذا بمعنى التعاقد، في الرضا عيوب من عيب

 على اإلكراه نوعي بأحد أكره من: "على المدنية المعامالت قانون من 182 المادة نصت

 داللة أو صراحة اإلكراه زوال بعد ورثته أو المكره أجازه لو ولكن عقده ينفذ ال عقد إبرام

 التصرف إبطال قبل ابتداًء، اإلكراه إثبات -الحال بطبيعة– يشترط لكن".نافذاً  العقد يصبح

 إثباته يمكن كما اإلكراه، إلثبات والقرائن( الشهادة) الشخصية البيّنة وتستخدم. عنه الناتج

 بوقوع يدعي الذي الشخص عاتق على اإلثبات عبء ويقع. الحاسمة واليمين باإلقرار،

 3 رقم اإلماراتي العقوبات قانون من 62 رقم المادة من الثانية الفقرة وحاولت. عليه اإلكراه

 جنائيا يسأل ال أنه على النص فتم عليه، المترتبة القانونية اآلثار فقط تنظم أن 1789 لسنة

 خطر من ماله أو غيره نفس أو ماله أو نفسه وقاية ضرورة إليها ألجأته جريمة ارتكب من

 أُلجئ من جنائيا يسأل ال كما. حلوله في دخل إلرادته يكن الوقوع،ولم وشك على أو جسيم

 2اإلفالس. معنوي أو مادي إكراه بسبب جريمة ارتكاب إلى

 

                                                           
 ، 2001 ، 1ط ، القاهرة ، الشروق دار ، الدستوري الجنائي القانون ، سرور فتحي احمد.د - 1

 .177ص
 ، 2001 ، 1ط ، القاهرة ، الشروق دار ، الدستوري الجنائي القانون ، سرور فتحي احمد.د - 2
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 الخاتمة

 ومن خالل البحث تم التوصل الى ماياتي : 

 التوصيات

حرمت الشريعة االسالمية مجرد التعذيب او القسوة في المعاملة وان لم يكن لحمل  .1

المتهم على االقرار ، وعلى ذلك نص االعالن العالمي لحقوق االنسان واخذت به 

( وقانون 333بعض التشريعات العربية مثل قانون العقوبات العراقي في المادة )

لم تنص بعض التشريعات العربية  ( في حين127العقوبات المصري في المادة )

 على هذه الحالة مثل قانون العقوبات االردني وقانون العقوبات البحريني . 

دقة العقوبات المقررة في الشريعة االسالمية بتقرير القصاص والضمان ثم بطالن  .2

االقرار الناتج عن ذلك ، وفي القصاص يمكن تحقيق التناسب بين العقوبات ومقدار 

اتج عن الفعل ، في حيث ال نجد هذا التناسب في بعض التشريعات الضرر الن

العربية ، ففي قانون العقوبات العراقي ال تشدد العقوبة في حالة المرض او الجرح 

الذي يصيب المجني عليه في حين تشدد عند المشرع البحريني والسوري واالردني 

ه عند كل من المشرع العراقي واللبناني ، كما ال تشدد العقوبة عند وفاة المجني علي

 في حين تشدد عند المشرع المصري والبحريني . 

اشاعة استعمال وسائل االكراه في مراكز الشرطة ، وقلة القرارات القضائية التي  .3

تدين ذلك ، وهذا ال يعود الى اساءة تدريب افراد الشرطة والمحققين فقط وانما الى 

 ريعات .الثغرات الموجودة في صياغة بعض بالتش
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 النتائج 

 

 وبهذا يتامل الباحث أن يتم اجراء التغييرات االتية : 

 

( عقوبات بحريني ونص المادة 232اضافة المصطلحات االتية على نص المادة )-1

( عقوبات اردني وتشمل هذه المصطلحات )او لمجرد القسوة في المعاملة( فتكون 208)

( بالشكل االتي : " بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على 208صيغة المادة )

… ( عقوبات بحريني " 232وصيغة المادة )معلومات او لمجرد القسوة في المعاملة " . 

لحمله على االعتراف بوقوع جريمة او على االدالء باقوال او بمعلومات في شانها او 

 …" لمجرد القسوة في المعاملة 

على المشرع االردني والعراقي تشديد العقوبة عند وفاة المجني عليه نتيجة االكراه ، -2

لعقوبة عندما ينتج عن االكراه المستخدم اذى او مرض وعلى المشرع العراقي ايضا تشديد ا

 او جرح. 

ان يتم اعداد محققين مختصين وان يتلقوا دروساً خاصة باجراء التحقيق واصوله العلمية -3

 واالخالقية ، مع مراعاة الجوانب الطبية والنفسية التي تساعد في اكتشاف الحقيقة .
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم  -اوال:

 الكتب والرسائل -ثانيا :

-1 207، بدون دار نشر وسنة طبع ، ص 3االمام مالك بن أنس ، المدونة الكبرى ، ج -1

 بطرس البستاني ، قطر المحيط ، مكتبة لبنان ، بيروت 

 ، دار الكتاب العربي بمصر 6اسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح ، ج-2

  1716، دار بيروت ، بيروت ،  13ن العرب ، جابن منظور ، لسا-3 

محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، -2

1783  

  بنغازي ، ليبيا دار ، 7ج ، العروس تاج ، الزبيدي مرتضى محمد السيد االمام -1

 الباني مطبعة ، 2ج ، المحيط القاموس ، الفيروزآبادي يعقوب بن محمد الدين مجد .-6

  1712 ، مصر ، واوالده

( ، الجريمة والعقوبة في الفقه االسالمي ، دار الثقافة 1792ابو زهرة ، محمد ) -2 -9

 العربية للطباعة .

  3، دار المعرفة ، بيروت ، ط 23شمس الدين السرخسي ، المبسوط ، ج --8

( ، التعريفات ، دار الشؤون 1786)الجرجاني ، ابو الحسن علي بن محمد ،  -6 -7

 الثقافية العامة ، بغداد .

  1792العربي ، بيروت ، لبنان ، ، دار الكتاب  8ابن قدامى ، المغنى ، ج -10

 ( ، تطوير القضاء الجنائي العراقي ، بغداد.1786الجواري ، فتحي عبد الرضا ، ) -11

 ، دار العلم للماليين ، بيروت  3محمد جواد مغنية ، فقه االمام جعفر الصادق ، ج -12
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محمد بن علي الشوكاني ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير  -13

 الفكر ، القاهرة   ، دار1، مجلد 

محمد ابو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه االسالمي ، الجريمة ، دار الفكر العربي  -12

 ،1796  

، مطابع الف باء االديب ،  1مد الزرقاء ، المدخل الفقهي العام ، جد.مصطفى اح  -16

 1768-1769دمشق ، 

الشيخ احمد ابراهيم ابراهيم ، االهلية وعوارضها والوالية في الشرع االسالمي ،  -19

  1731، السنة االولى ، آيار ،  2مجلة القانون واالقتصاد، العدد 

القسم العام ،  –( ، شرح قانون العقوبات 1772الحديثي ، فخري عبد الرزاق ، ) -18

 بغداد .

 

 

 

 



 
ا
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ت
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أب

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   
  كلية دجلة الجامعة          

 قسم الق انون              
              

           

 

 

 

 
 النتائج القانونية التي تترتب على اكراه الشخص

 
 بحث مقدم من مجلس كلية دجلة لنيل درجة البكالوريوس في قسم القانون

 

 اعداد الطالب

 

 مصطفى صالح محمد 

 هيثم احمد عبد 

 سماء عباس محمد

 سارة علي نوري 

 
 

ِبِإشرافِِ
 م.مِهدىِالنقيبِ

 

 

 م1212 هـ                                2441



  

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
 

  رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي
ترضاه وادخلني وعلى والدي وان اعمل صالحا 

 برحمتك في عبادك الصالحين
 

  صَدقَ اللهُ العَظِيم                          
     91الآية   سورة النمل                                                                                                                     

 

 

 

 أ
 



 اإلهـداء
 

 
 

 ...إلى 

 العلمي ممكنا  ناطريقيمن جعل   -

 ابي وامي

 ذلك المستودع الكبير من الحب والرعاية  -

 .اخوتي واصدقائي

     نامن لا أنسى دعمهم وتشجيعهم ل  -

 الاساتذه الافاضل 

 ناهدي ثمرة جهدن
 

      ب



ِشكرِوتقديرِ

ِ

والشكرِللهِربِالعالمينِ الصالةِوالسالمِوالحمِد

والهِالطيبينِالطاهرينِمنِ علىِخيرِخلقهِمحمِد

ِيومناِهذاِالىِيومِالدينِ.ِ

رِقدمِالشكناالِانِِااليسعنِنافيِمطلعِبحثِِِِِ

فيِاكمالِهذاِالبحثِِاالجزيلِالىِكلِمنِساعدن

ِبأيِ ِيبخل ِولم ِالبحث ِعلى ِالمشرف ،وأولهم

معلومةِأوِتصحيحِلمسارِالبحثِفنعمِاالستاذةِ

 (م.مِهدىِالنقيباضلةِ)الف

تقدمِبالشكرِالىِزمالءِالدراسةِواالخوةِاالعزاءِنكماِ

البحثِولوِبكلمةِِناوشكر فيِاكمالِهذِا الىِكلِمنِساهِم

 ِ.تشجيعِطيبةِأوِمعلومةِصححِبهاِمسارِالبحث

 

 الباحثون                                                         
 ج
 



 المحتويات
 
 

 الصفحة الموضوع

 أ اآلية القرآنية

 ب اإلهداء

 ج الشكر والتقدير

 د المحتويات

 1 المقدمة

 7-3 المبحث األول ماهية االكراه وانواعه
 3 تعـريف االكـراه -المطلب األول :
 4 صور االكراه وانواعه -المطلب الثاني :

 12-8 دور االكراه جزائيا ومدنيا -المبحث الثاني :
 9 دور االكراه في نطاق التجريم -:المطلب األول 

 11 دور االكراه في نطاق المسؤولية المدنية -المطلب الثاني :

االكراه كمانع من المسؤولية من موانع  -المبحث الثالث :
 المسؤولية القانونية

13-17 

 14 االكراه كمانع للمسؤولية الجزائية -المطلب األول :

 11 للمسؤولية المدنية االكراه كمانع -المطلب الثاني :

 18 النتائج واالثار المرتبة على االكراه -المبحث الرابع :
 18 النتائج المرتبة على االكراه المادي -المطلب األول :
 19 النتائج المرتبة على االكراه المعنوي -المطلب الثاني :

 22 الخاتمة

 22 المصادر والمراجع
 

 
 

 

 د



 



 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ْحَساًًن َواَل )
ِ
يِْن ا ُُُّكْ عَلَْيُُكْ َأالَّ تُْْشُِكوْا ِبِه َشيْئًا َوِِبلَْواِِلَ َم َرب تَْقُتلُوْا قُْل تََعالَْوْا َأتُْل َما َحرَّ

ُُهْ َواَل تَْقَربُوْا  َّيَّ
ِ
ُْن نَْرُزقُُُكْ َوا ْماَلٍق َّنَّ ْن ا  الْفََواِحَش َما َظهََر ِمْْنَا َوَما بََطَن َواَل أَْواَلَدُُك م ِ

اُُكْ ِبِه لََعلَُُّكْ تَْعِقلُونَ  ِ َذلُُِكْ َوصَّ الَّ ِِبلَْحق 
ِ
ُ ا َم اّلل  َِِّت َحرَّ (تَْقُتلُوْا النَّْفَس ال  

 

 صدق هللا العظيم
 

 

 

 

 سورة االنعام

(151االية )  

 

)أ(   

 

 

 

 

 



 

 اإلهــــــداء
 

 الجنة تحت قدميها، ووقَّرها في كتابه العزيز - سبحانه وتعالى -من وضع المولى  إلى

 )أمي الحبيبة(.
 

 كان خير مثال لرب األسرة،الذي خالد الذكر، و إلى

 والذي لم يتهاون يوم في توفير سبيل الخير والسعادة لي..

 . )أبي الُموقَّر(
 

 من أعتمد عليه في كل كبيرة وصغيرة إلى

 الُمحترم(.)أخي 
 

 الذين أُجلُّهم وأحترمهم (أصدقائي)إلى 

 جامعة دجلة األهليةفي  )فارس هاشم حسين(الدكتور  إلى

 وصلت رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب ومشقَّة

ة ونشاط جي بكل همَّ  وها أنا ذا أختم بحث تخرُّ

 وأمتنُّ لكل من كان له فضل في مسيرتي

 جهدي هذاأُهدي لكم 

 

 

 

 

(ب)  

 

 

 



 

 شكــــر وأمتنـــان

 

الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الــه 

 وصحبة ومن تبعبهم بأحســاناً الى يوم الدين وبعــد...

 فأني اشكر هللا  تعـالى على فضله حيث اتاح لي انجاز هذا العمل بفضله ، فله الحمد اوالً واخراً 

ثم اشكر اولئك االخيــار الذين مدوا لي يد المسـاعدة، خالل هذة الفترة، وفي مقدمتهم استاذي 

المشرف الدكتور )فارس هاشم حسيـن( الذي لم يدخر جهداً في مساعدتي، فقد فتح لي بيـته كما 

حرجاً  هي عادتة مع كل طلبة العلـم، وكنت اجلس معه بالسـاعات الطوال اقرأ عليه وال يجد في ذلك

وكان يحثني على البحث، ويرغبني فيه ويقوي عزيمتي عليه فله من هللا االجر ومني كل تقدير 

 حفظة هللا ومتعـه بالصحة والعافية ونفعاً بعلومه.

كما اشـكر القائمين على جامعه دجلـة االهـلية وعلى رأسـهم العميد )أ.د سعيد عبد الهادي 

لة من اهتمام بطالب جامعه دجلة االهليـة.المرهج( وفقة هللا لكل خير لما يبذ  

 

 

 

 

 

 

 

(ت)  

 

 

 



 

 خطــة البحـــث

 الموضوع )أالجهـاض في القانون ألعراقي(

 

االيـة القرأنيـة.  -  

االهــــــــــــــداء.  -  

شكـــر وامتنـان.  -  

الـــــفــــهــرس. -    

المـقـــدمــــــــة.  -  

االجهـاض ودوافعها.المبحث االول : مفهوم جريمة   -  

عن بعض المصطلحات. وتمييزه اإلجهاضالمطلب االول/ تعريف جريمة   

.اإلجهاضالمطلب الثاني/ دوافع       
 

والظروف المقترنه به. وعقوباتهالمبحث الثاني : صور االجهاض  -  

 المطلب االول/صور االجهـاض وعقوباتة.

المطلب الثاني/ الظروف المقترنة بـه.       

المبحث الثالث: النظام القانوني لجريمـة االجهـاض. -  

المطلب االول/التكيف القانوني لجريمة االجهاض والشروع فيها.       

المطلب الثاني/ المصلحة في تجريم االجهاض واباحتة وعدم المعاقبة عنه.       
 

الخـــــــاتـــــمـــة. -      

المــــصــــــــادر. -  

 

 

 (ح)

 

 

 

 



 الفــهــــرس

 رقم الصفه عنوان الموضوع

 

 القرآنية اآلية

 

 أ

 ب اإلهداء

 ت شكر وامتنان

 ح خطه البحث

 د الفهرس

 1 المقدمـة

 2 ودوافعها اإلجهاضالمبحث االول/مفهوم جريمة 

 6-2 المطلب االول/تعريف جريمة االجهاض وتمييزة عن بعض المصطلحات

  10-7 المطلب الثاني/دوافع االجهاض

 11 المبحث الثاني/صور االجهاض وعقوباته و الظروف المقترنه به

 16 -11 المطلب االول/صور االجهاض وعقوباتة

 20- 17 المطلب الثاني/الظروف المقترنه به

 21 المبحث الثالث/النظام القانوني لجريمة االجهاض

 24-21 المطلب االول/التكيف القانوني لجريمة االجهاض والشروع فيها

 26 -25 المطلب الثاني/المصلة في تجريم االجهاض واباحتة وعدم المعاقبة عنه

 27 الخاتمه

 28 المصادر

 

 

 (د)

 

 

 



 

 

 المقدمة
 

ال شك ان االجهاض ظاهرة اجتماعية بالغه الخطورة والتعقيد تتداخل بشأن اسبابها عوامــل       

فضال عن اثارها السلبية على الفرد والمجتمع على حد اجتماعية واقتصادية واخرى قانونية  وطبية ، 

سواء كما تصارعت بشأن تجريم االجهاض واباحتة والحـــاالت التـــي تجوز فيــها ممارستة قديما 

وحديثأ قيم وعقائد شرعية واخالقية وفكرية وفلسفية ، ومهما تضاربت االراء بشأن هذا الموضوع ، فان 

مجتمعات االنسانيــة واخـالقياتها، االمر الذي ادى الى ان تتناوله اقالم االجهاض يؤلف خطورة على ال

المفكرين واالطباء ورجال الدين كموضوع حيوي وهام ، ولما كان للمسألة خطورتها فقد حق للرجال 

القانون البحث في هذا موضوع ، لذا فقد حلفت التشريعات القديمة في وادي الرافدين ممثلة بقانون 

الشهير الذي اولـى عنـاية فائقه بالمراة الحامل وعاقب كل من سبب بفعلة اجهاضها ، وكانت حمورابي 

العقوبات  مختلفة حسب المنزلة االجتماعية للمرأة ، كما ينص على وجوب قتل من يسبب االسقاط اذا 

ادى االسقاط الى وفاتها )1(  اما اللوح االول من القانون االشوري فقد عاقب كل امرأة تريد اجــهاض 

نفســها او من ساعدها على االجهاض )2( ولقـد نـص فـي التـوراة على ان الجنين ال يتكـون اال فـــي 

اليوم الحادي واالربعين من حصول اذا كـان ذكـراً وفـي اليوم الحادي والثمانين اذا كـانت  انثى ، وكانت 

حكمية يقررهـا الـزواج او المحكمون ، فاذأ عقوبة االجهاض لدى العبرانيين شديدة ، فيقضى بغرامة ت

 ادى االمر الى الوفاة كانت العقوبة اإلعدام.

 
 

 

 

_______________________________________________________________ 

  )1( المواد)2-9، 214( من القانون االشوري.

 )2( المادة )30( من القانون االشوري.

(1) 

 

 

 

 



األولحث ــــــــــالمب  

 مفهوم جريمة اإلجهاض و دوافعها
 

ابد أن تكون الحدود الفاصلة بين فعل اإلجهاض وبعض األفعال التي تشابهه، إذ يتدخل اإلجهاض مع      

كل من منع الحمل وتحديد النسل في نقطة هامة وهي تحديد لحظة بداية الحمل، ويتدخل اإلجهاض مع 

نهاية الحمل وصعوبة تميز اإلجهاض عن غيره يرجع إلى عدم جريمة القتل في نقطة هامة وهي تحديد 

وجود تعريف جامع ومانع له فلذلك سنخصص المطلب األول للتعريف اإلجهاض وما يميزه عن غيره من 

 األفعال المشابهة له وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى دوافع اإلجهاض .

 
 

 المطلب األول

المصطلحاتتعريف جريمة اإلجهاض وتمييزه عن بعض    
 

سوء عند أهل الطب أو  واصطالحافي هذا المطلب سوف نتناول في الفرع األول تعريف اإلجهاض لغويا 

 رجال الفقه والقانون والفرع الثاني نخصصه لتميز اإلجهاض عن بعض المصطلحات. 

 

 تعريف اإلجهاض 

نظر لتعدد الزوايا التي ينظر منها إلي اإلجهاض البد من التعرض لتعريفه لغويا واصطالحا، سواء عند 

. أهل الطب أو رجال الفقه والقانون   
 

لغة اإلجهاض: أوال  

يطلق اإلجهاض في اللغة على صورتين: إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدة، سواء من المرأة أو 
 غيرها، واإلطالق اللغوي بصدق سواء كان اإللقاء بفعل فاعل أم تلقائيأ )1(

ولإلجهاض معاني أخرى كاإلزالق واإلسالب فيقال أزلقت المرأة أي أسقطت الجنين فهي مزلقة ومزلق 
 والمزالق هي الحامل الكثيب لإلجهاض واإلزالق والزليق من األجنة بمعنى السقط وجمعه زلقاء )2(

ناقة إجهاضا"، وهي مجهض ألقت ولدها لغير تمام، والجمع مجاهيض، جاء في لسان العرب "أجهضت ال

وقال الفراء خدج وخديج وجهض وجهيض للمجهض وقال األجمعي : في المجهض أنه يسمى مجهضا إذا 
 لم يستين خلقه، قال وهذا أصح من قول الليث أنه خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش )3(

 

 _________________________________ 

)1( جاء في المصباح : أجهضت المرأه ولدها اجهاضأ اسقطته ناقص الخلق فهو جهيض ومجهضة وفي القاموس : الجهيض والجهض : الولد السقط او ما تم خلقه ونفع فيه الروح من غير ان يعيش ؛انظر كمال الدين قاري ؛نظرة 

 الشريعه االسالميه الى االجهاض ؛مجله المعارف؛العدد الخامس؛معهد الحقوق؛المركز الجامعي بالبويرة ؛2008ص190. 

سناء عثمان الدبسي االجتهاد الفقهي المعاصر في االجهاض والتلقيح االصطناعي ؛الطبعة الرابعة ؛منشورات الحلبي الحقوقيه؛ بيروت ،2010،ص114.    )2( 

)3( ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم االنصاري ،لسان العرب،الجزء الثامن،المؤسسة المصرية العامة للتاليف واالنباء والنشر،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،مطابع كوستا كوماس وشركاتة،القاهرة،مصر،دون سنة النشر 

 ،ص400_ ص-401

(2) 

 

 



 

اإلجهاض اصطالحا: ثانيا  

األمر يقتضي التطرق إلى المعنى االصطالحي بعد أن تطرقنا للمعنى اللغوي لكلمة اإلجهاض فإن      

سواء بالنسبة إلى أهل الطب، أو بالنسبة لفقهاء القانون والفقه اإلسالمي على حد سواء، لذا سنقسم هذا 

 العنصر إلى النقاط التالية :

تعريف اإلجهاض عند أهل الطب . أ  

شرين أسبوعا... ويعتبر نزول يعرف علماء الطب الشرعي اإلجهاض بأنه "خروج محتويات الرحم قبل ع

( أسبوع والدة قبل الحمل وقد كان اإلجهاض يعرف سابقا بأنه 38( و)20محتوى الرحم في الفترة ما بين )
 "خروج محتويات الرحم قبل 28 أسبوعا والتي تحسب من آخر حيضة خاضتها المرأة )1(

حيوية الجنين، وحيوية الجنين تعني كما عرفه البعض بأنه: "لفظ أو احتمالية لفظ مكونات الحامل قبل 
 استطاعته الحياة المستقلة خارج الرحم إذا توفر الوسط المناسب )2(

كذلك عرف بعض علماء الطب الشرعي اإلجهاض بأنه "تفريغ رحم الحامل من محتوياته باستعمال 

الته في أي وقت وسائل صناعية كتدخل آلة أو تعاطي أدوية، أو عقاقير أو غيرها من شأنها إخراج متحص
 قبل تكامل األشهر الرحمية وألي تسبب غير إنقاذ حياة األم أو الجنين )3( .

في حين أن البعض يتجه إلى قصر مفهوم اإلجهاض على انتهاء الحمل خالل الستة أشهر األولى فقط بدال 

ة حالة من األحوال من التسعة أشهر، وأن ما يحدث بعد ذلك هو عملية والدة سابقة ألوانها، وال يجوز بأي

 وصفها بأنها إجهاض)4(. 

كما يمكن تعريف اإلجهاض طبيا بأنه انقطاع أو توقف مسبق لفترة الحمل، وفي التداول العام تستعمل 

كلمة اإلجهاض كمرادف ألي انقطاع إرادي في فترة الحمل، في حين أن عبارة "فقدان الجنين"، تشير إلى 

نعني باإلجهاض الطبي كل انقطاع عن الحمل سببه دواعي صحيةإجهاض عفوي )غير مقصود(، وعليه   

___________________________ 
  )1( سناء عثمان الدبسي، مرجع سابق، ص115 . 

)2( عبد النبي محمد محمود وأبو العينين، الحماية الجنائية للجنين في ضوء التطورات العلمية الحديثة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 

 2006 ،ص47. 

 )3( شحاتة عبد المطلب حسن أحمد، اإلجهاض بين الحظر واإلباحة في الفقه اإلسالمي، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 2006 ،ص13. 

 )4( شحاتة عبد المطلب حسن أحمد، مرجع نفسه، ص12. 

 

(3) 

 

 

 



 ب. تعريف اإلجهاض عند أهل الفقه والقانون  

يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن المعنى اللغوي، وكثير ما يعبرون عن اإلجهاض بمفرداته      

  كاإلسقاط وااللقاء والطرح واإلمالص )1( .

فاإلجهاض في االصطالح هو إسقاط المرأة جنينها بفعل منها أومن غيرها، وهذا المعنى هو الشائع ذكره 

إجهاض"، وعليه يكون تعريف اإلجهاض "عند العلماء السابقين، وإن كان الشافعية يكثر استعمالهم للفظ 

تا أو حيا دون أن يعيش، في االصطالح الشرعي "هو إلقاء المرأة لجنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل مي
 وقد استبان عض خلقه بفعل منها كاستعمال دواء، أو غيره أو بفعل من غيرها )2(.

 ويعرف اإلجهاض في القانون بأنه "سقوط الجنين أو إسقاطه قبل نموه نموا كامال، ويعتبر اإلجهاض في 

متى تم تطريح المرأة برضاها  لغة القانون نوعا من االعتداء على الجنين ومحاولة سلبه الحياة، خصوصا

وأحيانا قد يتم اإلجهاض من دون رضا المرأة كأن يمارس  .وبمعرفتها التامة باستعمال وسائط اإلجهاض

والد الجنين الضغط النفسي عليها لدفعها إلى اإلجهاض وهي مكرهة، وأحيانا أيضا قد يضطر الطبيب إلى 
 إجهاضها ألسباب صحية أو لطارئ قاهر )3(

شار فقهاء الفرنسيين اإلجهاض بأنه: "إخراج متحصالت الحمل عمدا في أية لحظة منذ بداية الحمل وقد أ
 أيا كانت الظروف المتعلقة بعمر الجنين أو قابليته للحياة )4(

 كما أشار الفقه اإلنجليزي بأنه: "تدمير متعمد للجنين في الرحم أو والدة سابقة ألوانها يقصد قتل الجنين )5( 

على التعاريف السابقة القول أن اإلجهاض "هو إخراج محتويات الرحم الناتجة عن التلقيح قبل أوان  وبناء

 والدته الطبيعية، أو قتله داخل رحم أمه.

___________________ 
 )1(هناك من يقول بأنه يجب التمييز بين مفهومين يخطئ الكثير في التمييز بينهما، وهما اإلسقاط واإلجهاض: فاإلسقاط هو خروج الجنين من الرحم ألسباب متعددة رغم كل محاوالت 

 البقاء بداخله أما اإلجهاض فهو خروج مقصود للجنين من رحم األم، يتم بتدخل خارجي من األم، أو من أية جهة أخرى بقصد التخلص من الحمل

)2( جدوي محمد أمين، جريمة اإلجهاض بين الشريعة والقانون، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم اإلجرام، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 2009 -

 2010 ،ص17 . 

 )3( جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، الشركة العالمية للكتاب، بدون ذكر بلد النشر، 1996،ص22.

)4( يوسف جمعة يوسف الحداد، المسؤولية الجنائية عن أخطاء األطباء في القانون الجنائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، بدون طبعة، منشورات، الحلبي، بيروت، 

 لبنان، 2003،ص142

  )5( أميرة عدلي أمير عيسى خالد، الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستخدمة بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 2003،ص296.

لإلشارة فإن معظم التشريعات الوضعية لم تضع تعريفا لإلجهاض، على عكس القانون األلماني الذي عرفه بأنه "قتل الجنين في الرحم" وقد أدى هذا إلى اختالف نظرة الفقهاء نحو 

القيمة أو الحق الذي يحميه القانون في تحريم اإلجهاض، ذلك أن البعض يرى أن القانون أراد حماية الجنين، بينما البعض اآلخر يري أن القانون أراد ضمان تطور الحمل الطبيعي. فإذا 

أخذنا بالرأي األول فإن اإلجهاض هو نوع من القتل، أو باألحرى قتل الجنين، والنتيجة المنطقية لألخذ بهذا الرأي هي أن الجريمة ال تقوم إذا لم تنعدم الحياة اآلن القتل ال يكون قد 

تحقق، أما الرأي الثاني فيقول أن هناك إجهاض بالمعنى القانوني بهذا التعبير كلما انقطع تطور الجنين بواسطة وسيلة غير طبيعية أيا كانت، والظاهر أن أكثر المؤلفين الحدثين يأخذون 

 بهذا الرأي ويرفضون نتائج الرأي األول الذي يعتبر الجنين شرطا أساسيا للجريمة، انظر: جدوي محمد أمين، ، مرجع سابق، ص18
 

 (4) 

 

 



حيث أنه يتفق التعريف الفقهي لإلجهاض مع التعريف القانوني له في معظم أركانه، وإن كان يختلف عنه 

ولم يمت فال تقوم بذلك جريمة اإلجهاض في الفقه اإلسالمي، ألنه لم يقع بعد  في أنه إذا سقط الجنين حيا

 االعتداء على حياة الجنين.

في حين أنه وفقا للرأي الراجح في التعريف القانوني، فإن جريمة اإلجهاض تعتبر متحققة حتى ولو سقط 

حمل، وحياة الجنين بعد انفصاله الجنين حيا وعاش بعد ذلك على أساس أن غاية السقط هي إزالة كل أثر لل

عن الرحم، وإن كانت تنافي هذه الغاية، إال أنها ال تنافي فعل اإلسقاط، وكذلك فإن الجنين إذا سقط قبل 

 الموعد الطبيعي لوالدته، فال شك أنه متأثرا بذلك من ناحية ضعف البنيان وما إلى ذلك.

ستمر في رحم أمه لحين الموعد المقدر لوالدته، وعلى ذلك فإن اإلجهاض يتحقق بحرمان الجنين من أن ي

وعلى ذلك تتحقق جريمة اإلجهاض ولو سقط الجنين حيا قبل الموعد المقدر لوالدته نتيجة العتداء 

 الجاني، وهو مأخذ به القضاء الفرنسي في هذه الحالة، متفقا في ذلك بما يأخذ به الفقه االسالمي )1(. 

 تمييز اإلجهاض وما يشابهه 

بينه وبين ما يشابهه من مصطلحات د تعرضنا للتعريف اللغوي واالصطالحي لإلجهاض البد أن نميزبع     

 أوال: اإلجهاض ومنع الحمل 

كما سبق القول أن اإلجهاض هو إنهاء حالة الحمل قبل الموعد الطبيعي للوالدة، وهذا يعني أن اإلجهاض    

نموه وتطوره، أما في منع الحمل فالفرض أنه ال وجود  يفترض وجود حمل ثم يحدث االعتداء عليه وإنهاء

للحمل حيث يتم استعمال وسيلة من وسائل منع الحمل المختلفة للحيلولة دون حدوثه، وسبق أيضا أن 

يتداخالن عند نقطة هامة وهي بداية الحمل، حيث توجد عدة اتجاهات في تحديد بدء  اإلجهاض ومنع الحمل

 الحمل )2( . 

يرى أصحاب هذا االتجاه أن الحمل يبدأ من لحظة اللقاح، أي بالتقاء البويضة بالحيوان  ول:االتجاه األ

 المنوي، فمنذ هذه اللحظة يصبح للبويضة الملقحة حرمة، وأي اعتداء عليها يعتبر إسقاط للحمل.

حاليا طائفة من يرى أن الحمل يبدأ بتمام علوق البويضة الملقحة في جدار الرحم، فظهرت  االتجاه الثاني:

وسائل منع الحمل تقوم بعملها بعد عملية التقليح وقبل العلوق، كطريقة عمل اللولب وبعض الحبوب التي يتم 

ساعة من الجماع غير المحصن، بهدف منع البويضة الملحقة من االلتصاق بجدار الرحم،  12تناولها خالل 

من الضروري أن يقوم المشرع الجزائري ببيان وقت بدء لذا فإن تحديد بداية الحمل بدقة أمر بالغ األهمية، ف

الحمل بنص واضح وصريح، ألن الخلط بين اإلجهاض ومنع الحمل يعتبر بمثابة خلط بين المشروع وغير 

 المشروع، حيث أن استعمال وسائل منع الحمل يعتبر حسب جل التشريعات الوضعية عمال مباحا.
 

_________________________ 
  )1( عبد النبي محمد محمود أبو العينين، مرجع سابق، ص55.

 )2( الشيخ صالح بشير، مرجع سابق، ص40.

 

(5) 

 

 

 
 



 ثانيا: اإلجهاض وتحديد النسل
يقصد بتحديد النسل تقليل عدد سكان الدولة وحصره في رقم محدد وتوجيه األفراد بعد ذلك لتنفيذ هذا     

المشروع باالكتفاء بعدد معين من األفراد، والوسيلة األكثر انتشارا لتحقيق ذلك يتمثل في استعمال الحبوب 

يضا اللجوء إلى التعقيم الدائم بقطع واللوالب مع اختالف في فعاليتها وانتشارها، ومن أنواع تحديد النسل أ

 القنوات التناسلية، إال أن استخدام التعقيم تبقى وسيلة االنتشار في العديد من أقطار العالم )1(.

ولما كانت حبوب منع الحمل واللوالب غير فعالة األثر، وعملية التعقيم غير شائعة االستعمال، دفع ذلك 

 بالهيئات العالمية المهتمة بالمرأة واألسرة إلى المطالبة باستخدام  

اإلجهاض كوسيلة لتحديد النسل، فدعت إلى إباحة اإلجهاض حتى ال تلجأ الحامل للعيادات السرية وال 

نفسها للخطر، وبناء على ذلك يمكن تقسيم وسائل تحديد النسل إلى نوعين، وسائل وقائية كالحبوب  تعرض
 والحقن واللوالب، ووسائل عالجية كاإلجهاض والتعقيم)2(.

العالقة بين الوسائل الوقائية والوسائل العالجية تكمن في الهدف الذي تحققه وسائل منع الحمل، ففي  . 

من حمل موجود وغير مرغوب فيه، أما في الوسائل األخرى يتم منع وجود حمل  اإلجهاض يتم التخلص

غير مرغوب في حدوثه، وإن كانت النهاية واحدة تتمثل في القضاء على الحمل بمنع استمراره أو منع 
 وجوده اصأل )3( .

 

 

 ثالثا: اإلجهاض وجريمة القتل
الحماية الجنائية، فاإلجهاض يستهدف  تختلف جريمة اإلجهاض عن جريمة القتل من حيث محل     

إزهاق روح الجنين قبل الموعد الطبيعي للوالدة، في حين يستهدف القتل إزهاق روح إنسان حي، وتبعا 

لذلك تختلف الحماية التي يوفرها المشرع الجزائري لكل من الجنين واإلنسان على حد سواء، وتعد 

بات المقررة لجرائم اإلجهاض، إضافة إلى أن اإلجهاض العقوبات المقررة لجرائم القتل أشد من العقو

عادة ال يكون إال عمدا، فالخطأ في اإلجهاض غير معاقب عليه في معظم التشريعات، فمن الضروري 

تحديد اللحظة التي تبدأ فيها الحياة اإلنسانية، حيث تسقط عن الكائن البشري صفة الجنين لتحل محلها صفة 

الحياة اإلنسانية تبدأ بمجرد عملية الوالدة وما يصاحبها من ألم، وأي اعتداء على  اإلنسان، والفقه يرى أن

 الجنين أثناء ذلك يعتبر قتال وليس اجهاضأ )4( .

مما سبق تظهر أهمية ضبط المفاهيم وتحديد محل جريمة اإلجهاض وتمييزه عن غيره من األفعال المشابهة 

التشريعات الوطنية ورجال الفقه وضع تعريف دقيق وواضح للحمل، مع التي قد تختلط به، فيقع على عاتق 

تحديد لحظة بداية الحمل حتى يكون أي مساس بالحمل خالل فترة الحمل مجرما ومعاقبا عليه قانونا، نظرا 

  لقداسة الحياة البشرية وخطورة انتشار اإلجهاض غير الضروري، خاصة مع تعدد المبررات الداعية إليه.

 ______ ____________________  
 )1( محمد الغزالي، مائة سؤال حول اإلسالم، الطبعة الثانية، دار رحاب، الجزائر، 2001 ،ص367.

 )2( ميرة عدلي أمير عيسى خالد، مرجع سابق، ص24.

 )3( مصطفى عبد الفتاح لبنة، جريمة اإلجهاض دراسة في سياسة الشرائع السماوية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، 1996،ص60.

 )4( الشيخ صالح بشير، مرجع سابق، ص43. 
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 المطلــــــــــــب  الثانــــي

 دوافع اإلجهاض 

ا يكون متعلق ــنها مـماعية ومـعلق بالظروف االقتصادية واالجتـو متـتتعدد دوافع اإلجهاض منها ما ه     

بأوضاع أخالقية وصحية، وهذا ما سنتناوله بتفصيل في هذا المطلب ورغم تعدد دوافع اإلجهاض فإننا 

ارتأينا إلى حصرها في دوافع طبية نتناولها في الفرع األول وأخرى أخالقية نخصص لها الفرع الثاني 

 والثالثة اقتصادية واجتماعية نخصص لها فرع ثالث. 
 

الدوافع الطبية )صحية( الفرع األول:  

يقصد بدوافع الطبية تلك التي تتعلق بصحة األم وصحة الجنين وهو ما ستناوله ضمن نقطتين نخصص    

 النقطة األولى للدوافع الطبية المتعلقة بصحة األم والنقطة الثانية للدوافع الطبية المتعلقة بصحة الجنين.

 أوال: الدوافع الطبية المتعلقة بصحة األم 

ي التي تتعلق بصحة األم البدنية والنفسية حيث يكون اإلجهاض لسبب الحفاظ على صحة األم البدنية في ه

حالة ما إذا كان استمرار الجنين يؤدى إلى إصابة األم بأذى جسيم كأن يسبب لها عجزا أو مرض ما من 

ها، وقد اتسع تعريف األمراض المزمنة مثل أمراض الكلي، أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي وغير

مفهوم الصحة ليشمل الصحة النفسية والتي عرفتها المنظمة العالمية للصحة )بأنها حالة من سالمة الجسمية 

 والنفسية واالجتماعية الكاملة وليست مجرد حالة انتفاء المرض أوالعجز )1( (.

ونجد قوانين عدة دول مثل كندا، األرجنتين وسويسرا أباحت اإلجهاض من أجل إنقاذ حياة األم وكذا إنقاذ  

صحتها البدنية والنفسية، ومن الدول ما بقيت تعتمد على إباحة اإلجهاض في حالة وحدة فقط هي أن يكون 

 اإلجهاض من أجل إنقاذ حياة األم مثل كمبوديا وسنغال..الخ )2(. 

فبراير  16والمؤرخ في  05-85بالنسبة للمشرع الجنائي الجزائري فقد نص في قانون الصحة رقم أما 

من قانون سابق ذكره تنص  68نص على االعتناء بصحة األم والجنين، فنجد ذلك في المادة  1985

 )حماية صحة األم بتوفير أحسن الظروف الطبية واالجتماعية لها قبل الحمل وخالله وبعده )3( (.

:) يجب أن تعمل المساعدة الطبية المقدمة للمحافظة من القانون نفسه على ما يلي  69ونصت أيضا المادة 

 على الحمل واكتشاف األمراض التي يصاب بها في الرحم وضمان صحة الجنين ونموه حتى الوالدة(.
________________________ 

)1( مصطفى عبد الفتاح لبنة، جريمة إجهاض الحوامل، دراسة في موقف الشرائع السماوية والقوانين المعاصرة، الطبعة األولى، دار أولي النهى للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 لبنان، 1996،ص137.

 )2( مصطفي عبد الفتاح لبنة، جريمة إجهاض الحوامل،مرجع سابق، ص137 

)3( أمر رقم 85-05 مؤرخ في 16 فبراير 1985 متعلق بقانون حماية الصحة وترقيتها الجريدة الرسمية، العدد 80،مؤرخة في 17 فيفري 1985 معدل ومتمم بقانون رقم 07-06 

 المؤرخ في 2006/6/15.
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استنادا إلى نص المادتين يتضح أن المشرع الجزائري يعتبر صحة األم وجنينها مسألة بالغة األهمية 

كان أن يمس الجنين بأذى إال إذا اتضح أنه في حالة لذلك ال يسمح بتعرضها ألي اعتداء ألي سبب 

استمرار الحمل سيشكل خطر على حياة األم ولذلك جعل المشرع الجزائري فعل اإلجهاض الذي يهدف 

من قانون العقوبات،  308إلى إنقاذ حياة األم من الخطر فعل غير معاقب عليه وهذا ما نصت عليه المادة 

رع الجزائري اإلجهاض العالجي من اإلجراءات الضرورية من أجل إنقاذ باإلضافة إلى ذلك اعتبر المش

حياة األم من الخطر والحفاظ على توازنها الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ، وذلك في نص المادة 

.1985فبراير  16المؤرخ في  05-85من قانون الصحة رقم  72  

من قانون الصحة توفر الصفة  72العقوبات و من قانون 308كما أن المشرع اشترط في المادتين 

الخاصة في القائم باإلجهاض وهو أن يكون طبيبا أو جراحا، فإذا قام به شخص ال تتوفر فيه هذه الصفة، 

فقد الفعل صفة اإلباحة، فالصفة شرط من شرط اإلباحة ألن هذه الصفة ال تشمل األشخاص الذي جاء 

 72عقوبات، بل تقتصر على الطبيب والجراح وتؤكد ذلك المادة من قانون ال 306ذكرهم في نص المادة 

 من قانون الصحة بذكرها أن اإلجهاض يتم في هيكل مختص. 

وبالتالي إذا قامت القابلة أو الصيدلي بعملية اإلجهاض فقد الفعل أي اإلجهاض العالجي شرط من شروط 

 إباحته.

الضرورة وتمت الموافقة على إجراء اإلجهاض، فيجب كما اشترط المشرع العلنية إذا ما تقرر قيام حالة 

أن يتم في غير خفاء، كما أن المشرع الجنائي الجزائري بإضافة إلى الشروط التي استوجبها لقيام حالة 

الضرورة أحاط اإلجهاض بشروط شكلية وهي الصفة، اإلبالغ، العلنية فإذا توفرت كل هذه الشروط التي 

اإلجهاض فإنه يمكن إنهاء حالة الحمل في أي مرحلة من مراحل تطور  أحاط بها ذلك إلجراء عملية

 الجنين )1( .
 

ثانيا: الدوافع الطبية المتعلقة بصحة الجنين   
 

أساس هذا اإلجهاض هو منع انتشار األمراض الوراثية وكذلك تجنب والدة غير سليمة لألطفال أي     

والدة أطفال ذوي عاهات جسمية أو عقلية الناتجة عن تعرض الجنين داخل الرحم للعدوى بأمراض 

قية واليابان، معينة، وهذه األسباب تقر بها قوانين عدة دول مثل قوانين دول اسكندنافية ودول أوروبا الشر

وقد أشادت الدراسات الطبية واإلحصائيات العلمية أن المصير الطبيعي لألجنة المشوهة يكون إما 

 اإلجهاض أو الموت قبل الوالدة أو الموت بعد الوالدة أو حياة مع وجود خلل فيه )2( . 

____________________ 
  )1( ثابت بن عزة مليكة، اإلجهاض بين الشريعة و القانون الوضعي الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  القانون الجنائي، جامعة الجزائر،2001-2002 ،ص159. 

 )2( مصطفى عبد الفتاح لبنة، جريمة إجهاض الحوامل، مرجع سابق، ص138.
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المختصون، من غير الممكن التأكد منها إال بعد األسبوع الثامن  إن التشوهات الجنينية حسب ما كشف عنه

من الحمل، أي بعد مرحلة متقدمة من عمر الجنين فأي فعل يمس الجنين بعد نفخ الروح فيه، يعتبر فعل 

مح القانون بقتل ــر، فكما ال يسـمتعلق بإنسان كامل الحقوق يتمتع بالحماية نفسها المقدرة لغيره من البش

إنسان مشوه بعد تعرضه لحادث، فال يسمح كذلك بقتل الجنين إذا ثبت أنه مشوه بعد نفخ الروح فيه وهذا 

ما أقره مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي في دورته الثانية عشر بمكنه المكرمة فيما يتعلق بموضوع إسقاط 

فقد اعتبره قسم من الفقهاء محرم مطلقا، وقسم آخر الجنين المشوه خلقيا، أما في حالة عدم نفخ الروح فيه 

أجازه ولكن بشروط ولكن أغلب الفقهاء أجاز اإلجهاض ما دام لم تنفخ فيه الروح مع اشتراط معظمهم 

 وجوب خطورة التشوهات مع استحالة العالج وأن ال يكون التشوه مجرد عيب بسيط في الجنين )1( .

هذا النوع من اإلجهاض ولم يتعرض إلى هذه المسألة، وحسب رأي ونجد المشرع الجزائري لم ينص على 

فإن المشرع الجزائري يجب أن ينص على هذا النوع من اإلجهاض وذلك من أجل تجنب انتشار األمراض 

الوراثية، وأيضا والدة أجنة مشوهة الن مصيرها حسب الدراسات العلمية هو الموت بعد الوالدة ،ولذلك 

على هذا النوع من اإلجهاض.يجب أن ينص المشرع   

الفرع الثاني: الدوافع األخالقية    

يرجع الكثير من علماء االجتماع انتشار اإلجهاض بإنهيار أخالق المجتمعات الحديثة وما صاحبها من    

ضعف في الوازع الديني والحديث عن األخالق وما لها من أثار على الكثير من السلوكات مثل انتشار 

اإلجهاض بسبب ضعف الوازع األخالقي والديني )1( ، ونجد أن الشريعة اإلسالمية تهدف إلى بناء مجتمع 

صالح متخلق بأخالق القرآن الكريم فكل أحكامها ترمي إلى جلب المصالح ودفع المفاسد كما حرمت 

شاء اإلجهاض الذي يعود إلى نكاح غير صحيح وهذا لكي ال تتفكك المجتمعات وتقوم فيها المفاسد والفح

وعلى هذا األساس لم تفرق الشريعة بين اإلجهاض الذي يكون من حمل زنا )عالقة غير شرعية (والذي 

 يكون من عالقة شرعية تتمثل في زوج صحيح.

إن المشرع الجزائري لم يستثني اإلجهاض الذي مرده عالقة غير شرعية حيث حرم اإلجهاض مهما 

لذي يتم بنكاح صحيح والذي يكون بثمرة الزنا، فاعتبره كانت صوره ودوافعه ولم يفرق بين اإلجهاض ا

من قانون العقوبات : كل من  304في كلتا الحالتين جرما يعاقب عليه وذلك استنادا إلى نص المادة 

أجهض امرأة... فنص هذه المادة استعمل لفظ المرأة مطلقا ولم يخصص أو يشير إلى لفظ الزوجة وهذا 

من نفس  309أي اعتبار اإلجهاض جرما في كلتا الحالتين وكذلك المادة  دليل قاطع على ما سبق ذكره

القانون تعاقب.. المرأة .. فهذا النص شمل التجريم للمرأة بصفة عامة أي سواء كانت متزوجة أو غير 

متزوجة وال وجود ألي استثناء لحالة اإلجهاض خوفا من العار أو القتل، على عكس التشريعات العربية 

ق .ع األردني التي اعتبرت اإلجهاض الذي يكون  324ون العقوبات األردني حيث نص في المادة مثل قان

الداعي إليه هو الحفاظ على السمعة والذي تقوم به الحامل على نفسها أو أحد أقاربها حتى الدرجة الثالثة 

 من الظروف المخففة في جريمة اإلجهاض وكذلك هو الشأن بالنسبة للقانون السوري والسوداني )2( .

____________________ 
 )1( لشيخ صالح بشير، مرجع سابق، ص115.

  )2( مصطفى عبد الفتاح لبنة،جريمة إجهاض الحوامل، مرجع سابق، ص14 .

 )3(  ثابت بن عزة مليكة، مرجع سابق، ص ص171 -178.
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تعد جريمة االغتصاب فعل ال أخالقي والتعدي على القيم األخالقية حيث كثيرا ما تلجأ المرأة الحامل نتيجة 

)فعل االغتصاب( إلى ارتكاب جريمة اإلجهاض، أي إجهاض الجنين الناتج عن ذلك الفعل والمشرع 

انونية التي خصصها الجزائري لم يتطرق إلى موضوع إجهاض الحمل الناتج عن االغتصاب في المواد الق

لإلجهاض وهذا السكوت يمكن فهمه وتفسره بعدم إباحة المشرع الجزائري لهذا الفعل واعتبره مثل جرائم 

اإلجهاض األخرى ، وبذلك فهو غير مسموح به قانونا وفعل معاقب عليه، وهناك تشريعات من أباحت هذا 

 النوع من اإلجهاض ومنها من لم تبحه وذلك استنادا إلى عدم توفر شرط الدفاع الشرعي )1( .

الفرع الثالث: الدوافع االقتصادية واالجتماعية   

ية ـرة من الناحــئا على األسـون عبـن ميالد مولود جديد يكـهاض التخلص مـن اإلجـنوع مـيقصد بهذا ال

النوع من  االقتصادية واالجتماعية بحيث يؤثر على الوضع المالي والمعيشي لألسرة،الفقه لم يتطرق لهذا

اإلجهاض والذي تقتضيه القواعد العامة عدم جواز اإلجهاض في هذه الحالة، فاهللا سبحانه وتعالى قد كفل 

قَُها َويَعألَُم۞ )2(  كما نهى  ِ ِرزأ ِض إِالَّ َعلَى ٱَّللَّ َرأ  فِى ٱألأ
رزق كل كائن حي قوله تعالى: ۞ َوَما ِمن َدآبَّة ٍۢ

يََة  اَلَدُكمأ َخشأ أيضا سبحانه وتعالى عن قتل األوالد خشية من الفقر في قوله تعالى : ۞ َواَل تَقأتُلُوا أَوأ

ئًا َكبِيًرا۞)3(    ُزقُُهمأ َوإِيَّاُكمأ ۚ إِنَّ قَتألَُهمأ َكاَن ِخطأ ُن نَرأ ۖ  نَّحأ اَلق   إِمأ

فالشريعة اإلسالمية تقر بحق الجنين مقدما على حق األسرة، ونجد بعض الفقهاء يفتون بعدم جواز إسقاط 

الجنين حتى في حالة تعرض حياة األم للخطر خاصة بعد نفخ الروح وبطريق أولى فال يجوز إسقاط 

اإلسالمية ، أما من  الجنين ألسباب اقتصادية واجتماعية التي هي أقل خطرا وشأنا هذا من ناحية الشريعة

ناحية القانون الوضعي فهناك من التشريعات التي أباحت اإلجهاض لألسباب االقتصادية واالجتماعية مثل 

 التشريع الفرنسي الذي أباح اإلجهاض قبل األسبوع العاشر إذا وجدت الحامل نفسها في حالة ضيق )4( . 

سي أما بالنسبة للتشريع المصري لم يرد نص على من قانون الصحة الفرن 162وهذا ما نصت عليه المادة 

هذا النوع من اإلجهاض حيث يكاد يجمع الفقه المصري على عدم مشروعية هذا النوع من اإلجهاض ، 

استنادا إلى كون حق الجنين في الحياة أكثر أهمية من الحالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة، على الرغم 

لى إجازة هذا النوع من اإلجهاض للحفاظ على الوضعية االجتماعية من اتجاه بعض الفقه المصري إ

  واالقتصادية.

 

___________________________________ 

)1( انظر: ثابت بن عزة مليكة، مرجع نفسه، ص184 . 
 
 

 )2( سورة هود آية 06 برواية عن ورش بن نافع.

 )3( سورة اإلسراء اآلية 31 برواية عن ورش بن نافع.

 )4( اعلي شيخ إبراهيم المبارك، حماية الجنين في الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، 2009،ص200،ص201.
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حث الثانيـــالمب  

المطلب األول  نتناول في هذا المبحث صور اإلجهاض وعقوباته والظروف المقترنة به وسيكون      

والمطلب الثاني الضرورة المقترنة بهصور اإلجهاض وعقوباته   
 

 المطلب األول : صور اإلجهاض وعقوباته

 اوالً : اإلجهاض االختياري

ماهيته : يتحقق اإلجهاض االختياري إذا كان قد قدم برضا الحامل فرضا الحاصل ال يعد سبب إلباحة 

ص اإلجهاض ليس اإلجهاض على مقتضى النصوص القانونية وتقليل ذلك أن الحق الذي تحميه نصو

لألم حتى يكون لرضائها األثر المبيح وإنما هو للجنين ومن ثم ليس لها التصرف بحق غير ذات صفة 
 للتصرف فيه حتى وان كان يرافق هذا  الحق بعض المتاعب واألالم )1(

ى إذ يتعين عليها تحمل تلك المتاعب واآلالم بحكم رسالتها الزوجية ، ولرضا الحامل صورتان : األول

 أن يقع بواسطة المرأة 

حالة المرأة التي تجهض نفسها  : الصورة األولى .الحامل والثانية أن يقع بواسطة الغير ومساعدته

بنفسها : تتحقق هذه الصورة عندما تقوم المرأة بإجهاض نفسهاً  قصدا بأية وسيلة ومن الوسائل وقد 

من قانون العقوبات األردني ، ويطلق  ٣٢١جاءت اإلشارة صريحة إلى هذه الصورة في صدر المادة 

مرأة في هذه الصورة هي الفاعله االصليه على هذا النوع من اإلجهاض اإلجهاض اإليجابي وتكون ال
 في حين يكون الجنين مجنيأ عليه )2(  

حالة المرأة التي تجهض نفسها بواسطة الغير : تتحقق هذه الصورة عندما توكل المرأة  :الصورة الثانية 

السلبي ، وبسبب ويطلق على اإلجهاض الذي يتم في هذا الصورة اإلجهاض  . الحامل أمر اإلجهاض إلى شخص آخر

التسمية هذه فيما نرى عائدة إلى اقتصار دورها على أمر سلبي وهو عدم المعارضة في الوسيلة المستعملة عن علم 

يكون مصدر فكرة اإلجهاض هي أهو وقد وردت اإلشارة صريحة إلى هذه الصورة في  بالقصد منها ، وال يهم من

من قانون العقوبات ٣٢١عجز المادة   

 

_________________________ 

 )1( د. كامل سعيد ، دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون والقضاء المقارن ، ط١ ، دائرة المكتبة الوطنية ، عمان ، األردن ، ٢٠٠٢ ، ص٢٤٨ – ٢٤٩.

 )2( د. كامل السعيد ، دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون ، مصدر سابق ، ص٢.
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ويعتبر كال من )المرأة والغير( ً فاعال ً أصليا في الجريمة ، فهي فاعلة أصلية للجريمة المنصوص عليها في المادة 
 ٣٢١ من ق . ع عقوبتها الحبس من ستة اشهر إلى ثالثة سنوات اما هو فاعل اصلي للجريمه المنصوص عليها )1( .

من ق ز ع عقوبتها الحبس من سنة إلى ثالث سنوات وإذا كان الغرض أن اإلجهاض  ٣٢٤في الفقرة األولى من المادة 

االختياري يتم عادة بوسائل ال تتسم بالعنف ألنه من غير المعقول أن تقتل المرأة باإلجهاض بالضرب أو نحوه إال أن هذا 
 ليس بشرط فأن ثبت قبولها  بالضرب وسيلة لالجهاض عد اختياريا )1(.

 

االجباري:االجهاض اثاني  

ماهيته : يتحقق االجهاض االجباري كما يدل اسمه عندما  يتم بدون رضا المرأه  الحامل وايراداتها بغض النظر عن 

ع والنعدام  رضا الحامل  في جرائم  323الوسائل المستعملة لتحقيقه وقد وردت االشارة اليه في الفقرة  االولى  م 

جهاض نفس مدلوله في جرائم  هتك العرض وافساد االخالق هذا باإلضافة إلى أنه ال يعقل أن يكون الشارع حصر اال

استعمال اللفظ الواحد في معنين لمجرد وجوده في موضوعين مختلفين إذ لو أراد لشارع معنى ً مغايرا لما تردد بذكر 

نقص المصرية وأشار إليه الفقه فأنه يتبين أن انعدام الرضا ذلك صراحة وبالرجوع إلى ما استقر عليه قضاة محكمة ال

يتحقق في جميع الحاالت التي تتجه إرادة المجني عليها إلى قبول االتصال الجنسي وبتطبيق ذلك على جرائم اإلجهاض ، 
 يمكن القول أن انعدام الرضا يتحقق في جميع الحاالت التي ال تتجه ارادة  الحامل الى قبول االجهاض )2(

 ويمكن ارجاع حاالت انعدام الرضا إلى صورتين رئيستين هما : 

هي تلك التي يستعمل فيها الجاني اإلكراه معها ال فرق في ذلك بين أت يكون اإلكراه ً ماديا أو معنو ًيا :  الصورة األولى

المرأة ما يؤدي إلى اجهاض مع ، ويتحقق اإلكراه المادي بإرتكاب أفعال القوة والعنف كالدفع والركل واللقاء على جسم 

مالحظة أن القانون لم يشترط في القوة بلوغها ًحدا مع ً ينا من الجسامة أو تركها جروًحا في الجسم أما اإلكراه المعنوي 

 فتمثل في تهديد الحامل بأن اذى خطير سيلحق بها أو بما لها أو بشخص عزيز عليها أن لم يقبل اإلجهاض

تلك التي تعتبر في حكم االكراه من حيث انها تشترك معه في أثرها على الحامل هي :  الصورة الثانية 

وهو اعدام ارادتها وأن اختلفت عنه في طبيعتها ومنها المباغتة والخداع وغيره من سبل الغض كما لو 

 اعطيت بغير علم منها دواء لالجهاض معتقدة انه لشفائها من مرض بها وانتهاز فرصة فقد المجني عليها

وشعوره اثناء النوم او االغماء او خضوعها لتنويم مغناطيسي أو عدم الشعور بسبب السكر أو الجنون أو  
 ما في حكمه مما  يعدم االرادة )3(

_______________________ 
 )1( د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ٢.

 )2( د. كامل السعيد ، دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون والقضاء المقارن ، مصدر سابق ، ٢٤٩ .

 )3( د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ٢٥٠ – ٢٥١.
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: قد تتفاقم النتائج الجمعية في اإلجهاض فال يتوقف األذى عند هذا الحد وإنما يتعداه إلى موت المرأة  ثالثا

الحامل ؛ فما الحكم القانوني لهذه الجريمة؟ اتعتبر الوفاة ظرفا مشددأ لجريمة االجهاض ام انها تعتبر 

 عنصرا خاصأ مكونأ لجريمة خاصة

هو البحث عن المصلحة –تفرقة ً وفقا لما يراه الرأي الراجح بحث لإلجابة على هذا السؤال أن معيار ال

القانونية المعتدى عليها فأن اقتصر االثر على مجرد تشديد جسامة االعتداء على ذات المصلحة التي 

وكذا خص الفقرة االولى  من  321بحسبها النموذج العام لجريمة االجهاض وهو في هذا المقام نص م 

نون العقوبات االردني اعتبرت الوفاة ضرفأ مشددا لجريمة االجهاض ؛ اما اذا كانت من قا 322المادة 
 الوفاة تؤدي الى تغير المصلحة القانونية فال مفر عندئذ من اعتبارها ركنأ مكونأ لجريمة خاصه )1(

وأن صور اإلجهاض في مصدر آخر نص المشرع على عدة صور لجريمة اإلجهاض ووضع لكل 

ة خاصة بها وهذه العقوبات تختلف بأختالف صفة الجاني وكذلك تختلف بحسب ما إذا صورة منها عقوب

كانت المرأة الحبلى راضية بوقوع اإلجهاض عليها أو كانت غير راضية بذلك وتب ًعا لذلك فأن جريمة 

 اإلجهاض قد تكون جنحة عقوبتها الحبس وقد تكون جناية عقوبتها االشغال الشاقة المؤقتة ويتوقف ذلك

على الظروف التي تحيط بارتكاب الجريمة كما يتوقف ً ايضا على صفة الفاعل ويمكن أن نرد صور 

 إلجهاض من صورتين األولى وهي اإلجهاض برضا المرأة الحامل والثانية هي اإلجهاض دون رضاها.
 

جرائم اإلجهاض برضا المرأة الحامل  : -أوال    

الحامل إذا وقع من المرأة نفسها وعلى نفسها كما تقوم الجريمة تتم جريمة اإلجهاض برضا المرأة     

 إذا وقعت من الغير على المرأة الحامل برضاها :

 1- حالة المرأة التي تجهض نفسها قهرأ : وقد نصت المادة )321( ع على هذه الحالة وهي تفضي )2( 

ل لها غيرها هذه بان كل امرأة اجهضت نفسها بها استعملت من الوسائل او رضيت ان يشم

الوسائل تعاقب بالحبس من سته اشهر الى ثالثة سنوات ؛ وفي هذه الصورة  فان المشرع يخرج على 

القواعد العامة التي تفضي بان لالنسان ان يتصرف في نفسه وفي حاله كيفما يشاء ذلك ان االجهاض ال 

الهما مقصود بالحماية وحكمة المشرع يعتد في اثره على المرأة ؛ وانما يتعدى الى المصلحه العامة ؛ وك

من معاقبة المرأة على اجهاض نفسها هي المحافظة على الجنين بغض النظر عن الفاعل وتتم الجريمة 

في هذه الصورة اذا قامت المرأة في استعمال اية وسيلة من الوسائل التي من شأنها  ان تؤدي الى 

لي أو رفع أشياء ثقيلة تؤدي إلى حدوث نزيف حاد االجهاض كتعاطي دواء معين او القفز من مكان عا

يتبعه اجهاض فالمرأة  في مثل هذه االحوال تقوم بفعل ايجابي على نفسها يؤدي الى االجهاض فتكون 
 هي  الفاعل االصلي في الجريمة وتسأل على هذا االساس )3(

  
 

___________________ 
 )1( د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص٢ .

  )2( د. محمد سعيد نمور ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مصدر سابق ، ١٨٥.

 )3( د. محمد سعيد نمور ، شرح قانون العقوبات ، مصدر سابق .
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:حالة المرأة التي تجهض نفسها بواسطة الغير  -2  

االعتراض على الوسيلة يمكن أن تتم جريمة اإلجهاض إذا اقتصر دور المرأة على امر سلبي وهو عدم     

التي يستعملها الغير في سبيل اجهاضها شريطة ان تكون عالمة بالقصد من استعمال مثل هذه الوسيلة وأن 

تكون راضية بما استعمله الغير وبما يوقع على جسمها بغية الوصول إلى نتيجة معينة وهي اسقاط الحمل  

ك يساهم معها في ارتكاب جريمة اإلجهاض .وفي هذه الحالة  يفترض أن يكون للمرأة الحامل شري  

ويعتبر كل من المرأة والغير ً فاعال ً اصليا في الجريمة فالمرأة تعتبر ً فاعال اصليًا  بصريح نص م / 

( من نفس القانون وال 322ق .ع والغير يعتبر ً فاعال ً اصليا وذلك ً وفقا لما تفضي به المادة  ) ٣٢١

الغير لإلجهاض المرأة الحامل بغية احداث اإلجهاض ؛ وفي هذه الحالة أن من تهم الوسيلة التي يتبعها 

( عقوبات .322/1يقدم على هذه األفعال يعاقب بالحبس إلى ثالث سنوات  )المادة   

وإذا حدث اإلجهاض برضا المرأة الحامل وافضى اإلجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى 

عقوبات( . 322/2باإلشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات ) م موت المرأة ة عوقب الفاعل   

وفي هذه الحالة تكون بصدد جريمة جديدة وال تكون بصدد ظروف مشددة بجريمة اإلجهاض ، وإذا قام 

شخص بإعطاء دورا إلى امرأة حامل لكي تجهض برضاها وبعد أن تناولت اجهضت ولكن حدث معها 

وفاتها ، فأن الفاعل يسأل عن جناية اإلجهاض المفضي إلى الموت . نزيف شديد أدى إلى   

وإذا كان الجاني طبيبأ او جراحا   صيدليا أو قابلة وقام بفعل اإلجهاض ولكن ذلك أدى إلى وفاة المرأة 

عقوبات(/325الحامل؛ فأن العقوبة تشدد بحثه ويزداد عليها بمقدار الثلث حسب ما تقتضي به المادة )  

جرائم اإلجهاض دون رضا المرأة الحامل : -ثانيا   

من قانون العقوبات والتي تفضي في  ٣٢٣هذا النوع من اإلجهاض االجباري نصت عليه المادة      

فقرتها األولى بأن من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب باإلشغال الشاقة مدة ال تزيد 

يقع دون رضا المرأة الحامل وانعدام الرضا يتحقق في  على عشر سنوات واالجهاض هنا هو جناية ألنه

جميع الحاالت التي ال تتجه فيها إرادة المجني عليها إلى قبول اإلجهاض ، وينعدم الرضا لدى المرأة 

عنها ، ويتحقق االكراه ماً معنوي أدى على احداث اإلجهاض رغ الحامل ان اعترضت إلى اكراه مادي أو

بأستعمال العنف أو القوة ضد المجني عليها ، كأن يقوم الجاني بضرب المرأة المادي من جانب الجاني 

الحامل أو دفعها بقوة أو ركلها بالقدم أو القاءها من مكان مرتفع مما يؤدي إلى اجهاضها ، وال يشترط 

ا يتحقق المشرع امدًا معي ًنا من الجسامة بالنسبة ألفعال العنف التي يأتيها الجاني على جسم المرأة ، كم

االكراه المعنوي إذا هدد الجاني المرأة الحامل بأذى خطير ينالها أو ينال شرفها أو مالها أو يلحق بشخص 

عزيز عليها إذا لم تقبل بوقوع اإلجهاض عليها ، وتقدير االكراه بنوعيه المادي والمعنوي أمر موضوع 

 يعتبر تقديره للمحكمة المختصة بنظر الدعوى

اإلجهاض : قرر المشرع عقوبات مختلفة لجريمة اإلجهاض بحسب ما إذا وأن عقوبة جريمة 

كانت الحامل هي التي اجهضت نفسها أم قام الغير بإجهاضها ونص على ظروف مشددة وعلى عذر 

قانون تخفيف بسببه عقوبة اإلجهاض ، كما أن جريمة اإلجهاض قد تكون مبررة أو قد يتوافر بالنسبة لها 

ية ً طبقا للقواعد العامة ، إذا توافرت بالنسبة له وفي الظروف التي يتم فيها شروط مان ًعا من المسؤول

 التبرير أو شروط المنع من المسؤولية .
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عقوبة اإلجهاض البسيط :  -اوأل  

عقوبة اجهاض الحامل لنفسها :  -1  

عقوبات عن أن ))كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو  ٥٤١نصت المادة     

 استعملته غيرها برضاها تعاقب الحبس من ستة اشهر إلى ثالث سنوات(( 

ويوضح هذا النص عقوبة جريمة اإلجهاض التي ترتكبها الحامل على نفسها ، وترتكب الحامل هذه 

اض على نفسها بأي وسيلة كانت كيمياوية او ميكانيكية بعنف او الجريمة إذا هي مارست فعل اإلجه
 بدون عنف )1(

وسواء احضرت هي تلك الوسيلة بنفسها دون وساطة من الغير أو دلها عليها شخص آخر وتعتبر 

الحامل في هذه الحالة فاعل الجريمة وقد يساهم معها في هذه الجريمة محرص أو متدخل ، كمن يقدم 

هاض أو بدلها عليها أو يصحبها عند شخص آخر لهذا الغرض أو يقدم لها مكاننا لها وسيلة اإلج

إلجراء العملية وتعتبر المرأة الحامل فاعل لهذه الجريمة اذا رضيت باستعمال اي وسيلة يترتب عليها 

اجهاضها وتجهض بالفعل  بسبب تلك الوسيلة وتعتبر المرأة في هذه الحالة فاعل ضروري أو شريط 

مة إلجهاض التي يرتكبها الغير عليها برضاها ألن رضاها بأرتكاب الجريمة عليها تكون قد في جري
 ساهمت في إبراز تلك الجريمة إلى حيز الوجود )2(

عقوبة اجهاض الغير للحامل : -ثانيا   

 ميز المشرع بين عقوبة اجهاض الغير برضاها وبين اجهاضها بغير رضاها :

برضاها : عقوبة اجهاض الغير للحامل -أ  

على أن ))من أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها  ٥٤٢نصت المادة    

برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات (( يتضح من هذا النص أنه يشترط لتوقيع عقوبة 

يتخذ  جريمة اإلجهاض في هذا الغرض أن يرتكب تلك الجريمة شخص آخر غير المرأة الحامل التي

عليها فعل اإلجهاض وينوي أن يكون هذا الغير رجال أو امرأة كما ينوي أن يكون هذا الغير امرأة حامل 

أو غير حامل وسواء كانت وسيلة اإلجهاض عنيفة أو غير عنيفة ويشترط أن يتم اإلجهاض بموافقة 

ا الغرض هي الحبس من المرأة الحامل سواء كانت تلك الموافقة صريحة أم ضمنية وعقوبة الغير في هذ

سنة إلى ثالث سنوات ، وهذه العقوبة مقررة لجريمة اإلجهاض التامة وغير التامة أي أن المشرع 
 اللبناني سوى بين المحاولة أو الشروع في اإلجهاض وبين الجريمة التامة من حيث العقوبة )3( 

 

____________________________________ 

 )1( د. علي عبد القادر القهوجي ، جرائم االعتداء على المصلحة العامة وعلى اإلنسان والمال ، القسم الخاص ، ط٢ ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ٢٠٠٢ ، ص٣ .

 )2( د. علي عبد القادر القهوجي ، مصدر سابق ، ص٣٨ . 

 )3( د. علي عبد القادر القهوجي ، مصدر سابق ، ص٣٨٨ – ٣.  
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 ب- عقوبة اجهاض الغير للحامل بغير رضاها :

عقوبات على)) أن من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب  ٤٤٣نصت المادة  

باألشغال الشاقة خمس سنوات على األقل(( ستنادا إلى هذا النص يشترط لكي يعاقب الغير عن جريمة 

ي تكون كذلك إذا لجأ الفاعل إلى اكراه أن تقع تلك الجريمة بدون رضاء الحامل ، أي ضد ارادتها وه

المرأة الحامل سواء كان هذا االكراه ً ماديا أو معنوً يا ، ويتحقق االكراه المادي بأرتكاب أفعال القوة 

والعنف لحملها على االستسالم  وممارسة وسائل اإلجهاض عليها ، وقد تكون األفعال ذاتها سبب 

الركل أو االلقاء على جسم المرأة أو عن طريق االستعانة بأداة اإلجهاض كما لو اتخذ صورة الدفع أو 

كعها أو حبل أو ارغامها أن تلقي بنفسها من مكان مرتفع وال يشترط في هذا االكراه أن يكون 

 جسيً ما أو أن يترك ً أثرا على جسم المرأة الحامل . 

مل بإيقاع األذى بها أو بشخص أما االكراه المعنوي فأنه يكون في صورة تهديد يوجه إلى نفس الحا
 عزيز عليها إذا لم تقبل باإلجهاض )1(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

   )1( د. علي عبد القادر القهوجي ، جرائم االعتداء على المصلحة العامة ، مصدر سابق ، ٣٨٧
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 المطلب الثاني : الظروف المقترنة به
 

على بعض الظروف التي قد تقترن بجريمة اإلجهاض ، وهذه الظروف قد تكون  نص القانون     

مشددة فتؤدي إلى تغليظ العقوبة بحق مرتكب الجريمة ، كما قد تكون هذه الظروف مخففة فيستفيد 

 الفاعل من العذر القانوني المخفف .
 
 

الظروف المشددة : -اوأل   

مرتكب الجريمة   –وترجع علة التشديد في هذه الظروف إلى صفة خاصة بالجاني  والصفة التي بجب      –

عقوبات والتي تفضي بأن مرتكب جرائم /325توافرها حتى تشدد العقوبة هي ما جاء في نص المادة  

 اإلجهاض بكافة صورها ، اذا كان طبيبأ او قابلة او صيدليأ او جراحأ يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها 

شديد العقوبة هي صفة علمية تسهل لصاحبها كما يالحظ من النص السابق فأن الصفة التي تؤدي إلى ت 
 ارتكاب الجريمة باستخدام ما أوتي من علم وفن وخبرة لتنفيذ جريمته )1(

  فالطبيب والجراح والقابلة ، إذا استعمل احدهم علمه في غير األغراض التي يجب عليه استخدامه فيها  

ددة  ويستوي في ذلك أن يستعمل دواء أو أن وقيام مثل هذه الصفة لدى الجاني تجعله مست ًحقا لعقوبة مش

يجري جراحة أو أن يقوم بضرب المجني عليه فتجهض كذلك يستوي أن يكون ما قام به الجاني من نشاط 

مادي أدى إلى اإلجهاض برضاء المرأة أو بدون رضاها كذلك تشدد العقوبة ومن باب أولى وإذا أدى 

( .325الجاني من ذوي الصفات المذكورة في )م اإلجهاض إلى وفاة المرأة الحامل إذا كان   

وقد تكون المرأة التي تجهض نفسها طبيبة أو قابلة أو صيدالنية وعندئذ ووفقًا للرأي الراجح في الفقه ، 

فأن الظرف المشدد ال ينطبق بحقها ألن الحكمة من التشديد تكون غير متوافرة ويطبق عليها نص المادة 
 321/من قانون العقوبات)2(

حصريًا فال تجوز إضافة شخص آخر إلى قائمة لم يذكره النص  ٣٢٥وقد ورد تعداد الصفات في المادة 

  .العقوبة المشددة طالب كلية الطبصراحة ، وبناء عليه ال يعاقب ب

الذي يجري اإلجهاض أو الموظف الصحي أو جراح اإلسنان أو الكيمياوي لعدم عده من بين من تتوافر 

ت . فيهم هذه الصفا  
_____________________________________ 
  )1( د. علي عبد القادر القهوجي ، مصدر سابق ، ص٣٨٨ –  ٣٨٩ .

 )2( د. محمد سعيد نمور ، الجرائم الواقعة على األشخاص ، مصدر سابق ، ص١ .

 )2( د. محمد سعيد نمور ، مصدر سابق ، ص١٩٠ .
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يتوافر في جميع حاالت اإلجهاض اختياريًا أو اجباريا  ألن عبارة المشرع  والظاهر أن مجال التطبيق 

بهذا المعنى صريحة واضحة إذ ورد النص   إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل..(( 

 ولم يقل في مادة معينة أو نوع معين من أنواع االجهاض .

طبيب فيعتبر مرتكبا لجريمة مقترنة بظرف مشدد ،  وينبني على هذا ، أنه إذا اجرى عملية اإلجهاض

سواء تم اإلجهاض برضاها أم بغير رضاها وقد احسن مشرعنا صنعأ بتعميم التشديد على اإلجهاض 

بصورتيه ألنه الحكمة من وراء قصره على اإلجهاض االجباري فقط كما فعل قانون العقوبات العراقي  في 
 المادة ٢٣١ منه ، متتغبه)1(

    

لكن ماذا لو استعمل الطبيب وسائل عادية يستعملها الشخص العادي أيصار إلى التشديد ؟و  

لوال صراحة النص تلزمنا اإلجابة على هذا السؤال باإليجاب ألغرتنا عبارة النص إلى القول بعدم التنديد 

مساغ لالجتهاد في فالنص قد أوجب التشديد لمجرد قيام الصفة حتى ولو لم تستخدم سبيال لإلجهاض ، إذ ال 

مورد النص وحتى ما توافرت الصفة ، صير إلى التشديد بصرف النظر عما إذا كان اإلجهاض اختياريا او 

اجباريأ والصفة في المجهض ضرف شخص محض بمعنى انه يؤثر في صاحبه فقط دون باقي المساهمين 

ف الجريمة .اآلخرين ممن ال تتوفر فيهم اللهم إال إذا كان من شأنه تسهيل اقترا  
 

 ولكن أيلزم أن يكون صاحب الصفة ً فاعال لقيام التشديد أم ينوي أن يكون شريًكا  )متدخأل ام محرضأ( ؟

 ان النص صريح على أن التشديد يقوم اذا كان صاحب الصفة مرتكبأ  لهذه الجريمة ومرتكب الجريمة هو فاعلها  .

الوجود عناصر جريمة اإلجهاض أي اجراها أو ساهم وفاعلها بطبيعة الحال هو الذي اخرج على حيز 

مباشرة في تنفيذها ولكن هذا ال يعني أن المشرع قد أراد بهذا الخروج على القواعد العامة وإنما أراد فقط 

 تجديد ما يحبه أن يزاد أو يضاف من العقاب في حال توافر الصفة الخاصة فيمن قام باإلجهاض

الحامل ، اصبح كل  لطبيب أو الجراح ... الخ جريمة اإلجهاض بموافقةومؤدى ما قيل أنه إذا ارتكب ا

اصليا.  منهما ً فاعال  

وهكذا نالحظ أن القانون قد ميز بين نوعين من الظروف الشخصية أو المزدوجة المشددة أولهما ظروف 

وعلى غيره شخصية أو مزدوجة مشددة من شأنها تسهيل ارتكاب الجريمة فهذه تسري على من تتوافر لديه 

سواء كانوا فاعلين أم محرضين أو متدخلين ، وثانيهما ظروف شخصية أو مزدوجة ليس من شأنها تسهيل 

ارتكاب الجريمة وهي ال تسري إال على من تتوافر فيه فقط حتى ولو كان المساهمون اآلخرون على علم 

 بها 
 

_____________________________ 

 )1( د. كامل السعيد ، دراسات معمقة في الفقه والقانون ، مصدر سابق ، ٢٥٣ – ٢ .
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وبناء على هذا الحكم تعاقب المرأة الحامل التي توافق على اإلجهاض قبل الطبيب كان لصفته هذه األثر 

في تسهيل ارتكاب الجريمة ، بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات ، ً مضافا إليها مقدار الثلث وتعاقب 

الحبس من ستة اشهر إلى ثالث سنوات فقط أن لم يكن لهذه الصفة أثر في تسهيل ارتكاب الجريمة ، بعقوبة 

كما لو كان اجراؤها لها بصفته زوجها ، بصفته شخصأ عاديا  كان سيقوم بها حتى ولو لم تلحق به هذه 

 الصفه.

وال يتغير من امر التشديد شيء أما الطبيب فيعاقب من سنة إلى ثالث سنوات ً مضافا إليها مقدار ثلثها ، 
 فيما لو كان الطبيب متدخأل او ممرضأ على مقتضى الماده )79( من قانون العقوبات)1(

 

 ثانياــ العذر القانوني المخفف : 

من قانون العقوبات ً عذرأ قانونيا مخففأ بحق المرأة التي تجهض نفسها على شرفها  ٣٢٤أقامت المادة 

هاض محافظأ على شرف احدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة .وكذلك من يقدم على االج  

ويالحظ أن القانون األردني قد انفرد من دون كثير من القوانين العربية بالنص على هذا الحكم وعلة 

التخفيف مرتبطة بالتقاليد والطباع والعادات التي تتسم بالطابع القبلي العشائري وما للشرف من اثر ومكانة 

المجتمع القبلي ورثه منذ القدم حتى يومنا هذا . في  
 

 وبناء على النص المشار إليه فأن الشرائط الواجب توفرها للتخفيف هي :

أن يكون المجهض المرأة الحامل نفسها أو شخص أخر غيرها شريطة أن تكون صلته بها مما نص  -1

عليه القانون ، وهي أن تكون أما احدى فروعه كأبنته أو حفيدته وأن نزلت أو احدى قريباته حتى الدرجة 

ع الجهات ، الثالثة . ونحن نرى أن النص على درجة من العموم والشمول بحيث ينطوي في حكمه جمي

ذكور أم إناث فكما يستفيد الرجل الذي يقوم بإجهاض ابنته أو حدى قريباته حتى الدرجة الثالثة تستفيد 

 المرأة  كذلك 

يجب أن يتوافر باعث يتمثل في أن يكون اإلجهاض قدم بدافع المحافظة على الشرف وعليه فال مجال  -2

  االنتقام مثأل .للتحقيق أن يثبت بأن اإلجهاض قد تم لدافع آخر ك

كما أن هناك شرطا آخر يستفاد من سياق النص وهو أن يكون الحمل ثمر وصال جنسي غير مشروع  -3

كما لو كان ناجمأ عن عملية اغتصاب أو زنى أو ما شابه ذلك ، وما لم يكن حمل ثمرة الخطيئة وتب ًعا 

الجاني غير ذلك ، فإذا توافرت هذه مصدر عار فال مجال لقيام العذر القانوني المخفف حتى وإن اعتقد 

 97الشروط  صير إلى تخفيف عقاب اإلجهاض بصورتيه االجباري والرضائي وذلك على مقتضى نص م/

من قانون العقوبات  ، ومؤدى تطبيق هذه المادة أنه إذا كان اإلجهاض جنائيأ حولت العقوبة إلى الحبس من 

لعقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ستة أشهر إلى سنتين وإذا كان جن ًحيا كانت ا

 دينارا

_____________________ 

 

 )1( انظر: د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص٢٥٥ – ٢٥٦ .
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ولعل من نافلة القول اإلشارة إلى أن هذا العذر ال يستفيد منه إال من تعلق به فقط ، وبناء عليه ال يستفيد 

هذا العذر إذا ساهم في اإلجهاض شخص آخر  ـــ اجنبي ـــ  مع المرأة أو مع من تربطه بها  من احكام

الصلة المعينة في القانون ، ومرد هذا أن للعذر طابعأ شخصيأ يؤثر في صاحبه فقط دون غيرة من سائر 
 المساهمين األخرين وهذا ما اجمع عليه الفقه والقضاء)1(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
  )1( د . كامل السعيد ، دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون ، مصدر سابق ، ص٢ .
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 المبحث الثالث

 النظام القانوني لجريمة االجهاض

ان البحث في النظام القانوني لجريمة االجهاض يستدعي ان نتناول التكييف القانوني لهذه الجريمة       

والشروع فيها فضال عن ضروره التعرض لبيان المصلحة محل الحماية في التجريم واالباحة وفي 

 احوال عدم المعاقبة ،وهذه ما سنتناوله في مطلبين وكما ياتي.

 

 المطلب االول 

 التكييف القانوني لجريمة االجهاض والشروع فيها

البد من االشارة ابتداءا الى ان سياسه المشرع الجنائي لم تكن على وتيرة واحدة في مختلف الدول في     

معالجة  جريمة االجهاض من حيث تجريمها او الشروع فيها ،اذ ذهب المشرع في بعض الدول ومنها 

عدة حقا طبيعيا روسيا الحالية والواليات المتحدة االمريكية التي تبني سياسه عدم تجريم االجهاض و

للمرأة يمكنها ان تلجأ اليه متى شاءت دون قيد او شرط )1( ، مستندين في ذلك الى نظرية االقتصادي 

االنكليزي ماليتوس والتي مفادها ان عدد السكان يتزايد بنسبة اكبر من تزايد المواد الغذائية والى مبادئ 

ندنافية فضال عن انهم يستندون الى جريمة حركة تنظيم النسل التي انتشرت في اوربا والدول االسك

 االجهاض يصعب اثباتها )2( 

غير ان جانب اخر من المشرعين اعتمد سياسة تجريم االجهاض ، وقد برر هذة الجانب ان المصلحة محل 

الحماية في تجريم االجهاض تكمن في حق الطفل بالنمو في بطن امه والوالدة الطبيعية ، فضال عن 

سالمة جسمها ومصلحة المجتمع في التكاثر والنماء، الى جانب اعتبارات ومصالح  مصلحة االم في

اجتماعية واخالقية  ودينية . غير  ان مواقف التشريعات التي تبنت  تجريم االجهاض قد اتفقت على 

عدم االعتداد برضى الحامل فيما يتعلق بتجريم االجهاض من عدمه ، اذ عدت الجريمة قائمة سواء كان 

ان رضا الحامل الينفي المسؤولية عنها ان هي اجهضت نفسها ام  أيجهاض برضى االم او بدونه، اال

اجهضها غيرها برضاها، الن حق الجنين في الحياة هو ليس من الحقوق التي تمتلك االم التنازل عنها 

العقوبة عند فضال عن كونه حق خالص للجنين في حياة مستقبلية ، غير ان المشرع تباينت بشأن مقدار 
 االجهاض برضى الحامل عنه بدون رضاها )3(

اما فيما يتعلق بالشروع بجريمة االجهاض ،فقد تباينت التشريعات الجنائية بشأنه ، فمن الدول من نص 

( من قانون العقوبات المغربي على )من اجهض او 449صراحة على المعاقبة عنه ، اذا تنص المادة )

و يظن انها كذلك..( بمعنى انه عاقب على الشروع  في هذه الجريمة حاول اجهاض امرأة حبلى  ا  

 

 
______________________________________________ 

  )1( المنال بسبب المعارضة القوية له في مجلس الشيوخ اال ان المحكمة االتحادية عـدلت عـن قرارهـا وفنـدت حـق االجهـاض في  1983/7/3.

  )2( تافكة عباس البستاني: حماية المرأة في القانون الجنائي العراقي ، مصدر سابق ، ص99 

)3(عاقب المشرع العراقي بموجـب المـادة ٤١٧ مـن قـانون العقوبـات العراقـي النافـذ بـالحبس لمـدة التزيـد علـى سـنة واحـدة اذا كان اجهاض المرأة برضاها في حين عاقب بالسجن مدة 

م418 )مـن القـانون نفـسه ، وكـذلك تباينـت عقوبـة المـشرع الـسوري )المـواد 527-529 . )في حـين لم يجـد رضـا المـرأة )التزيد على عـشر سـنين مـن اجهـض امـرأة بـدون رضـاها 

 او عـدم رضـاها أي حيـز في مخيلـة المـشرع المـصري اذ عاقـب عـن االجهـاض بعقوبـة واحـدة لكـل مـن اجهـض حامال سواء اكان ذلك برضاها ام بدون رضاها
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سواء كانت استحالة تحقيق النتيجة السباب تتعلق بالوسيلة المرتكبة ام بمحل الجريمة وهو ذات الموقف 

و  528( على تطبيق احكام المادتين 530الذي تبناه المشرع السوري اذا نص قانون العقوبات  بالمادة )

ولو كانت المرأة التي اجريت عليها وسائل االجهاض غير حامل ،اي تطبق العقوبات نفسها التي  529

 تفرض على االجهاض برضى الحامل  او عدم رضاها ولو كانت المراة غير حامل.

هذا في حين ذهبت تشريعات اخرى ومنها المشرع المصري الى النص صراحة على عدم المعاقبة عن 

( من قانون العقوبات  )ال عقاب على الشروع في االسقاط..( هذا فيما 264ادة )الشروع اذا تنص الم

يذهب رأي في الفقه المصري الى القول بانه في الحالة التي ينفصل فيها الجنين ويبقى حيا )كنتيجة لما 

قام به الفاعل ( فانه ينتفي وصف الجريمة عن االجهاض ويعد مجرد الشروع فيه )1( ، اما بقية 

شريعات  ومنها المشرع العراقي فانها تركت امر الشروع في جريمة االجهاض للقواعد العامة في الت

 القانون الجنائي ، اذا لم تتضمن تاكيده او نفيه بنصوص خاصه كما فعل المشرع المصري.

هذا وقد تقترن جريمة االجهاض برضى المرأة الحامل بظرف مخفف في حالة اجهاض المرأة  نفسها 

او مكنت احد اقربائها حتى الدرجة الثانية من ذلك اذا كان االجهاض اتقاء للعار )2( . كما تقترن هذه 

الجريمة بظروف مشدد فقد جعل المشرع من صفة الجاني ظرفأ مشددأ وذلك اذا كان طبيبأ او صيدليأ 

او كيميائيأ او قابلة او احد معاونيهم )3( . فضال عن منع الفاعل من مزاولة هذه المهنة مدة ال تزيد على 

ثالث سنوات )4(  . وقد يفضي االجهاض سواء كان برضى الحامل )5( ام بدون رضاها )6( ، الى موت 

المجنى عليها ، وحيث ان المصلحة محل الحماية في هذه الحالة وهي حق االم في الحياة اكثر اهمية 

فقد افرد لها المشرع عقوبة هي اشد لذا  اض بمفردهاوخطورة من المصلحة محل الحماية لجريمة االجه

جسامة من عقوبة جريمة االجهاض بصورها كافة ، فضال عن كونها تمثل نموذجأ قانونيأ مختلفأ عن النموذج 

 القانوني العام لجريمة االجهاض بصورتها المبسطة.

 

___________________________________________________ 

 )1( وذلك الن المشرع والفقه المصري يذهبان الى عدم المعاقبة عن الشروع في االجهاض

 )2( وهو ما اخذ به المشرع العراقي في المادة )4/417( مـن قـانون العقوبـات والمـشرع الـسوري في المـادة 531 مـن قـانون العقوبات ، فيما لم ينص المشرع المصري على ذلك.  

 )3( نص المادة )4/417( من قانون العقوبات العراقي.

 )4( وهي التدابر األحترازية سالبة للحقوق والتي أوردها المشرع العراقي في المادة قانون العقوبات.

 )5( نص المادة )2/417(من قانون العقوبات العراقي.

  )6( نص المادة )2/418(من قانون العقوبات العراقي.
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( 417( من المادة )2غير اننا نجد ان المشرع العراقي قد فرض عقوبة وفق )الشق االخير( من الفقره )

بالسجن مدة التزيد على سبع سنوات في الحالة التي يترتب عليها وفاة المرأة الحامل حتى ولو لم يتم 

جة عن التعدد الصوري او االجهاض ، وهي عقوبة كما نعتقد خفيفة وال تتناسب مع النتائج الجرمية النات

المعنوي لسلوك الذي ارتكبه الفاعل قاصدأ باالصل جريمة االجهاض ، اذا بالرغم من التنازع الظاهري 

للنصوص في هذه الواقعة ، اذ يتنازع النص الذي يحمي  مصلحة الجنين في الحياة المستقبلية مع النص 

حسم االمر وعد الجريمة التي ترتكب على وفق  الخاص لحماية مصلحة االم في الحياة ، اال ان المشرع

الصورة المشار اليها بانها جريمة االجهاض المفضي الى موت كما سماها بعض الباحثين التي يكون الركن 

المعنوي فيها ركن مزدوج التكوين يجمع بين القصد والخطأ ، فالقصد يتمثل في اتجاة ارادة الجاني الى 
 االجهاض ، والخطأ يتجسد في حدوث النتيجة التي تعدت قتل الجاني وهي وفاة االم الحامل )1( 

اما اذا ادى فعل االجهاض بدون رضا الحامل الى وفاتها ايضأ فان المشرع قد جعل العقوبة السجن مدة ال 
 تزيد على خمس عشرة سنة )2( .

االجهاض ، هل ان وبهذا الصدد فال بد من التساؤل ونحن بصدد بحث المصلحة محل الحماية في جريمة 

 موت الحامل يعد ظرفأ مشددأ لجريمة االجهاض ام انه يعد عنصرأ في جريمة خاصة ؟

 يذهب الرأي الراجح في الفقه الجنائي وبحق )3( ، الى ان معيار التفرقة في الحالة المشار اليها ، هو البحث 

عن المصلحة القانونية المعتدى عليها ، فأن اقتصر تفاقم النتائج الجرمية لجريمة االجهاض على مجرد تشديد 

جسامة االعتداء ، او االمعان في المساس على ذات المصلحة التي يحميها النموذج العام لجريمة االجهاض ، 

من قانون العقوبات العراقي  في حالة االجهاض عمدأ برضا الحامل ،  417( من المادة 1و الفقره )وه

( من القانون نفسه في حالة االجهاض عمدأ بدون رضا الحامل ، فان جسامه 418( من المادة )1والفقرة )

( من المادة نفسها 2الفقرة )النتيجة في مثل هذه الحالة تعد ظرفأ مشددأ . غير ان المشرع العراقي  لم يضمن 

بأن موت المجني عليها باألحوال المشار اليها يعد ظرفأ مشددا ،بالرغم من تشدد العقوبة وجعلها السجن مدة 

التزيد على سبع سنوات في حالة االجهاض برضاها ، واصبحت السجن مدة التزيد على خمس عشرة سنة 

لعراقي قد اوضح بأن ارتكاب جريمة االجهاض عمدأ في حالة االجهاض بدون رضاها وحيث ان المشرع ا

سواء برضا الحامل او بدون رضاها من قبل الطبيب او الصيدلي او الكيميائي او القابلة يعد ظرفأ مشددا في 

. 418و  417( من المادتين 3الفقرتين )  

_________________ 
 )1( د. منيــف حــواس الفــالج ، الجريمــة ذات النتيجــة المتعديــة – النظريــة والتطبيــق – اطروحــة دكتــوراه – كليــة القانون – جامعة الموصل – ٢٠٠٤ ، ص٢١٥.

  )2( نص المادة ٢/٤١٨ من قانون العقوبات العراقي.

 )3( عادل عازر : النظرية العامة في ظروف الجريمة ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، ١٩٦٧ ص٥٩ وما بعدها.

 د. صــالح حــسنين عبيــد : النظريــة العامــة للظــروف المخففــة ، أطروحــة دكتــوراه ، كليــة الحقــوق، جامعــة القــاهرة ، ١٩٧٠ ، ص٩١ وما بعدها.

 د. كامـل خالـد الـسعيد : جريمـة اإلجهـاض ، دراسـة مقارنـة ، بحـث منـشور في مجلـة دراسـات )الـشريعة والقـانون( المجلد / ١١ ، ع ٣ الجامعة األردنية عمان ، ص١٩٦
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ضي الى وفاه المجني عليها ، ينتهك مصلحة غير تلك التي حماها المشرع في فولما كان االجهاض  الذي ي

جريمة االجهاض المجرمة  بالنموذج للجريمة ، فال شك ان موت المجنى عليها يؤدي الى تغير المصلحة 

حينئذ من عدة ركنا  مكونأ لجريمة خاصه . وذلك لتعذر  القول بأن المصلحة القانونية القانونية ، وال مناص 

محل الحماية التي حماها المشرع في االحوال التي يؤدي  فيها االجهاض  الى موت الحامل سواء تم  

 ( من418( و)417( من مادتين )2االجهاض برضا الحامل ام بدون رضاها ومنصوص عليهما بالفقرتين )

ق .ع هي عين المصلحة التي حماها بالنموذج العام لجريمة االجهاض بصورتها االعتيادية .   

لذا فان العنصر االضافي الذي أرتبط بجريمة االجهاض انفه الذكر ، تمثل ركنأ في جريمة خاصة وهي 

دون ان اما جريمة االجهاض التي يرتكبها االطباء ، ومن في حكمهم االجهاض المفضي الى الموت . 

تؤدي الى وفاة المجنى عليها ، فال مجال من عدها جريمة اجهاض مرتبطة بظرف مشدد كما نص على 

( لكون ارتكاب جريمة االجهاض من قبل الطبيب 418/3( و )417/3ذلك المشرع العراقي  بحق المادتين )

يمس مصلحة اخرى والصيدالني ومن في حكمهم  يغير فقط من جسامة االعتداء على المصلحه دون اني 

 مختلفه باالعتداء .

االمر الذي تكون معه المصلحة محل الحماية ليست واحدة وبالتالي فأن الوصف القانوني لهذه الجريمة 

يكون )االجهاض المفضي الى موت( وهي جريمة خاصة تتميز عن جريمة االجهاض المجرمة بالنموذج 

المشرع بنص التجريم ،وهي معيار التفرقة بين الركن  العام باختالف المصلحة محل الحماية التي يرعاها

الخاص للجريمة والظرف الذي يلحق بالجريمة ويغير من جسامه االعتداء على المصلحة دون ان يغير 

  .المصلحة ذاتها ، مما يستلزم التدخل التشريعي  لصياغة نص خاص بجريمة االجهاض المفضي الى موت

مرأة حامل وهو يعلم بذلك ، بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء اما بصدد جريمة من يعتدي على ا

مادة ضارة ، او بارتكاب فعل اخر مخالف للقانون ، دون ان يقصد اجهاضها ، ولكن الفعل  تسبب 

( من قانون 419باجهاضها ، فقد فرض المشرع العراقي على مرتكبها عقوبه الحبس موجب المادة )

الجريمة تعد من جرائم الضرب المفضي الى االجهاض وحيث ان المشرع قد  العقوبات ولما كانت هذة

فرض العقوبة المشار اليها مع علم الفاعل بأن المرأه حامل ولما كان على الفاعل ان يتوقع نتائج اجرامية 

الذي  لعفله المتمثل بالضرب او العنف او الجرح وانه قد اقدم على ذلك قابال المخاطرة بتلك النتائج االمر

يجعل من جريمة  في حاله تحقق الفروض المشار اليها جريمة عمدية )1(، لذا كان االجدر بالمشرع ان يشدد 

عقوبة هذة الجريمة ويطلق عليها جريمة الضرب المفضي الى االجهاض وفي حال تعذر ذلك فكان على 

ذلك )ضرب مفضي الى المشرع ان يجعل حالة االجهاض الناجمة عن فعل عمدي دون ان يقصد الفاعل 

( من قانون العقوبات والتي 412/2اجهاض( هي احدى صور االيذاء العمد المنصوص عليها بالمادة )

بة فيها الى السجن مدة سبع سنواتتصل العقو  

 

____________________ 
)1( تنص  المادة 24/ب من قانون العقوبات العراقي على انه )تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية 

 لفعله فاقدم علية قابال المخاطرة بحدوثها(
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 المطلب الثاني

 لمصلحة في تجريم االجهاض واباحته وعدم المعاقبة عنه
 

ال بد من االشارة ابتداء الى ان التشريعات الجزائية لم تعالج جريمة االجهاض في نظام قانوني خاص بها ،     

فبعض المشرعين يجد المحل القانوني لهذة الجريمة في االخالق واالداب العامة التي تتجسد في القواعد 

واالداب والفضائل التى تعارف الناس على احترامها واصبح انتهاكها يؤذي مشاعرهم )1( فيما ذهبت 

تشريعات اخرى الى تناول هذة الجريمة ضمن الجرائم الواقعه على االنسان بوصف هذة الجريمة تقع على 
 احاد الناس وبالدقة على احد النساء )2(. اما االتجاة الثالث فقد عالجها ضمن الجرائم الواقعه على العائلة )3(

وحقيقة االمر وعلى الرغم من كون المصلحة محل الحماية في جريمة االجهاض تتجسد في حق الجنين في 

الحياة المستقبلية هي المصلحة االساس غير ان المشرع يأخذ بنظر االعتبار من خالل تجديد العقوبة ، ما 

يتداخل مع االجهاض من مالبسات واوضاع مثل رضا االم او عدم رضاها )4(، فضالً  عن حمايتة المصالح 

االخرى تتصل بنتيجة االجهاض مثل وافاة المرأة الحامل او ضروف تتعلق بالوسيلة التى تتستخدم في 

االجهاض او توفر صفة معينه في الجاني او االجهاض بعد الشهر الرابع او الباعث على الجريمة وقد تشكل 

سم االخر عنصراً خاصه في جريمة مستقله. قسم من هذة االوضاع ضروفاً في الجريمة فيما يمثل الق  

كما ان المشرع يحمي بذات النصوص التي تعاقب عن جريمة االجهاض مصالح اخرى مثل مصلحة االم في 

ابعاد  المخاطر واالضرار المهلكة لها بسبب هذه العمملية ، كما ان االجهاض والشك يؤدي الى اضرار 

هائلة من االجنة قبل ان ترى النور ، كما تذهب اعداد كبيرة من بمصالح المجتمع ويؤدي الى هالكط اعداد 
 االمهات ضحية الموت بسبب حاالت االجهاض )5(

بمعنى ان المشرع في الوقت الذي يحمي فيه مصلحة اساسية من المصالح التي تمثل لبنة في النظام القانوني 

الوالدة الطبيعية  وحمايتة من التعرض للموت من للسياسة الجنائية  التي يتبناها ،والمتمثلة في حق الجنين في 

 قبل ذلك ، فانه يحمي االم التي البد وان تمس باضرار جراء حالة االجهاض .

_________________ 

___ 
 

 )1( ياسين الدركزلي : المجموعة الجزائية  لقرارات محكمة النقض الـسورية ، دار االنـوار للطباعـة ، دمـشق ، ١٩٨٢، ص275 .

 )2( علــى ســبيل المثــال المــواد )260-264( من قانون العقوبات المصري والمواد ) 417- 419( من قانون العقوبات العراقي .

 )3( د. حميدة السعدي : شرح قانون العقوبات ...،مصدر سابق ، ص 275.

 )4( وهو االمر الذي اخذه المشرع العراقي بنظر االعتبار في المادتين )417-418( من قانون العقوبات .

 )5( د. حسنين ابراهيم صالح : فكرة المصلحة ، مصدر سابق ، ص 151 . 
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اما فيما يخص المصلحة في اباحة االجهاض او عدم المعاقبة عنه ، فال بد من االعتراف اوال ، ان االجهاض 

اصبح فضال عن كونه جريمة له نظامه القانوني الخاص به ، فانه مشكلة اجتماعية ذات ابعاد اخالقية ودينية 

تحدد الحالت التي يباح فيها تتطلب ايجاد قواعد مشتركة لوجهات النظر المتعارضة وارساء ضوابط 

االجهاض  تتمثل  في الصحة الجسمية والعقلية  للمرأة والجنين في الحال واالستقبال ،  كما انه ليس من 

الصواب ان ترغم امرأة على حمل طفل التريده ، وان االخالق تدعو الى نجدة المرأة ضحية  االغتصاب او 

 زنا المحارم او الفتاة الصغيرة او المختلفة عقليأ  ضحية الغدر والتغرير )1( .

هذا فيما ذهب راي اخر الى ان المصلحة في اباحة االجهاض تكمن في ان الجنين في االشهر الثالثة االولى 

من الحمل اليعدو كونه مجرد نسيج يمثل جزءا من جسم امه ، االمر الذي يعطي المرأة الحق في البت في 

 مصير حمل الجنين )2( .

اه الثالث فيرى ان المصلحة في اباحة االجهاض تتمثل في حماية االم وحماية صحتها البدنية والعقلية اما االتج

في حالة االغتصاب او الزنا او ان كان هناك احتمال كبير لميالد طفل مشوه مع التاكيد على تخفيف العقاب 

عنها ما امكن واعفاءها منه ان لزمت افادتها لتجريم من تولى اجهاضها )3( .وهذا ولقد اختلف الرأي والفقه 

الجنائي في تحديد االساس القانوني الباحة االجهاض او عدم المعاقبة عنه ، فبعض التشريعات تذهب الى ان 

االساس هو رضا المريض )4( ، فيما يزعم بعض  انه انتفاء القصد الجنائي )5( ، وثالث يقول انه استعمال 

 الحق )6( ورابع يصرح بانه الدفاع الشرعي )7( واخر يفيد بانه االكراه المعنوي )8( .

وغير ان الفقه يكاد يتفق على ان اساس اباحة االجهاض هو الضرورة ، ويقصد بالضرورة الحالة التي يكون 

فيها شخص ما في ظرف يضطره الى ارتكاب سلوك معاقب عليه في الحاالت العادية وذلك ليدفع عن نفسه او 

 ماله .

( من قانون العقوبات التي تنص على انه )) ال يسأل 63لمشرع العراقي حالة الضرورة في المادة )وقد تناول ا

جزائيا من ارتكب جريمة الجاته اليها وقاية نفسه ، او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم 

ل المكون للجريمة متناسبا يتسبب هو فيه عمدأ ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى ، وبشرط ان يكون الفع

 والخطر المراد اتقاؤه وال يعتبر في حالة  ضرورة من اوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر (( .

علما ان المشرع العراقي لم ينص على اباحة االجهاض على اساس الضرورة ، االمر الذي يحمل على   

( المشار اليها اعاله لالعفاء من المسؤولية .63)اللجوء الى اعمال القواعد العامة واالستفادة من المادة   

_____________________   
 )1( جاسم لفتة سلمان : جريمة االجهاض في النظامين الرأسمالي واالشتراكي ، مصدر سابق ، ص١٣١.

 )2( د. محمد فائق الجوهري : محمد فائق الجوهري : المسؤولية الطبية ...، مصدر سابق ، ص٢ .

 )3( جاسم لفته سلمان : جريمة اإلجهاض ...، المصدر السابق ، ص١ .

)4( ومـن هـذه التـشريعات قـانون الجـزاء الكـويتي حيـث تـنص المـادة )26( منـه علـى )أن أسـباب االباحـة هـي أسـتعمال الحق ... ورضا المجنى عليـه(  إال أن المـادة )39( منـه حـددث 

 نطـاق هـذه األباحـة وأخرجـت منـه الفعـل الـذي يحـدث الموت .

)5( ويـبرر أصـحاب هـذا الـرأي األعفـاء مـن المـسؤولية علـى أسـاس أن القـصد الجنـائي ركـن في الجـرائم العمديـة ، فمعالجـة المـريض بقـصد شـفاءه يكفـي وحـده ألن يبعـد عـن الطبيـب أيـة 

 مـسؤولية جزائيـة ، إال أن مـا يؤخـذ علـى هـذا الـرأي خلطه بين الباعث والقصد الجنائي ، فمهما كان ً الباعث شريفا فإنه ال ينفي الـصفة الجرميـة عـن الفعـل . وللمزيـد في هذا الشأن ينظر :-

 د. محمد فائق الجوهري : المسؤولية الطبية ...، مصدر سابق ، ص٩٧ .

ومفـاد هـذا الـرأي أن المـشرع يـضفي صـفة الـشرعية علـى ممارسـة األعمـال الطبيـة مـن قبـل طائفـة معينـة مـن النـاس واستنادا  لمـؤهالتهم العلميـة في خدمـة الفـرد والمجتمع ، وهـو 

مـذهب تبنـاه المـشرع العراقـي في المـادة )٤١( مـن قـانون العقوبات  وحسنأ فعل اذا تنص ) ... ويعتـبر أسـتعمال الحـق ... 2- )عمليات الجراحة والعالج على اصول الفن متى اجريت برضا 

 المريض او ممثلة الشرعي او اجريت بغير رضى ايهما في الحاالت العاجلة ( 

)6( ويـذهب هـذا الـرأي الى عـد المــرأة الحامـل في حالـة دفـاع شــرعي عـن الـنفس تبـيح لهــا أسـقاط الجنـين الـذي يكــون مـصدر خطـر علـى حياتها وأن عمـل الطبيـب مـن ثم ينطـوي علـى الـدفاع عـن 

 نفـس الغـير ، إال أن هـذا الـرأي منتقـد وتعـوزه الدقـة في تـسمية األشـياء بأسمائهـا ، فـالجنين لـيس بمعتقد كـي يـصد أعتـداؤه علـى أسـاس الـدفاع الـشرعي وهـو ليس بقوة باغية على أية حال .

)7( األكـراه هـو ضـغط تتعـذر مقاومتـه يـسلط علـى أرادة شـخص فيعـدم حريتهـا ، وهـو أكـراه مـادي أذا كانـت القـوة الضاغطة مادية ومسلطة على جسم المكره وصادرة عن اإلنـسان ، فـأن 

 صـدرت عـن غـير اإلنـسان فالحالـة قـوة قـاهر .
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 الخـــــاتـمة

بعد ان انتهينا من دراسة موضوع )اإلجهاض في القانون العراقي( تاصيأل وتحليأل فقد توصلنا الى 

تكون جديرة باهتمام المشرع العراقي عند مراجعه  نأمل انوالتي  النتائج و التوصيات جمله من 

 للنصوص الجزائية المتعلقة بهذا الموضوع.

 النتائج

الحماية في جريمة االجهاض تختلف باختالف السياسة الجنائية التي يتبناها ان المصلحة محل  -
المشرع والتي تستند بدورها الى اعتبارات فكرية ودينة واجتماعية واخالقية فمرة تكون هذة 

المصلحة هي حق الجنين في الحياة المستقبلية والوالدة الطبيعيه فحسب ومرة تكون جانت ذلك من 
جسدها وحق المجتمع في النماء والتطور ومرة يكون رضا الحامل في  حق إالم في سالمة

اإلجهاض مبرراً لتخفيف العقوبة ومرة اخرى يساوي المشرع في العقوبة ان تم االجهاض برضاء 
 الحامل أو دون رضاها.

في الوقت الذي ذهبت فية بعض التشريعات الجنائية الى اباحة االجهاض فان تشريعات اخرى  -
 ت االجهاض جريمه سواء كان برضا االم ام بدون رضاها .حرمته وعد

 

 التوصيات

ندعوا المشرع العراقي الى ضرورة صياغه نص خاص لتجريم االجهاض الذي يفضي الى موت  -
المجنى عليها سوى تم االجهاض برضاها او بدون ذلك او تجديد العقوبة في االحوال التي يفضي 

الجاني قاصداً االجهاض الى وفاه االم كذلك ولو لم يؤدي الفعل الى فيه الفعل العمدي الذي يرتكبة 

من قانون  417( من المادة 2االجهاض اذا جعل المشرع العراقي العقوبة على وفق نص الفقرة )

العقوبات هي السجن لمدة سبع سنوات في حين ان الوصف القانوني لهذة الجريمة هي اجهاض 
د صوري للجرائم ويكون الركن المعنوي في هذة الجريمة مفضي الى الموت اي ان هناك تعد

مزدوج التكوين يجمع بين القصد والخطأ فيتجسد في حدوث النتيجة التي تعدت قصد الجاني وهي 
 وفاة االم الحامل االمر الذي يستوجب تدخالً تشريعاً لتغليظ العقاب في هذة الحالة.

اء عمداً على امرأة حبلى بالضرب او بالعنف او ندعوا المشرع العراقي الى تجديد عقوبة االعتد -
باعطاء مادة ضارة او اي فعل مخالف للقانون مع علمه بحملها ودون ان يقصد اجهاضها وادى ذلك 

( من قانون العقوبات وان تتحدد مسؤولية 419الى اجهاضها والمعقاب عنها بالحبس وفق المادة )

يجعل حصول حالة االجهاض بسبب االعتداء العمدي الجنائية على اساس القصد االحتمالي أو ان 

( من 412/2مع عمل الفاعل بحمل المرأة احدى صور االيذاء العمد المنصوص عليها في المادة )

 قانون العقوبات والتي عاقب عنها المشرع العراقي بالسجن سبع سنوات.
 

 

 

(27)  

 

 



 

 المصادر والمراجع

 

اللغويةاوأل : الكتب القانونية  والمعاجم   

الوضعي والشريعة اإلسالمية ، الطبعة األولى ، اإلصدار األول ،  د. محمد أحمد المشهداني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، في القانون -1

.2001 الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار العلمية  

. جرائم الواقعة على اإلنسان ، المطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيعد. كامل سعيد ، شرح قانون العقوبات ، ال -2  

. د. جمال إبراهيم الحيدري ، الوافي في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مكتبة السنهوري -3  

قافة.، دار الث2 القسم الخاص ، الموسوعة الجنائية –د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، الجرائم الواقعة على األشخاص  -4  

.2 د. خالد حميدي الزعبي ، الجرائم الواقعة على األشخاص ، القسم الخاص ، الموسوعة الجنائية -5  

.د. محمد سعيد نمور ، الجرائم الواقعة على األشخاص ، القسم الخاص ، الجزء األول ، دار الثقافة ، الطبعة األولى -6  

.، الناشر العانك لصناعة الكتاب 1د. وصفي محمد علي ، الوجيز في الطب العدلي ، ط -7  

حلبي د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم االعتداء على المصلحة العامة وعلى اإلنسان والمال ، منشورات ال -8

. 2002الحقوقية ، الطبعة الثانية ،  

. دار الثقافة د. محمد صبحي نجم ، الجرائم الواقعة على األشخاص ، مطبعة -9  

. 2002 دائرة المكتبة الوطنية ، الطبعة األولى ، د. كامل السعيد ، دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون والقضاء المقارن ، -10  

، الدار المصرية للتاليف والترجمة ، القاهرة ، بدون سنة طبع . 3جمال الدين بن منظور، لسان العرب، ج -11  

. 1973، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  2المعجم الفلسفي ، ججميل صلبيا ،  -12  

.2000، دار احياء التراث ، بيروت ،  1مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ج -13  

 ثانيأ / القوانين

قانون حمورابي -1  

1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  -2  

1949لسنة  148م قانون العقوبات السوري رق -3  

1960لسنة  116قانون العقوبات االردني رقم  -4  

1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  -5  
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 مقدمة :
إذا انتهى القاضي من التكييف وأدخل العالقة القانونيةة يةي أ ةد الةنظم المعنيةة 
يي قانونه انتقةل إلةى الث ةث اةن القةانون الواتةب التطثيةذ امةى قةذأ العالقةة أ  أ ةند 
  (1) كمهةةةةةةةةةةا إلةةةةةةةةةةى القةةةةةةةةةةانون الةةةةةةةةةةذ  يتةةةةةةةةةةب أن تخضةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةه وقةةةةةةةةةةذا قةةةةةةةةةةو ا  ةةةةةةةةةةناد

Le Reattachment 
 مشكمة الث ث 
أ تطثيةةذ القةةانون ايتنثةةي يةةي العالقةةات المشةةوثة ثعن ةةر أتنثةةي انةةد قثةةول مثةةد

ايتنثةةي الواتةةب التطثيةةذ ي ةةو  أ كامةةا   تظهةةر أمامنةةا م ةةرلة أخةةر  وقةةي أن القةةانون
وأ كاما  متعمقة ثتنازع القوانين )قوااد ا  ناد( يرية وا دة منها  ةنطثذ انةد  (2)داخمية

أم اي كةام الخا ةة ثالقةانون الةدولي  وتوب تطثيقها قل  تطثذ اي كام الداخمية منه
 الخاص أم  تطثقان معا كو دة ال تتتزأ؟

 اقداف الدرا ة
يهةةذأ الم ةةرلة قةةي التةةي تةةديعنا إلةةى ث ةةث موضةةوع ا  الةةة يةةي القةةانون الةةدولي 
الخةةاص ينةةه يةةي  الةةة تطثيةةذ اي كةةام المتعمقةةة ثالقةةانون الةةدولي الخةةاص مةةن القةةانون 

ا قد ت يل  ل النةزاع لمةى قةانون القاضةي مةرة أخةر  أو ايتنثي الواتب التطثيذ يإنه
 .(3)إلى قانون دولة ثالثة

ثناء امى ما تم ذكرأ  نعمل امى تثيان أ كةام نظريةة ا  الةة. وذلةل ثةالتطرذ 
إلى تعريفها وذكر اي س التي تقوم اميهةا وأنوااهةا مة  التركيةز امةى القضةية الشةهيرة 

                                                 
امةةةةي امةةةةي  ةةةةةميمانل مةةةةذكرات يةةةةةي القةةةةانون الةةةةةدولي الخةةةةاص التزا ةةةةةر ل ديةةةةوان المطثواةةةةةات  (1)

 .45مل ص2003التزا ريةل الطثعة الثالثةل التزا رل 
إذا قام القاضي ثتطثيذ القوااد الداخميةة )القوااةد الموضةواية( يةي القةانون ايتنثةي المخةتص  (2)

 ه يريض ا  الة.ث كم النزاع يهذا معناأ أن
قشةةةةام امةةةةي  ةةةةادذل اكاشةةةةة م مةةةةد اثةةةةد العةةةةالل التنظةةةةيم القةةةةانوني الموضةةةةواي وا ترا ةةةةي  (3)

تنةةةازع القةةةوانينل دار الفةةةترل ا  ةةةكندريةل م ةةةرل  –لمعالقةةةات الخا ةةةة الدوليةةةةل التةةةزء ايول 
 .90مل ص2001
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لفقهةي منهةا . كما تقةوم ثت ميةل كةذلل الموقةف ايي نشرتها–التي كانت ال ثب الر ي ي 
 .وموقف المشرع 

 

 المبحث األول : مفيوم اإلحالة وموقف الفقو منيا :
ثعةةد انتهةةاء امميةةة التكييةةف وتو ةةل القاضةةي إلةةى رثةةط موضةةوع النةةزاع ثإ ةةد  
متمواةةةات ا  ةةةناد ممةةةا يةةةؤد  إلةةةى ت ديةةةةد القةةةانون الواتةةةب التطثيةةةذ امةةةى موضةةةةوع 

لمر مة تثور ادة مشكالت ث دد القانون الواتب التطثيذ أولى قةذأ يي قذأ ا التنازع 
المشةةكالت يق ةةد ثةةه قوااةةد ا  ةةناد يةةي قةةذا القةةانون أم أ كامةةه الداخميةةة دون قوااةةد 

 .(1)ا  ناد ييه وقذأ المشكمة تعرف ثا م مشكمة ا  الة
 المطمب األول : التعريف باإلحالة وأنواعيا ونشأتيا :

ا إ الةةةة االخت ةةةاص التشةةةريعي يةةةي موضةةةوع النةةةزاع الةةةذ  تعةةةرف ا  الةةةة ثرنهةةة
قوااةةةد ا  ةةةناد الوطنيةةةة إلةةةى ينظةةةرأ القاضةةةي مةةةن القةةةانون ايتنثةةةي المخةةةتص ثموتةةةب 

. ا ةتنادا  امةى (2)قانون آخر امال ثقوااد ا  ناد يي القةانون ايتنثةي الواتةب تطثيقةه
 قذا نت اءل ان اي كام اي ا ية لوتود ا  الة؟

 : أسس اإلحالة الفرع األول 
 إن نظرية ا  الة تقوم امى داامتين أ ا يتين قما :

 أواًل : استشارة قاعدة اإلسناد في القانون األجنبي المختص :

                                                 
ثي ال قوقيةةل لثنةانل  عيد يو ف الث تانيل التام  يي القانون الدولي الخاصل منشورات ال م (1)

 .635مل ص2009
يعريها كذلل امةي امةي  ةميمان ثرنهةا نظريةة تقةول ثتطثيةذ قوااةد القةانون الةدولي الخةاص يةي  (2)

 .19القانون ايتنثي الواتب تطثيقه تاء قذا التعريف يي كتاثه ال اثذ الذكرل ص
لة مةن قثةل القةانون وتعرف كذلل من قثل الثروي ور معمر راشةد  ةفيل ثرنهةا إ الةة  ةل الم ةر 

ايتنثةةي المخةةتص   ةةب قوااةةد تنةةازع القةةوانين إلةةى قةةانون القاضةةي نف ةةه أو إلةةى قةةانون دولةةة 
 ثالثة.

أنظةةةر لالةةةب الةةةداود ل نظريةةةة ا  الةةةة يةةةي القةةةانون الةةةدولي الخةةةاصل دار الطثااةةةة ال ديثةةةةل  
 ل لقد ذكر يي قذا المؤلف العديد من التعاريف لإل الة. 11مل ص1965ثغدادل 



3 

يةةذقب أن ةةار ا  الةةةة مةةن الفقةةةه التقميةةد  إلةةةى القةةول ثرنةةةه إذا اختةةارت قااةةةدة 
مةى قةذا ايخيةر أن ا  ناد يي قانون القاضي قانونا  أتنثيا  لةي كم النةزاع يإنةه يتعةين ا

 .(1)يثدأ ثا تشارة قوااد ا  ناد يي القانون ايتنثي
قذأ القوااد تكشف اما إذا كةان القةانون ايتنثةي مخت ةا أم ال وامةا إذا كةان 

 .(2)يشير لقانون آخر لي كم النزاع
 

ثانيًا : أن يحددث تندازع سدمبي بدين قاعددة اإلسدناد الوطنيدة وقاعددة اإلسدناد الدواردة 
 قانون األجنبي.بيذا ال

إن ال ةةةثب الر ي ةةةي لقيةةةام مشةةةكمة ا  الةةةة يعةةةود إلةةةى اخةةةتالف قوااةةةد ا  ةةةناد 
المطثقة يي قانون القاضي ان قوااد ا  ناد واتب يي القانون ايتنثي التطثيذ مةن 

  يث مضمونها.
مثةةةال ذلةةةل الميةةةراث يخضةةة  ثموتةةةب قوااةةةد ا  ةةةناد التزا ريةةةة لقةةةانون تن ةةةية 

ضةةة  ويقةةةا لقوااةةةد ا  ةةةناد الفرن ةةةية لقةةةانون موطنةةةه ثالن ةةةثة المةةةورث يةةةي  ةةةين أنةةةه يخ
لممنقول ولقانون موق  المال ثالن ثة لمعقار. وثالتالي يإن التنازع يي قوااةد ا  ةناد قةد 
يثةةةةةور ال م الةةةةةة ثةةةةةين قةةةةةذأ القةةةةةوانين ويتخةةةةةذ قةةةةةذا التنةةةةةازع ثةةةةةين قوااةةةةةد ا  ةةةةةناد إ ةةةةةد  

 ال ورتين إ داقما إيتاثي واالخر  مثي.
 يجابي لقواعد اإلسناد :التنازع اإل - أ

ي دث التنازع ا يتاثي ثين قوااد ا  ناد اندما تقضي قاادة ا  ناد يي كةل 
. وي ةةةةدث ذلةةةةل إذا (3)مةةةةن القةةةةانونين الةةةةوطني وايتنثةةةةي ثعقةةةةد االخت ةةةةاص لقانونيهمةةةةا

اتفقت قوااد ا  ناد   كل من قانون القاضةي والقةانون ايتنثةي ويت قةذ قةذا ايتفةاذ 
 يي  التين :

                                                 
تثةةار م مةةدل م اضةةرات القةةانون الةةدولي الخةةةاصل الممقةةاة امةةى طمثةةة ال ةةنة راثعةةة كال ةةةيلل  (1)

 م.2010تامعة وقرانل لير منشورةل 
 .45امي امي  ميمانل مرت   اثذ ذكرأل ص (2)
درا ةةةة مقارنةةةة لمتشةةةريعات العرثيةةةة  –م مةةةد وليةةةد الم ةةةر ل الةةةوتيز يةةةي شةةةرح القةةةانون الةةةدولي  (3)

 .92مل ص2011الطثعة الثانيةل دار الثقايةل ايردنل والقانون الفرن يل 
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وا د يي كل من قانون القاضي والقانون ايتنثي الم ند إليةه  ايخذ ثضاثط إ ناد -1
مةةثال التنةةازع ثشةةرن ال الةةة وايقميةةةة ثةةين القةةانون التزا ةةر  والم ةةر  أو التزا ةةةر  

أ الم ةةةةرلة لقةةةةانون تن ةةةةية طالمةةةةا أن كةةةةل قةةةةذأ القةةةةوانين تخضةةةة  قةةةةذ –والفرن ةةةةي 
 الشخص.

تطثيةةةذ قوااةةةد   ةةةناد يةةةي كةةةل مةةةن قةةةانون  ا ت ةةةاد يةةةي النتيتةةةة التةةةي يةةةؤد  إليهةةةا -2
ل مثةةال ذلةةل (1)القاضةةي والقةةانون ايتنثةةي امةةى الةةرلم مةةن اخةةتالف ضةةاثط ا  ةةناد

تنةةازع قااةةدة ا  ةةناد يةةي كةةل مةةن القةةانون التزا ةةر  والقةةانون ا نتميةةز  ثخ ةةوص 
أقميةةةة تزا ةةةر  اتخةةةذ لةةةه موطنةةةا يةةةي انتمتةةةرال يقااةةةدة ا  ةةةناد التزا ريةةةة تشةةةير إلةةةى 

 لقانون التزا ر  ينه قانون تن يته.تطثيذ ا

ال يثيةةر قةةذا التنةةازع  ةةعوثة تةةذكر ين كةةل قاضةةي  ةةيطثذ قةةانون إذا ريةة  قةةذا 
 .(2)النزاع أمامه

 التنازع السمبي لقواعد اإلسناد : - ب
يقوم قذا التنازع اندما تقرر قاادة ا  ناد الوطنية االخت اص لقانون أتنثةي 

تنثةةي إلةةى اخت ةةاص القةةانون الةةوطني مةةن تديةةد وتشةةير قااةةدة ا  ةةناد يةةي القةةانون اي
ل مثةةةةال ذلةةةل أن يقةةةةوم إنتميةةةةز  مقةةةةيم يةةةةي التزا ةةةةر (3)أو إلةةةى اخت ةةةةاص قةةةةانون ثالةةةةث

القةةةانون التزا ةةةر  ثإخضةةةاع  قةةةذا –ثت ةةةرف متعمةةةذ ثرقميتةةةه يفةةةي قةةةذا المثةةةل يقضةةةي 
الت ةةةةرف لقةةةةانون تن ةةةةية ا نتميةةةةز  أ  لمقةةةةانون ا نتميةةةةز  ثينمةةةةا القةةةةانون ا نتميةةةةز  

ثإخضاع قذا الت رف لقانون الموطن وقو القانون التزا ر  أ  أن كةال مةن –ضي يق
القانونيين يتخمى ان اخت ا ه لآلخةر ث كةم العالقةة يمةا قةو ال ةل يةي قةذأ ال الةة؟ 

 وقنا تثار ما تداى ثمشكمة ا  الة.

                                                 
القةوانينل ال ةنة الراثعةةل تامعةة  تنةازع –يتي ة يو فل م اضرات يي القانون الدولي الخاص  (1)

 .29و  28مل ص2009أثو ثكر ثمقايدل كمية ال قوذل تمم انل لير منشورةل 
 .92م مد وليد الم رين مرت   اثذ الذكرل ص (2)
 .46ي  ميمانل مرت   اثذ الذكرل صامي ام (3)
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نتيتة : ا  الة لي ت إال تعثير ان تنازع قوااد ا  ناد ال مثي وقةي ال تثةور 
ذا  ةةممنا ثةةرن المق ةةود ثالقةةانون ايتنثةةي قوااةةد ا  ةةناد ييةةه وكانةةت قةةذأ القوااةةد إال إ

 تختمف ان قوااد ا  ناد يي قانون القاضي من  يث مضمونها.
 النوع الثاني : األصل التاريخي لنظرية اإلحالة 

لقد اختمف الفقهاء  ول تاريخ ظهور ا  الةة يثينمةا يؤكةد الةثعض ثةرن ا  الةة 
يةي قضةية يورتةو يةالثعض ايخةر يرتة  ظهورقةا إلةى تةاريخ  1875 اةام لم تظهر إال

 أ ثذ.
إذن يتثين من خةالل الدرا ةات الفقهيةة أن يكةرة ا  الةة ظهةرت أول ايمةر يةي 

ليةةةةر أنهةةةةا لةةةةم تمفةةةةت انتثةةةةاأ  1861ويةةةةي القضةةةةاء ايلمةةةةاني  ةةةةنة  1841انتمتةةةةرا اةةةةام 
عهةةا يةةي أن يورتةةو ولةةد ليةةر ل والتةةي تةةتمخص وقا (1)الفقهةةاء إال ثمنا ةةثة قضةةية يورتةةو

شراي تم انتاثه خالل القرن التا   ثاقميم ثاياريال ولما ثمغ الخام ة مةن امةرأ نز ةت 
 (2)ثةةه امةةه إلةةى يرن ةةا  يةةث أقامةةت  تةةى وياتهةةا دون أن يتخةةذا مةةن يرن ةةا موطنةةا لهمةةا

ولما شب يورتو تزوج م  يرن ية ثرية يمما توييت تركت لةه ثةروة منقولةة طا مةة و ةين 
 .(3)له  ن الثامنة وال تين تتويي يورتو ثمدينة "ثوط دون أن يترل ورثة مثاشرينثمو 

يا تولت م م ة المالل الفرن ية امى قذأ الثروة ثااتثارقا تركة ال وارث لها 
 يطالب ال واشي ثن يثهم يي الميراث.

مؤ  ةةين طمةةثهم قةةذا امةةى أن قةةوانين ثاياريةةا الداخميةةة تعتثةةر اممةةوطن القةةانوني 
و والتي تشير إليها قاادة ا  ناد الفرن ية ال تقةيم أيةة تفرقةة ثةين االثةن الطثيعةي لفورت

واالثن الشراي ثالن ثة إلى ت ديد ورثتهل يقضت م كمةة ا ةت ناف "ثةو" ثةريض طمةثهم 

                                                 
تنةةةازع القةةةةوانينل التةةةةزء ايولل مطثعةةةةة  –زورتةةةي الطيةةةةبل القةةةةانون الةةةدولي الخةةةةاص التزا ةةةةر   (1)

 .105مل ص2000الكاقنةل التزا رل 
لقد كان القانون الفرن ي آنذال يرخذ ثالتفرقة ثةين المةوطن الفعمةي والمةوطن القةانونيل يمةم يكةن  (2)

نمةةا كةةان يتعةةين ال ةةتفادته مةةن ذل  يكفةةي أن يتةةوطن شةةخص ثفرن ةةا لتعتثةةر يرن ةةا موطنةةا لةةه وات
( أن ي در ل ةال ه 1927أوت  10مدني التي تم الغاؤقا ثمقتضى قانون  13)طثقا لممادة 

 .192مر وم ثاال تفادة من التوطن ثفرن ا. يرات  تثار م مدل ص
 الولد لير الشراي.وقم ايب وايم وايخوة يي القانون الفرن ي ثالن ثة إلى  (3)
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م تندة إلى أن يورتو كان متوطنا ثفرن ا وثالتةالي يتةب أن يطثةذ  11/3/1874يي 
وايخةوة  االثةوينالفرن ي وقو يقضي ث رمان ليةر  امى ميراث ثروته المنقولة القانون

 من ميراثه.لمولد لير الشراي 
الورثة طعنا يي قذا ال كم إلى م كمة الةنقض الفرن ةيةل يقضةت ال كمةة  يري 

 قةذاامى أ اس أنه مخطئ يي ااتثار يورتو متوطنا يي يرن ةا مة   5/5/1875يي 
انوني قةةو ثاياريةةا وثالتةةالي لةةم ي  ةةل امةةى تةةرخيص ثةةالتوطن ييهةةا ويكةةون موطنةةه القةة

 يطثذ اميه القانون الثايار .
أ يمةةت الةةداو  مةةن تديةةد إلةةى م كمةةة ا ةةت ناف ثةةوردو ي كةةتم ل ةةالر الورثةةة 
امةةةى أ ةةةاس تطثيةةةذ قوااةةةد القةةةانون الثايةةةار  الداخميةةةة التةةةي تةةةورث قةةةؤالء ال واشةةةي. 

يطثةذ  يطعنت م ةم ة أمةالل الدولةة يةي قةذا ال كةم امةى أ ةاس أن القةانون الثايةار 
 .(1)امى الميراث يي المنقول قانون الموطن الفعمي
ينةةةه طثةةةذ قوااةةةد القةةةانون  24/6/1878يقضةةةت م كمةةةة الةةةنقض ثنقضةةةه يةةةي 

الثايار  الداخمية دون أن يرت  إلى قوااد التنةازع ييةه وقةي ت يةل ميةراث المتةويى إلةى 
 قانون موطنه الفعمي وقو قنا القانون الفرن ي.

إلةةةةةةةى م كمةةةةةةةة ا ةةةةةةةت ناف تولةةةةةةةوز يقضةةةةةةةت يةةةةةةةي أ يمةةةةةةةت القضةةةةةةةية مةةةةةةةن تديةةةةةةةد 
ثما رأته م كمة النقض ... يطعةن الورثةة يةي قةذا ال كةم ثةالنقض ينةه  22/5/1880

 طثذ قوااد التنازع يي القانون الثايار  دون قواادأ الموضواية.
وقكةةةذا قثمةةةت م كمةةةة  22/2/1882يرضةةةت م كمةةةة الةةةنقض قةةةذا الطعةةةن يةةةي 

 .(2)ت رح ثرنها إ الةالنقض إ الة القانون الفرن ي دون أن 
ثم ااتمةدت م كمةة الةنقض الفرن ةية ثعةد ذلةل ا  الةة يةي الكثيةر مةن اي كةام 

 را ة ومن قثيل ذلل ما قةرر  (1) القضا ية الال قية.  يث ا تعممت اثارة )ا  الة(
 يي قضية  وليي.

                                                 
من الغريب أن م م ة ايمةالل قالةت أن المةوطن القةانون طثقةا لمقةانون الثايةار  قةو المةوطن  (1)

 الفعمي م  أن قذا القانون كان ي او  ثين الموطن القانوني والموطن الفعمي.
 .70-69يي ت ميل قذأ القضية يرات  امي امي  ميمانل مرت  آنف الذكرل ص (2)
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 الفرع الثالث : أنواع اإلحالة 
يورتةةو وقةةذأ القضةةية ا  الةةة يةةي نشةةرتها ذات م ةةدر قضةةا ي مةةرتثط ثقضةةية 

اةاد –كشفت ان الشكل ايول الث يط الذ  ترخذأ ا  الة )الرد(ل لكن الفقةه الفرن ةي 
ومهةةد الطريةةذ أمةةام شةةكر آخةةر يمكةةن أن ترخةةذأ ا  الةةة والةةذ  أثةةن اةةن تكري ةةه ال قةةا 

 أمام القضاء الفرن ي )قانون دولة ثالثة(.
ثيةةر إ الةةة انةةدما تشةةير لقةةد درج االتتهةةاد يةةي الةةدول الغرثيةةة امةةى ا ةةتعمال تع

قاادة ا  ناد الوطنية إلى تطثيذ قانون اتنثةي يترتة  قااةدة ا  ةناد يةي قةذا القةانون 
 التنثي  كم قذأ القاادة لقانون القاضي المعروض أمامه النزاع.

وقةةةذأ قةةةي ا  الةةةة  Renvoiأو  Remittanceيفةةةي يرن ةةةا ي ةةةتعممون كممةةةة 
تنثةةي اخت ةةاص ال ةةل إلةةى قةةانون القاضةةي يةةي القريثةةة أ  التةةي يةةرد ييهةةا القةةانون اي

متةةال ت ديةةد أشةةكال ا  الةةة ي ةةتعمل يةةي يرن ةةا تعثيةةر ليعنةةوا ثهةةا ا  الةةة إلةةى قةةانون 
دولة ثالثة لير دولة القاضي التي تنظةر يةي النةزاع ثينمةا يطمةذ ا نتميةز وايمريكيةون 

أ  ا  الةةةةة الثعيةةةةدة  Renvoi au second degreامةةةةى قةةةةذأ ا  الةةةةة ا ةةةةم 
transmissionالمؤلفةةةات العرثيةةةة يي ةةةتعممون تعثيةةةر )ا  الةةةة( إلةةةى  ل أمةةةا يةةةي ثعةةةض

قةةةانون ثالةةةث انةةةدما يق ةةةد قةةةذا النةةةوع مةةةن ا  الةةةة ذلةةةل ين التعثيةةةر الفرن ةةةي : الةةةذ  
 . renvoi au scind degreيعنون ثه ا  الة أو الرد إلى قانون القاضي 

ثر ا  الة من قثل القةانون يإذا كانت قذأ ا  الة امى درتة وا دة يمماذا ت 
 المعين إلى قانون ثالث امى درتتين؟

يميةةةةل ثعةةةةض الفقهةةةةاء العةةةةرب إلةةةةى تعريةةةةب ا  الةةةةة ايولةةةةى ثتعثيةةةةر )الةةةةرد( أو 
)ا رتاع( وا  الةة الثانيةة ثتعثيةر ا  الةة يقةطل إال أنهةم راوا ومنعةا لاللتثةاس الةذ  قةد 

 عممة أن يكتفي ثالتعثيرين ايتين :يق  من مطالعة الكتب الفرن ية ثين التعاثير الم ت
ا  الة الث يطة وا  الة إلى قانون ثالث امى ان ي تعمل يي ثعةض اي يةان 

 .(2)تعثير )الرد( لمداللة امى ا  الة ايولى
                                                                                                                                            

درا ةةة مقارنةةةل مةةذكرات ليةةر منشةةورةل تامعةةة  –مةةدل النظريةةة العامةةة لمةةنهع التنةةازع تثةةار م  (1)
 .215وقرانل ثدون  نةل ص

 .640-639 عيد يو ف الث تانيل مرت   ثذ ذكرقن ص (2)
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 :(1)أواًل : اإلحالة من الدرجة األولى
قوااةةةد ا  ةةةناد يةةةي القةةةانون ايتنثةةةي الواتةةةب تطثيقةةةه ثةةةرد –تةةةتم انةةةدما تقضةةةي 

 .(2) اص إلى قانون القاضي الذ  ينظر النزاع وت مى أيضا  ث الة الرتوعاالخت
يا  الةةةة الث ةةةيطة إذن تتولةةةد انةةةدما يوتةةةد اخةةةتالف ثةةةين قةةةانون دولتةةةين  ةةةول 
موضوع ما واميه يإن قذا النوع من ا  الة قو اكثةر شةيواا  يةي التطثيةذ العممةي مةن 

 ليرأ.
 الة من الدرجة الثانية( ثانيًا : اإلحالة إلى غير قانون القاضي )إح

تكون ا  الة مةن الدرتةة الثانيةة لمةا ت يةل قوااةد ا  ةناد يةي القةانون ايتنثةي 
نمةا  المختص ويقا لقوااد ا  ناد لدولة القاضي االخت ةاص ال إلةى قةانون القاضةي وات

 إلى قانون أتنثي آخر.
ة مثال ذلةل إذا اةرض امةى القاضةي التزا ةر  نةزاع متعمةذ ثةاي وال الشخ ةي

النتميةز  متةةوطن يةةي الةةدانمرلل يقوااةةد ا  ةناد التزا ريةةة تتعةةل االخت ةةاص لمقةةانون 
االنتميةةةةز  ثااتثةةةةارأ قةةةةانون التن ةةةةيةل لكةةةةن قوااةةةةد ا  ةةةةناد يةةةةي قةةةةذا القةةةةانون تةةةةريض 

كةان القةانون  يهذاركي )قانون الموطن(ل ااخت ا ه وتعقد االخت اص لمقانون الدانم
الثانيةةةةة يإنةةةةه  ةةةةيطثذ امةةةةى قةةةةذا النةةةةزاع القةةةةانون التزا ةةةةر  يقثةةةةل ا  الةةةةة مةةةةن الدرتةةةةة 

إليةةةةه قوااةةةد ا  ةةةناد ا نتميزيةةةة وقةةةةذا ثشةةةرط ان تقثةةةل قوااةةةةد الةةةدانماركي الةةةي أ الةةةت 
ا  ةةناد يةةي القةةانون الةةدانماركي قةةذا االخت ةةاص وقةةو اخت ةةاص ليةةر مريةةوض يةةي 

 .(3)الواق  من طريه ين قوااد إ نادأ تخض  اي وال الشخ ية لقانون الموطن

                                                 
 ا  الة من الدرتة ايولى وت مى كذلل ا  الة الث يطة أو الرد إلى قانون القاضي. (1)
ثرقمية ا نتميز  مقيم يي التزا ةر والنةزاع معةروض امةام القاضةي  كان يطرح نزاع مثال متعمذ (2)

التزا ةةةر ل قااةةةدة ا  ةةةناد التزا ةةةر  تشةةةير إلةةةى اخت ةةةاص القةةةانون االنتميةةةز  ث ةةةفته قةةةانون 
التن ية ثينما تمنر قاادة ا  ناد االنتميزية االخت ةاص إلةى القةانون التزا ةر  ثمثاثةة قةانون 

ر  قانونةةه الةةداخمي يةةي قوااةةدأ الموضةةواية يكةةون قةةد اخةةذ المةةوطنل يغةةذا طثةةذ القاضةةي التزا ةة
 ثا  الة من الدرتة ايولى.

تنةةازع القةةوانينل التةةزء ايولل دار قومةةةل  –أاةةراب ثمقا ةةمل القةةانون الةةدولي الخةةاص التزا ةةر   (3)
 .101مل ص2003التزا رل 
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نتةةاج متاثعةةة يقهيةةة أمعنةةت النظةةر يةةي  -ثخةةالف ايول–ذا النةةوع مةةن ا  الةةة قةة
  يثيات ويقرات ال كم ال ادر يي نفس قضية يورتو.

 قذا ما مكن القضاء الفرن ي ال قا من قثول ثا  الة إلى قانون دولة ثالثة.
يةةةي قةةةذا ال ةةةدد ي ةةةتخمص مةةةن اثةةةارات  كةةةم لم كمةةةة الةةةنقض الفرن ةةةية  ةةةنة 

طةةةور تديةةةد ن ةةةو القثةةةول ثا  الةةةة إلةةةى قةةةانون ثالةةةث أو مةةةن الدرتةةةة مالمةةةر ت 1938
 الثانية.

يقد اكدت قذأ الم كمة يي  يثياتها "وتوب ايخذ ثا  الة التي يقررقةا قةانون 
كن أن اتن ةةةية ايتنثةةةي إلةةةى القةةةانون الةةةذ  ي كةةةم الميةةةراث يةةةي دولةةةة أخةةةر  والةةةذ  يمةةة

 ل الث ث".يكون القانون الفرن ي كما قو الشرن يي ال الة م 
 يةةث ال ةةظ اي ةةتاذ ثةةاتيفول أنةةه ورلةةم أن ال كةةم يتعمةةذ ثا  الةةة إلةةى القةةانون 
الفرن ةةةي ا  امةةةى شةةةكل رد لةةةال أن اثاراتةةةه قةةةد تةةةاءت مطمقةةةة يهةةةي تتضةةةمن معنةةةى 

أ  القثول ثا  الة إلةى قةانون –الت ميم ثا  الة إلى قانون آخر لير القانون الفرن ي 
 ء مفردات ال كم المذكور.ثالثل وقذا ما تفص انه دون انا

كةةةان القضةةةاء الفرن ةةةي وخا ةةةة اثةةةر قضةةةية يورتةةةو قةةةد نثةةةه ايذقةةةان إلةةةى  إذا
 موضوع ا  الة لكنها لم تنتظر طويال  لتطثذ يي ثمدان أخر  متاورة.

قةد اتتهةت الم كمةةة العميةا ايلمانيةةة يةي  كةم لهةةا  ةرا ة إلةةى القثةول ثا  الةةة 
 إلى قانون دولة ثالثة.
تعمذ ثتركة أ د الثمتيكيين الكا نة يي رو ةيا يقةد رتعةت الم كمةة كان النزاع ي

 إلى القانون المختص ويقا لقوااد ا  ناد ايلمانية )قانون تن ية المتويي(.
يممةةا تثينةةت أن قوااةةد التنةةازع الثمتيكيةةة تشةةير ثتطثيةةذ القةةانون الرو ةةي ثو ةةفه 

ثإ الةة القةانون الثمتيكةي قانون موق  المال طثقت الم كمةة قةذا القةانون وأخةذت ثةذلل 
 إلى القانون الرو ي.
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يثدو ان كثيرا  من الثمدان التةي أخةذت ثا  الةة لةم تقيةدقا ثشةكل معةين أو امةى 
درتةةة وا ةةدةل ثةةل كةةان قثولهةةا لهةةا مت ةةررا  مةةن أ  قيةةد أو مةةن أيةةة نظةةرة وطنيةةة ضةةيقة 

 .(1)يي مر مته ايولى –ثخالف ما كان اميه موقف القضاء الفرن ي 
 ب الثاني : اإلحالة في فقو القانون الدولي الخاصالمطم

القةةةانون الةةةدولي الخةةةاص إثةةةارة  مةةةن أكثةةةر موضةةةواات الةةةة  يعتثةةةر موضةةةوع ا
لمتةةدل والنقةةاش ومةةن أقةةم أ ةةثاب التنةةاقض ثةةين مواقةةف الةةدول واخةةتالف ال مةةول أمةةام 

 تهات القضاء.
ها ثةةل تتركةةز أوتةةه قةةذا الخةةالف لةةيس يقةةط  ةةول مثةةدأ القثةةول ثا  الةةة أو ريضةة

 و ول العديد من التوانب التي تترلف منها واي س التي ت تند إليها.
لعل قذا ما دي  المؤيدين لهةا إلةى التفتةيش اةن ال مةول التةي ت ةد مةن إطالقهةا 

 .(2)وت اول تفاد  ايوثها
مهمةةا يكةةن مةةن أمةةر. يةةال ثةةد مةةن التمييةةز ثةةين أرثعةةة اتتاقةةات ر ي ةةية يةةي الفقةةه 

 ا يي الفروع التالية :وقذأ ايخيرة  نتكمم انه
 الفرع األول : اتجاه مؤيد لإلحالة

 يؤكد ان ارأ امى ضرورة ايخذ ثا  الة ويثررون موقفهم قذا ثما يمي :
 ال تة اي ا ية التي ي تند إليها أن ار ا  الة تقوم امى المثدأ التالي : -1

ن ةثة يتب لتطثيذ القانون ايتنثي الذ  أشارت قوااد ا  ناد ثاخت ا ةه ثال
 ل الة معينة ان يقثل قذا القانون ثاخت ا ه ل كمها.

ثمعنى أنه ال يتوز تطثيذ قانون اتنثي معين إال إذا كانةت قوااةد ا  ةناد يةي 
 قذا القانون ت مر ثتطثيقه.

يعةةةزز أ ةةة اب قةةةذا االتتةةةاأ مةةةوقفهم ثاال ةةةتناد إلةةةى نظةةةرتهم لمقةةةانون ايتنثةةةي 
ذ ثةةه ثكاممةةةه ثمةةةا ييةةةه مةةةن قوااةةةد إ ةةةناد كو ةةدة متكاممةةةة ال تتتةةةزأ ث يةةةث يتةةةب ان يؤخةةة

موضةةةةةواية إذ أن تطثيةةةةةذ القةةةةةانون الةةةةةوطني لقةةةةةانون أتنثةةةةةي معةةةةةين يةةةةةي ليةةةةةر  وقوااةةةةةد

                                                 
 .644-643 عيد يو ف الث تانيل مرت   ثذ ذكرأل ص (1)
 .645المرت  نف هل ص (2)
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ال االت التي  ددقا المشرع لتطثيقه يشكل خروتا  امةى مثةدأ اخت ةاص قةذا القةانون 
 كما  ددته له قوااد ا  ناد يي ثالدأ.

ذ اي كةام الداخميةة يةةي ثنةاء امةى ذلةةل يتةب امةى القاضةةي الةوطني اةدم تطثيةة
 القانون ايتنثية إال إذا قثمت ثذلل قوااد ا  ناد ييه.

ا تند ثعض أن ار قذا االتتةاأ مةن الفرن ةيين إلةى  تةة أخةر  تتعمةذ ثالم ةم ة  -2
الوطنية مفادقا أن ايخذ ثا  الة ي قذ تثةادال يةي ال مةول ثةين الةدولتين  ةا ثتي 

 ما ي مى المعاممة ثالمثل. (1)الشرن

  ل أن ار قذا االتتاأ ث تة ثالثة تتعمذ ثالفا دة العممية لإل الة :تم -3

إن ايخةةذ ثا  الةةة يةةؤد  إلةةى ت قيةةذ ان ةةتام ال مةةول ثةةين الةةدول التةةي تت ةةل ثهةةا  -
 العالقة.

أ  اةةدم اختاليهةةا ثةةاختالف الم كمةةة التةةي يمكةةن أن يريةة  اليهةةا النةةزاع وذلةةةل 
نف ه الةذ   ةيرخذ ثةه القاضةي لةو رية  ين القاضي ثقثوله ا  الة يعطي النزاع ال ل 

 النزاع إليه أ ال .
                                                 

إذا ارض نزاع أمام الم اكم الفرن ية ثشان أقمية شخص انتميز  متةوطن يةي يرن ةا واةرض  (1)
متةةوطن يةةي انتمتةةرال يةةإن الم ةةاكم -نةةزاع أمةةام الم ةةاكم االنتميزيةةة ثشةةان أقميةةة شةةخص يرن ةةي

الفرن ةةية إذا لةةم تقثةةل ايخةةذ ثا  الةةة  ةةنتنهي لمةةى تطثيةةذ القةةانون االنتميةةز  امةةى الشةةخص 
. أما الم اكم االنتميزية ي تطثذ ويقا لقوااةد ا  ةناد لةديها امةى الشةخص الفرن ةي االنتميز 

يخضةةة  ايقميةةةة لقةةةانون –القةةةانون االنتميةةةز  ث ةةةثب توطنةةةه يةةةي انتمتةةةرا ين القةةةانون الفرن ةةةي 
تن ةةةةية الشةةةةخص خاليةةةةا لمقةةةةانون االنتميةةةةز  الةةةةذ  يقضةةةةي ثشةةةةانها ثتطثيةةةةذ قةةةةانون المةةةةوطن. 

 الة  يؤد  امميا إلى تطثيذ القانون االنتميزيةة امةى الفرن ةيين وكنتيتة يإن ادم ايخذ ثا 
المقيمةةين يةةي انتمتةةرا وامةةى االنكميةةز المقيمةةين يةةي يرن ةةا واةةدم امكةةان تطثيةةذ القةةانون الةةوطني 

 )الفرن ي( يي قذأ المنازاات . ما يشكر قدرا ل يادة قذا القانون.
ى الفرن يين المقيمين يةي انتمتةرا و ةيطثذ أما إذا أخذ ثا  الة ي يطثذ القانون االنتميز  ام 

القةةانون الفرن ةةي امةةى االنتميةةز المقيمةةين يةةي يرن ةةا وثالتةةالي ت قيةةذ يكةةرة تثةةادل ال ةةول ثةةين 
 الدول المعنية وضمان م ال ها الوطنية.

ل تامعةةةة 8-7-6أنظةةةر : دروس تنةةةازع القةةةوانينل لم ةةةنة الراثعةةةةل الف ةةةل الثةةةانيل الم اضةةةرة 
 .47نشورةل ثدون  نةل صدمشذل  وريال لير م
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يؤد  ايخذ ثا  الة إلى ضمان نفاذ ال كم الذ  ي درأ القاضي يةي الدولةة التةي  -
 .(1)تمت ا  الة منها ويي الدولة التي تمت ا  الة اليها امى ايقل

 الفرع الثاني : االتجاه المعارض لإلحالة 
ايخذ ثفكةرة ا  الةة مةن نقةد اي ةس وال تةع التةي انطمذ الفقهاء الذين ريضوا 

 ثنيت اميها وييما يمي أقم االنتقادات :
إن قوااةةد ا  ةةناد ال تعنةةي يقةةط ثت ديةةد ال ةةاالت التةةي يكةةون ييهةةا القةةانون الةةوطني  -1

مخت ةةا ثةةل قةةةي قوااةةد ثنا يةةةة التانةةب ت ةةةدد  ةةاالت اخت ةةةاص القةةانون الةةةوطني 
ها المشةةرع ويةةذ يم ةةفة تشةةريعية م ةةددة و ةةاالت اخت ةةاص القةةانون ايتنثةةي ي ةةنف

ترخةةةةذ ثعةةةةين االاتثةةةةار م ةةةةم ة الدولةةةةة يةةةةي تطثيةةةةذ قانونهةةةةا الةةةةوطني ومقتضةةةةيات 
المتتمةة  الةةدولي لديةةرادل يعنةةدنا تقضةةي قوااةةد ا  ةةناد ثتطثيةةذ قةةانون دولةةة أتنثيةةة 
معينةةةة تكةةةون قوااةةةد القةةةانون الةةةدولي الخةةةاص قةةةد ي ةةةمت نها يةةةا  يةةةي مشةةةكمة تنةةةازع 

ت القانون واتةب التطثيةذ مةن ثينهةا وثغةض النظةر امةا تقةررأ قوااةد القوانين و دد
ا  ناد ييه ولم يثذ إال االنتقال إلى تطثيذ اي كام الداخمية يي قذا القةانون امةى 
 موضوع النزاع لكن ما المق ود ثالقانون ايتنثي واتب التطثيذ ويقا لهذا الرأ ؟

ا القةةةةانون ولةةةةيس قوااةةةةد المق ةةةةود قةةةةو اي كةةةةام الموضةةةةواية الداخميةةةةة يةةةةي قةةةةذ
 ا  ناد ييه؟

كنتيتةةةة : يقثةةةول ا  الةةةة يعنةةةي ان ةةةياع القاضةةةي الةةةوطني لقوااةةةد ا  ةةةناد يةةةي 
القةةةةانون ايتنثةةةةي واتةةةةب التطثيةةةةذل أ  ان ةةةةيااه يوامةةةةر المشةةةةرع ايتنثةةةةيل مةةةةا يعةةةةد 

 .(2)خروتا امى أ كام قانونه الوطنيل وانتهاكا  ل يادته
تنثةي وايخةذ ثمتممةه )ثمةا ييةه مةن قوااةد إ ةةناد إن القةول ثو ةدة أ كةام القةانون اي -2

وقوااةةةد موضةةةواية( يتطمةةةب مةةةن  يةةةث المنطةةةذ القةةةانوني ااتثةةةار قةةةانون القاضةةةي 
 .(3)كذلل وقذا يؤد  إلى الوقوع يي  مقة مفرلة ال متال لمخروج منها

                                                 
 .48امي  ميمانل مرت   ثذ ذكرأل ص (1)
 .49دروس تنازع القوانينل تامعة دمشذل مرت   اثذل ص (2)
مثال ذلل إذا قررت قوااد ا  ناد يي القانون ايتنثي وتوب تطثيذ قةانون القاضةيل ثو ةفه  (3)

 قانون موطن الشخصل لوتب رتوع ا
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ردا امةةى ال تةةة المتعمقةةة  ثرقميةةة ا  الةةة يةةي ت قيةةذ ان ةةتام ال مةةول ثةةين الةةدول  -3
تي ا تند إليها يقهاء االتتاأ المؤيد لإل الة. قال أ ة اب قةذا االتتةاأ وو دتها وال

: أن قةةةذا االن ةةةتام ال يت قةةةذ امميةةةا إال إذا أخةةةذ يريةةةذ مةةةن الةةةدول ثا  الةةةة دون 
الفريذ ايخرل وقذا يؤد  إلةى  ةمب ا  الةة أقميتهةا كنظريةة اامةة أمةا إذا أخةذت 

 االن تام.ثها الدول كاية يي ت يل الو ول إلى ت قيذ قذا 

 اما ثالن ثة لمفا دة التي ت ققها يي متال تنفيذ اي كام يهي لي ت دا ما مؤكدة: -4

إذ ليس من الم تم ان ينفذ ال كم من الدولة التي تمت ا  الة منهةا أو يةي الدولةة  -
التي تمةت ا  الةة اميهةا. ثةل قةد يكةون واتةب التنفيةذ يةي دولةة أخةر  قةد ال ي ةمر 

 قانونها ثتنفيذأ.

لةذلل يةإن قةذأ ال تةة تقةوم امةى أ ةاس ايتةراض أن الدولةة التةي يةراد تنفيةذ  إضةاية -
ال كةةم ييهةةا تشةةترط  ك ةةا ه  ةةيغة التنفيةةذ أن يكةةون قةةد  ةةدر ويقةةا لمقةةانون الةةذ  

 .(1)ت ددأ قوااد ا  ناد يي قانونها وقذا ما ليس م ققا يي تمي  الدول

 ة الفرع الثالث : المحاوالت الحديثة لتالفي عيوب اإلحال
 ةةاول ثعةةض الفقهةةاء تاليةةي ايةةوب ا  الةةة وذلةةل اةةن طريةةذ ايخةةذ ثالنتيتةةة 
التةةي تةةؤد  إليهةةا دون اي ةةس التةةي تقةةوم اميهةةا ي ةةاولوا ثنةةاء يكةةرة ا  الةةة امةةى أ ةةس 

 تديدة.
 تثرير يكرة ا  الة ثاال تناد إلى يكرة وتود قاادة إ ناد ا تياطية : -1

 ر امى ا اس :تقوم يكرة القاضي الفرن ي لريثور ثيتو نيي
 
 

                                                                                                                                            

لقاضي متددا إلى قوااد ا  ناد يي قانون التي  تشير مرة لي.ال توجد مصادر في المستند الحا
ثانيةةةة ثوتةةةوب تطثيةةةذ القةةةانون ايتنثةةةيل وقكةةةذا إلةةةى مةةةا ال نهايةةةةل مةةةا  مةةةل الفقيةةةه ا يطةةةالي 
توزاتي امى تشثيه ا  الة ثمعثة المضرب وشثهها اي تاذ ايلماني كةاقن ثغريةة المرايةا وقةذا 

أنظةةةر :  ةةةعيد يو ةةةف الث ةةةتانين مرتةةة   ةةةثذ ذكةةةرأل  مةةةا يؤكةةةد اةةةدم تةةةدو  ايخةةةذ ثا  الةةةة.
 .649ص

 .96م مد وليد الم ر ل مرت   ثذ ذكرأل ص (1)
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ايتراض وتةود اشةترال يةي وتهةات النظةر التةي تقةوم اميهةا قوااةد ا  ةناد الوطنيةة  -

 وقوااد ا  ناد ايتنثية أ  امى أ اس وتود تماثل يي مضمون قذأ القوااد.

كما انها تر  قوااد ا  ناد الوطنية ال تؤ س امى القانون الداخمي يقةط ثةل تاخةذ  -
الر الدوليةة وثنةاء امةى ذلةل إذا ارضةت قوااةد ا  ةناد ثعين االاتثار تنةازع الم ة

الوطنيةةة االخت ةةاص امةةى قةةانون دولةةة أتنثيةةة يإنهةةا تفتةةرض وتةةود المفهةةوم نف ةةه 
لديه ثشرن قاادة ا  ناد من  يث أنهةا نايعةة واادلةةل يةإذا ريضةت قوااةد القةانون 

ا  ةناد الدولي الخاص ايتنثي قذا العرض يإن ذلةل ي ةتتث  تغييةر مفهةوم قااةدة 
يتاد قاادة إ ناد تثعية أو ا تياطية ت قذ االشترال يي وتهةات النظةر ثةدال مةن  وات

 .(1)قاادة ا  ناد اي مية التي لم تم ظ وتهة نظر المشرع ايتنثي

إن مةةن أقةةداف القةةانون الةةدولي الخةةاص ت قيةةذ االن ةةتام ثةةين قوااةةد ا  ةةناد ومةةن  -
ي ت قيةةذ قةةذا االن ةةتام ثةةين قااةةدة شةةرن نظةةام قوااةةد ا  ةةناد التثعيةةة أن ي ةةاقم يةة

 ا  ناد الوطنية وقاادة ا  ناد ايتنثية.

 ما قو مفهوم قاادة ا  ناد اال تياطية؟
إذا قررت قاادة ا  ناد اي مية وتوب تطثيذ قانون أتنثي معين إال أن قذا 
القانون ريض االخت اص ل كم النزاع يإن قذا االخت اص يرتد إلى قانون القاضةي 

 .(2)رتد أ يانا  إلى قانون أتنثي آخراو ي
 قذأ الفكرة وتهت لها االنتقادات التالية:

وقةي ال يقةرأ الواقة  وال ين ةرف  ايتةراضيكرة قوااد ا  ناد اال تياتية قي متةرد  -
 إليه ذقن المشرع.

                                                 
 تثار م مدل م ا (1)

ضةةةةرات القةةةةانون الةةةةدولي الخةةةةاصل مرتةةةة   ةةةةثذ ذكةةةةرأل ال توجددددد مصددددادر فددددي المسددددتند الحددددالي.
 .215ص

 .49دروس تنازع القوانينل تامعة دمشذل مرت  آنف الذكرل ص (2)



15 

نقطةةةة االنطةةةالذ انةةةد القاضةةةي ثيتةةةو نييةةةر قةةةي النقطةةةة نف ةةةها التةةةي انطمةةةذ منهةةةا  -
واز تطثيةةذ قااةدة ا  ةةناد إذا لةم ت ةةمر قوااةد ا  ةةناد أن ةار اي الةةة وقةي اةةدم تة

 ييه ثذلل.

 
 

 تثرير ا  الة ثاال تناد إلى يكرة ا قميمية : -2
مةةةن أثةةةرز أن ةةةار قةةةذا االتتةةةاأ اي ةةةتاذ الفرن ةةةي نيثواييةةةه الةةةذ  قثةةةل ثا  الةةةة 

 ا تنادا  إلى يكرة ا قميمية.
يي ال االت التةي  يث ارض يكرته أنطالقا من ال ؤال التالي : ماذا ي  ل 

يةةةريض ييهةةةا القةةةانون ايتنثةةةي االخت ةةةاص المعةةةروض اميةةةه ثموتةةةب قوااةةةد ا  ةةةناد 
 الوطنية ل كم م رلة معينة؟

يتيةةب ثقولةةه ت ةةثر الم ةةرلة ثةةال قةةانون ي كمهةةا ونكةةون أمةةام مةةا ي ةةمى "االقةةة 
 .(1)ثال وطن"

  اع  ةةةل المنثةةة  : أن ن ةةةتند يةةةي ت ديةةةد القةةةانون الةةةذ  تخضةةة  العالقةةةة موضةةةوع النةةةز
 وقو مثدأ ا قميمية. –ل كمه إلى المثدأ الر ي ي 

  ثموتثةةه تخضةة  العالقةةة لقةةانون القاضةةي ثو ةةفه  ةةا ب االخت ةةاص الر ي ةةي– 
ث كم تمي  المنازاةات التةي تثةور امةى االقمةيم وذلةل ين اي ةل يةي القةوانين قةو 

 ا قميمية وايخذ ثقانون اتنثي يي  الة معينة ليس إال من ثاب اال تثناء.
كنتيتةةة مهمةةة يكةةرة نيثواييةةه تنطةةو  امةةى ايخةةذ ثا  الةةة امةةى قةةانون القاضةةي 
يقةةط أ  ا  الةةةة مةةةن الدرتةةةة ايولةةةى دون ا  الةةةة مةةن الدرتةةةة الثانيةةةة والتةةةي قةةةي يةةةي 

 الواق  تطثيذ لفكرة ا قميمية.
 النقد الموجو :

                                                 
تنةةازع القةةوانينل  –اثةةد المةةنعم ريةةاضل  ةةامية راشةةدل الو ةةيط يةةي القةةانون الةةدولي الخةةاص  يةةؤاد (1)

 .169مل ص1974التزء الثانيل دار النهضة العرثيةل القاقرةل 
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م تثريرقم لإل الةة أنطمةذ مةن الفكةرة التةي أخةذ ثهةا أن ةار ا  الةة أال وقةي اةد
يةةةةرض االخت ةةةةاص امةةةةى القةةةةانون ايتنثةةةةي الةةةةذ  أشةةةةارت قوااةةةةد ا  ةةةةناد الوطنيةةةةةة 

 ثاخت ا ه.
 
 
 

 تثرير ا  الة ا تنادا  إلى يكرة التن يذ ثين قوااد ا  ناد : -3
انطمةةةذ اي ةةةتاذ الفرن ةةةي ثةةةاتيفول يةةةي تثريةةةر ايخةةةذ ثا  الةةةة مةةةن الهةةةدف الةةةذ  

 .(1)ت عى إليه قوااد ا  ناد يي مختمف الدول
 و قدف قوااد ا  ناد؟ما ق

 ثين النظم القانونية المختمفة أو ت قيذ التعايش المشترل ثينها. التن يذ
 مفيوم فكرة التنسيق :
 وتد ثاتيفول :

أن الطثيعةةةة الدوليةةةة لمعالقةةةات التةةةي ي كمهةةةا القةةةانون الةةةدولي الخةةةاص تتتمةةةى يةةةي   -أ 
 ارتثاط قذأ العالقات ثقوانين دولتين أو أكثر.

لتفكير يي  ل نزاع القوانين ان طريذ قااةدة ا  ةناد الوطنيةة من لير المنطقي ا-ب 
 و دقا وتتاقل قوااد ا  ناد يي القانون ايتنثي واتب التطثيذ.

ما يهدف إليه المشرع من وض  قوااد ا  ناد قو ت قيذ االن ةتام والتن ةيذ ثةين  -ج 
 قوااد ا  ناد يي القانون الوطني ويي القانون المختص ث كم النزاع.

ل ال ثد من ا تشارة قوااد ا  ةناد ايتنثيةة لت قيةذ قةذا التن ةيذل يةإذا أشةارت لذل -د 
ثوتةةوب تطثيةةذ قةةانون أتنثةةي معةةين وتةةب ايخةةذ ثةةه وقةةذا ال يعنةةي ان ةةياع قوااةةد 

 .(2)ا  ناد الوطنية لقوااد ا  ناد ايتنثية ثل التن يذ ثينها

 أىمية فكرة التنسيق :

                                                 
 .105أاراب ثمقا مل مرت   ثذ ذكرأل ص (1)
 .166يؤاد اثد المنعم رياضل  امية راشدن مرت  آنف الذكرل ص (2)
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قوااةد ا  ةناد الوطنيةة ثوتةوب تطثيةذ  تثةرز أقميتهةا ثشةكل يعمةي انةدما تشةير
قةةةانون دولةةةة تتعةةةدد ييهةةةا الشةةةرا  ل  يةةةث يةةةتم ا تشةةةارة قوااةةةد التنةةةازع الةةةداخمي يةةةي قةةةذا 

 القانون ثغية الو ول إلى ت ديد الشريعة المخت ة ث كم النزاع.
 .(1)لهذا يؤيد ثاتيفول قثول يكرة ا  الة إلى قانون القاضي

  ل يي قثول ا  الة :ال تع التي ا تند إليها ثاتيفو 
 .(2)أنها تال م النظام الدولي والداخمي -أ 

 تؤد  دوليا إلى يض تنازع ال يادات الناتم ان اختالف قوااد تنازع القوانين.-ب 

 إلى تطثيذ القاضي لقانونه الوطني. تؤد  امى ال عيد الداخمي -ج 

تةةةتال م مةةة  م ةةةالر اييةةةراد مةةةن  يةةةث أنهةةةا ت ةةةااد امةةةى  ةةةهولة تنفيةةةذ ال كةةةم يةةةي  -د 
دولة التي تمةت ا  الةة منهةا ويةي الةدول التةي ترخةذ ثقااةدة إ ةناد مماثمةة لقااةدة ال

 .(3)ا  ناد يي قانون قذأ الدولة
ا تثناء ال يرخذ ثاتيفول ثفكرة ا  الة امى إطالقهةال يهةو يةر  اةدم قثولهةا يةي 
 ال االت التي ي ت يل ييها التن ةيذ ثةين القةانون الةوطني والقةانون ايتنثةي كةرن يكةون

 القانون الواتب تطثيقه قو قانون إرادة المتعاقدين أو قانون م ل إثرام العقد.
 الفرع الرابع : اتجاه يحاول تقييدىا 

إن الغالثيةة العظمةةى مةةن أن ةار ا  الةةة تميةةل إلةةى ايخةذ ثا  الةةة مةةن الدرتةةة 
ايولةةةى أ  ثا  الةةةة إلةةةى قةةةانون القاضةةةي. وقمةةةة أخةةةر  ترخةةةذ يةةةي  ةةةاالت ضةةةيقة تةةةدا 

 الة من الدرتة الثانية التي تؤد  إلى تطثيذ قانون دولة ثالثة.ثا  
كمةةا يفضةةل ثعةةض أن ةةار ا  الةةة مةةن الدرتةةة ايولةةى اةةدم ايخةةذ ثهةةا ث ةةورة 

 مطمقة وتقييد نطاذ تطثيقها ث االت معينة.
 أواًل : األستاذ الفرنسي باتيفول :

                                                 
 .166شة م مد اثد العالل مرت   ثذ ذكرأل صقشام امي  ادذل اكا (1)
المق ةةود ثتنةةازع ال ةةيادات قةةو تنةةازع أنظمةةة التنةةازع يةةي الةةدول المختمفةةة. ينظةةر دروس تنةةازع  (2)

 .51القوانينل تامعة دمشذل مرت   اثذل ص
 .696م مد وليد الم ر ل مرت   الف الذكرل ص (3)



18 

لتن ةةيذ يق ةةر نطةةاذ تطثيةةذ ا  الةةة امةةى ال ةةاالت التةةي يمكةةن ييهةةا ت قيةةذ ا
 ثين قوااد ا  ناد وامى ذلل ير  ادم ايخذ ثها يي ال التين قما :

 : اندما يكون القانون ايتنثي واتب التطثيذ : األولى
قةةو قةةانون إرادة المتعاقةةدين ين ايخةةذ ثقوااةةد ا  ةةناد يةةي القةةانون ايتنثةةي واتةةب  - أ

 وااد ثقانون آخر.التطثيذ قد يتنايى م  إرادة المتعاقدين ييما إذا أشارت قذأ الق

اما إذا أتفذ المتعاقدان امةى اخضةاع اقةدقما لقوااةد القةانون الةدولي الخةاص يةي - ب
قةانون أتنثةةي يةةيمكن يةةي قةةذأ ال الةةة يقةط قثةةول ا  الةةة ا ترامةةا  رادتهمةةا ويةةذ مةةا 

 قال ثه اي تاذ آرمنتون.

قةةد وذلةةل : انةةدما تشةةير قااةةدة ا  ةةناد الوطنيةةة ثتطثيةةذ قةةانون م ةةل إثةةرام الع الثانيددة
 خشية تفويت االاتثارات التي تقوم اميها قاادة خضوع الشكل لقانون ثمد ا ثرام.

 ثانيًا : األستاذ آرمنجون :
 ق ر نطاذ تطثيذ ا  الة :

 اندما يتفذ الطريان امى إخضاع اقدقما لقانون ا رادة. -أ 

 انةةدما يكةةون القةةانون واتةةب التطثيةةذ قةةو قةةانون دولةةة متعةةددة الشةةرا  ل  يةةث تةةتم-ب 
ا تشةةةةةارة قوااةةةةةد التنةةةةةازع الةةةةةداخمي يةةةةةي قةةةةةذا القةةةةةانون لمعريةةةةةة الشةةةةةريعة الداخميةةةةةة 

 المخت ة.

 ثالثًا : االستاذ األلماني فرانكشتين :
يقةط  االتانةبنطةاذ ا  الةة امةى م ةا ل اي ةوال الشخ ةية ثالن ةثة  –ق ر 

ة وقثولهةةا مةةن قةةانون التن ةةية إلةةى قةةانون المةةوطن إذا كةةان قةةذا القةةانون قةةو قةةانون دولةة
تهةةةم المشةةةرع  االتانةةةبالقاضةةةي تقةةةوم قةةةذأ الفكةةةرة امةةةى أ ةةةاس أن اي ةةةوال الشخ ةةةية 

 .(1)تنثي اكثر مما تهم المشرع الوطنياي
 إن اي تاذ يرانكشتين يؤمن ثوتود :

                                                 
تةةةوب تطثيةةةذ قةةةانون تن ةةةية شةةةخص أتنثةةةي مثةةةال ذلةةةل إذا أشةةةارت قوااةةةد ا  ةةةناد الوطنيةةةة ثو  (1)

وكانةةت قوااةةد ا  ةةناد يةةي قةةذا القةةانون تشةةير ثوتةةوب تطثيةةذ قةةانون المةةوطنل يةةيمكن يةةي قةةذأ 
ال الة يقط قثول ا  الة من قانون التن ية إلى قانون الموطن وليس العكسل ينظر : دروس 

 .49تنازع القوانينل تامعة دمشذل ص
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 لقانون التن ية. لدتانبإ ناد  قيقي أول : يقضي ثخضوع اي وال الشخ ية  -أ 

دتانةب لقةانون المةوطن تمثمةه إ ناد ثانو  : يتضمن خضوع اي ةوال الشخ ةية ل-ب 
قاادة ا  ناد يةي قةانون تن ةية ايتنثةي يعمةل ثةه يةي  ةال تعةذر إامةال ا  ةناد 

 ال قيقي.
أخةةةذ ثهةةةذا االتتةةةاأ اةةةدد مةةةن الفقهةةةاء المتةةةرثرين ثمثةةةدأ شخ ةةةية القةةةوانينل كمةةةا 

 أخذت ثه ثعض االتفاقيات الدولية وقوانين ثعض الدول مثل :
 يؤد  إلى تطثيذ قانونها الوطني. ألمانيا والياثان : ثشرط أن -1

 ال ويد و وي را يي ثعض م ا ل اي وال الشخضية. -2

 العراذ ث دد أقمية االلتزام ثمقتضى  فتتة. -3

 رابعًا : رفض البعض األخذ باإلحالة في مجال األحوال الشخصية:
ثالن ةةثة لمةةةدول التةةةي تتعةةةدد ييهةةةا تشةةةريعات اي ةةةوال الشخ ةةةية ثتعةةةدد الةةةديانات 

ت  ثشريعة اامة إلى تانب الشرا   ايخر  كمثنان نظرا  الخةتالف اي ةس دون أن تتم
ول والقةانون ايتنثةي الواتةب تطثيقةهل  يةث دالتي يقوم ليها قانون القاضي يةي قةذأ الة

 إلى قانون القاضي. يتعذر امميا قثول ا  الة من القانون ايتنثي
 وذلل لعدم إمكان ت ديد الشريعة المخت ة يي قانون القاضي. -أ 

كما أن قذأ الشرا   المختمفة تكون لالثا منقطعة ال مة ثايتانبل يقثول ا  الةة -ب 
 .(1)ثالن ثة لهذأ الدول يؤد  إلى نتا ع لير ممكنة مميا ولير مقثولة قانونا

 
 

 :المبحث الثاني : اإلحالة في النصوص القانونية
 

رة ا  الةةة التةةي أ ةةث ت مةةن أقةةم المواضةةي  القةةانون الةةدولي الخةةاص ال إن يكةة
تزال معتثرة يي قوانين الكثير من الدول ويي ثعض االتفاقيات الدولية وثناء امةى ذلةل 
 ةنتكمم يةةي قةةذا المث ةةث اةةن اي كةةام الخا ةةة ثقثةةول ا  الةةة يةةي الةةدول المختمفةةة مةة  

                                                 
 .173ة راشدل مرت   الف الذكرل صيؤاد اثد المنعم رياضل  امي (1)
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لتي ال ترخذ ثها ويي ختام قذا المث ةث نثةرز ثيان الدول التي ترخذ قوانينها ثا  الة وا
 موقف مشرانا.

 المطمب األول : نظرية اإلحالة في القانون المقارن 
موضوع خالف ا تمر تثاين الرأ   وله يي الفقه والقضاء منةذ ظهةور  ا  الة

قةةذأ النظريةةة و تةةى اليةةومل وقةةذا يةةنعكس ثا ةةتمرار ووضةةوح امةةى التشةةريعات يةةالموقف 
 .(1)التشريعات متثاين. ولكنه يعكس مقدارا  ممفتا  من التطور وال رال من ا  الة يي

 الفرع األول : التشريعات الرافضة لإلحالة
التشةةةةريعات العرثيةةةةة يةةةةي معظمهةةةةا ريضةةةةت ا  الةةةةة وقةةةةذا قةةةةو موقةةةةف المشةةةةرع 

و ةةذا  ةةذوأ المشةةرع  (2)مةةن القةةانون المةةدني 27الم ةةر  الةةذ  أظهرتةةه  ةةرا ة المةةادة 
مةن  29مةن القةانون المةدني وأيضةا  القةانون ال ةور  يةي المةادة  31دة العراقي يي المةا

 28مةن القةانون الميثةي والمةادة  27القانون المةدنيل ونفةس الموقةف ثينتةه أيضةا  المةادة 
ل كمةةا أنةةه قةةو (3)مةةن القةةانون المةةدني الكةةويتي 72مةةن القةةانون المةةدني ايردنةةي والمةةادة 

رع المثنةةةاني لةةةم يتخةةةذ موقفةةةا  ةةةري ا مةةةن أيضةةةا  موقةةةف القضةةةاء يةةةي لثنةةةان طالمةةةا المشةةة
 .(4)ا  الة ثالنص اميها قثوال أو ريضا

لإل الةةةة اتخذتةةةه متمواةةةة قةةةوانين أتنثيةةةة وكر ةةةته ثعةةةض قةةةذا االتتةةةاأ الةةةرايض 
مةن  30يةي المةادة  1942االتفاقيات الدولية ومن أثرزقا القانون ا يطالي القديم لعام 

ونةةةاني والثرازيمةةةي والةةةدول ا  ةةةكندنايية كمةةةا أن القةةةانون المةةةدني والقةةةانون الهولنةةةد  والي
 .(5)القضاء يي الواليات المت دة ايمريكية يميل ث فة اامة إلى ريض ا  الة

                                                 
 .659 عيد يو ف الث تانيل مرت   اثذ الذكرل ص (1)
إذا تقةةرر أن قانونةةا  أتنثيةةا قةةو الواتةةب التطثيةةذ يةةال يطثةةذ منةةه إال أ كامةةه الداخميةةة دون التةةي  (2)

 تتعمذ ثالقانون الدولي الخاص.
 .96 عيد يو ف الث تانيل مرت  آنف الذكرل ص (3)
 .107ا مل مرت   ثذ ذكرأل صأاراب ثمق (4)
 .12امي امي  ميمانل مرت  آنف الذكرل ص (5)
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وقةةةةةانون  1987مةةةةةن قةةةةةانون  74مةةةةن أ ةةةةةدثها القةةةةةانون ال وي ةةةةةر  يةةةةي المةةةةةادة 
يةي  1991من قةانون  3517وكذلل المادة  1991لعام  18مقاطعة كيثل يي المادة 

 زيانا االمريكية وقذا الموقف اك ته ثعض االتفاقيات الدولية ال ديثة.والية لوي
 الفرع الثاني : التشريعات اآلخذة باإلحالة 

ثخةةةةالف المواقةةةةف ال ةةةةاثقة اتخةةةةذت ثعةةةةض التشةةةةريعات مواقةةةةف  ةةةةري ة مؤيةةةةدة 
لإل الةةةة وقةةةي وأن ااممتهةةةا لةةةم تعتمةةةدقا امةةةى اطالقهةةةا ثةةةل قننتهةةةا وأوضةةة ت  االتهةةةا 

 وأشكالها.
الةةذ  أشةةار يةةي مادتةةه  1986اميهةةا  ةةرا ة القةةانون ايلمةةاني ل ةةنة قةةد نةةص 

الراثعةةة والتةةي تةةنص امةةى مةةا يمةةي : "إذا تةةم تعيةةين قةةانون دولةةة أتنثيةةة يإنةةه يتةةب أن 
نطثةةذ أيضةةا  قوااةةةد ا  ةةناد المعنيةةة الموتةةةودة يةةي قةةانون قةةةذأ الدولةةة ثالقةةدر الةةةذ  ال 

لمانيةةةل ويتةةب أن تطثةةذ القوااةةد تتعةةارض ييةةه قةةذأ القوااةةد مةة  روح قااةةدة ا  ةةناد اي
الموضةةةةواية يةةةةي القةةةةانون ايلمةةةةاني إذا أ الةةةةت قوااةةةةد ا  ةةةةناد ايتنثيةةةةة إلةةةةى القةةةةانون 

 .(1)ايلماني"
من أثرز التشريعات  1963يعد القانون الدولي الخاص التشيكي ال ادر  نة 

انةد قثةول  الغايةة مةن قااةدة ا  ةنادالتي ترثرت ثشكل مثاشر ثالنظريةة القا مةة ثةا ترام 
 ا  الة أو ريضها.

من قذا القانون امى أنه : "إذا اينت ن ةوص القةانون  35 يث تنص المادة 
الةةدولي الخةةاص التشةةيكي قةةانون دولةةة مةةا وأ الةةت ن ةةوص قةةذا القةةانون إلةةى القةةانون 
التشةةةيكي أو إلةةةى قةةةانون دولةةةة أخةةةر  يةةةي  الةةةة ا  الةةةة مةةةن الدرتةةةة الثانيةةةة يةةةإن تمةةةل 

هةةةا إذا كةةةان ذلةةةل القثةةةول يةةةؤد  إلةةةى  ةةةل اةةةادل ومعقةةةول لمعالقةةةة ا  الةةةة يمكةةةن ثقثول
 المعنية".

                                                 
أضةةايت نفةةةس المةةةادة الراثعةةةة يقريتهةةةا الثانيةةة أنةةةه : "إذا كةةةان لدطةةةراف  ريةةةة اختيةةار قةةةانون إ ةةةد  الةةةدول يةةةإن  (1)

ن قةةذأ  ةةريتهم يةةي قةةذا ال ةةدد قا ةةرة امةةى اختيةةار القوااةةد الماديةةة لهةةذا القةةانون دون  ةةواقا"ل  يةةث يفهةةم مةة
الفقرة ت ديد نطاذ ا  الة وا تثعادقا يي م ا ل االلتزامات العقدية  يث يطثةذ قةانون ا دارة. أنظةر :  ةعيد 

 .660يو ف الث تانيل مرت   اثذل ص
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قةةةذأ الن ةةةوص المتةةةرثرة ثالنظريةةةات ال ديثةةةة كشةةةفت اةةةن قثولهةةةا لإل الةةةة يةةةي 
درتتهةةةا ايولةةةى والثانيةةةة وقةةةو مةةةا ثةةةدا اكثةةةر وضةةةو ا يةةةي الةةةنص التشةةةيكي وقةةةو نفةةةس 

تةوان ل ةنة  15مةن قةانون  54الموقف الةذ  نةص اميةه القةانون النم ةاو  يةي المةادة 
وأيضا   1965نويمثر ل نة  12والقانون الثولند  يي المادة الراثعة من قانون  1978

وكةذلل المةادة  1966من القانون المدني الثرتغةالي ل ةنة  19إلى  17نص المواد من 
ومثمهةةا نةةص المةةادة الثانيةةة مةةن قةةانون  1982ال اد ةةة مةةن القةةانون اليول ةةاليي ل ةةنة 

 يا.يي ترك 1982ما   20
ا ةةةةتكماال  ل ةةةةورة المواقةةةةف يقةةةةد اخةةةةذت ثعةةةةض التشةةةةريعات يقةةةةط ثا  الةةةةة مةةةةن 

مةةةا   31مةةةن قةةةانون  11الدرتةةةة ايولةةةى ومةةةن أثرزقةةةا القةةةانون اال ةةةثاني يةةةي المةةةادة 
مةةن  4وأيضةةا  نةةص المةةادة  1989مةةن قةةانون  32والقةةانون الياثةةاني يةةي المةةادة  1974

 .(1)1979القانون المتر  لعام 
نين العرثيةةةةة التةةةةي أخةةةةذت ثهةةةةذا النةةةةوع مةةةةن ا  الةةةةة  ةةةةديثا لعةةةةل مةةةةن أثةةةةرز القةةةةوا

ون ت اميه  را ة قو قانون المعامالت المدنية يي دولة ا مةارات العرثيةة المت ةدة 
مةةةن قةةةذا القةةةانون امةةةى أنةةةه : "إذا تقةةةرر أن قانونةةةا أتنثيةةةا قةةةو  26يقةةةد ن ةةةت المةةةادة 

تتعمةذ ثالقةانون الةدولي الواتب التطثيةذ يةال يطثةذ منةه إال أ كامةه الداخميةة دون التةي 
 الخاص.

امةةى أنةةه يطثةةذ قةةانون دولةةة ا مةةارات العرثيةةة المت ةةدة إذا أ الةةت امةةى قوااةةدأ 
 .(2)القانون الدولي المتعمقة ثالقانون الواتب التطثيذ" ن وص
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .107أاراب ثمقا مل مرت  آنف الذكرل ص (1)
 .661 عيد يو ف الث تانيل مرت ل ص (2)
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الثاني المطلب  

القضائي الموقف  

 النظم من ثٌرك فً ملموسة بتطورات النزاع ذات لقٌام باالحالة الدفع من الموقف مر

,  بعٌد زمن منذ الدولٌة االتفقٌات من العدٌد بتنظٌمه اهتمت كما والقضائٌة القانونٌة

 توزٌع تملك علٌا قضائٌة سلطة وغٌاب االقلٌمٌة السٌادة اعتبارات ان وٌبدو

 على اهلت التً هً المختلفة الدول محاكم على الدولٌة بالمنازعات االختصاص

 باالحالة الدفع قبول رفض شأن فً والصرٌح الواضح موقفه التقلٌدي والقضاء الفقه

 القانون فلسفة فً المعاصر التطور ان على اجنبٌة محكمة امام النزاع ذات لقٌام

 وانما االقلٌمٌة السٌادة فكرة محض على تقوم احكامه تعد لم والذي الخاص الدولً

 الى الحدٌث ءالقضا دفعت قد الدولً التعاون تكرٌس الى اساسا تهدف باتت

 فً سنوضح الذي المطلب هذا فً سنتناوله ما وهذا الجدٌدة التغٌرات لهذه االستجابة

 فً اجنبٌة محكمة امام النزاع ذات لقٌام االحالة من القضاء موقف منه االول الفرع

  الثانً الفرع فً العراقً القضاء موقف نبحث ثم المقارن القضاء

  االول الفرع 

 قارنالم القضاء موقف

 العربٌة الدول فً النزاع ذات لقٌام باإلحالة الدفع من القضاء موقف انقسم         
 تلك فً القضاء احكام فنجد الفقه فً الحال هو كما اتجاهٌن الى واألوربٌة منها

 .باإلحالة الدفع تؤٌد واخرى باإلحالة الدفع ترفض من الى تنقسم الدول

 (1) األوربٌة الدول فً اإلحالة من الموقف" اوال

 فرنسا فً عدٌده تطورات اجنبٌة محكمه امام النزاع ذات لقٌام باإلحالة الدفع شهد

 مؤٌده الفرنسً القضاء احكام تواترت الزمان من ونص قرن على تربو فتره فخالل

 وتعتبر. الدولً االطار فً باإلحالة الدفع انكار على الغالب الفقه قبل من ذلك فً

 لمبدأ المطلق الرفض مرحله1691 عام حتى عشر التاسع القرن عمطل بٌن ما الفترة

  كان به القول ان بل الفكري الشطط من" ضربا ٌعتبر كان حٌث باإلحالة الدفع

 
 موحذ موقف نحو الوطني يالقاض أمام اإلجنبي والقانون اإلسناد قاعذة إلي اإللساميت النظرة تالزم مذى -1

 العربيت الخاص الذولي القانون لتشريعاث
هشام علً صادق, عكاشة محمد عبد العال, التنظٌم القانونً الموضوعً واالجرائً للعالقات الخاصة الدولٌة  -1

 مز1111تنازع القوانٌن, الجزء األول, دار الفتح, االسكندرٌة, مصر,  –
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 القضاء قرر وقد الوطنٌة, معانً مع ٌتعارض نكا وربما الدولة سٌادة مع ٌتعارض

 Golmar محكمه قررته ما ذلك من االحكام من العدٌد فً صراحه ذلك الفرنسً

 فان السٌادة مستلزمات من هو القضاء إلى اللجوء حق كان لما" انه من 1111عام

 mللسٌاد ممثال الحاكم من للوطنً ممنوحه مٌزه ٌعد علٌه (1)والحصول به المطالبة

 اال الحق هذا ٌتٌح اال حاكم كل على ٌجب فانه المزدوجة العالقة هذه الى وبالنظر

 وحتى1691 عام منذ تردد فتره عرف قد الفرنسً القضاء ان غٌر" للوطنٌٌن

 المبدأ الى الحنٌن وبٌن الدولٌة العالقات لمقتضٌات االستجابة بٌن 1691 اواخر

 التحول بداٌة ٌعتبر الذي 1/1/1691 فً الصادر النقض محكمه حكم ففً التقلٌدي,

 التً الدعوى وقائع وتتلخص باإلحالة الدفع قبول نحو الفرنسً للقضاء الحقٌقً

 Zins والسٌدة الجنسٌة الفرنسً Verdier السٌد زواج ان فً الحكم فٌها صدر

 بعد جسمانٌا الزوجان انفصل ثم ,1611 عام بارٌس فً ابرم قد الجنسٌة أمرٌكٌة

 هناك واقامت المتحدة الوالٌات الى بارٌس  الزوجة غادرت ثم الزواج, ذاه من فتره

 السٌن محكمه امام تطلٌق دعوى الزوج رفع 1611عام وفً. كالٌفورنٌا والٌة فً

 تقٌم لكونها الدعوى فً بالفصل المحكمة اختصاص بعدم الزوجة فدفعت االبتدائٌة,

 انها وقررت الدفع هذا تقبل لم مةالمحك لكن. المتحدة بالوالٌات عدٌده سنوات منذ

 وٌوجد الزوج بها ٌتوطن ,التً بارٌس فً ابرم قد الزواج ان الى استنادا مختصه

 16للمادة وفقا الفرنسً للقضاء االختصاص ٌعقد ,مما للزوجة القانونً الموطن بها

 بارٌس استئناف محكمه فأٌدته باالستئناف الحكم على الزوجة طعنت. مرافعات

" قانونا المحددة المدة خالل الحكم هذا على الطعن لعدم" ونظرا. المذكورة ألسبابه

 نهائٌة بصفه" ثابتا الفرنسً القضاء اختصاص اضحى ثم ,ومن باتا غدا فقد

 اغسطس وفً الموضوع فً للفصل السٌن لمحكمه ذلك بعد الدعوى وأُعٌدت

 تقٌم حٌث ٌاكالٌفورن والٌة محاكم امام الدعوى نفس برفع الزوج قام 1619

 هذه بتخلً وطالبت باإلحالة الدفع علٌها المدعى اثارت السٌن محكمه وامام. الزوجة

 محكمه فقررت الدعوى, ذات الٌها المرفوع كالٌفورنٌا والٌة محاكم لصالح المحكمة

 من الحكم هذا تاٌد ثم. الزوجة لخطا بالتطلٌق ,وحكمت الدفع هذا قبول عدم السٌن

  بالنقض الحكم هذا على الزوجة طعنت. بارٌس استئناف محكمه قبل

 

 

 
 أثر التحاٌل على قواعد القانون الدولى الخاص : دراسة مقارنة -1

 بواسطة موسى, عوض عباس

 11ص  1661قضاء محكمة التمٌٌز قسم المرافعات المدنٌة  -1
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 باإلحالة للدفع وتجاهله بالتطلٌق قضائه عند القانون لصحٌح مخالفته علٌه ونعت

 متى اجنبٌة محكمه لصالح باإلحالة الدفع قبول ٌجوز ال" بانه النقض محكمه ضتفق

 ان ثبت

 انها قررت قد المحكمة هذه وان اوال  النزاع الٌها رفع قد الفرنسٌة المحكمة 

 اجنبً اختصاص لكل المانع اختصاصها بمقتضى بالدعوى بالفصل مختصه

 محكمه تذكر لم الحكم فٌهذا.  االختصاص لتنازع الفرنسٌة للقواعد وفقا مشترك

 بعدم للدفع قبولها عدم بررت بل باإلحالة الدفع جواز عدم مبدا مره ألول النقض

 هما شرطٌن توافر

  الفرنسً القضاء امام اوال النزاع رفع ــ1

 االختصاص قبٌل من كان الدعوى هذه فً الفرنسٌة المحاكم اختصاص ان هو-2

 النزاع فً بالفصل اجنبٌه محكمه اٌه اصاختص عدم الى ٌفضً الذي المانع

 حٌث النقض محكمه قضاء فً هامه نوعٌه نقله بمثابه ٌعد الحكم هذا فان وبذلك  

 او قبوله مرحله الى الدولً المجال فً الدفع اعمال جواز عدم مرحله من به عبرت

 19 فً نهائٌا الفرنسً القضاء استقر وقد. عدمها او شروطه توافر عند قبوله عدم

 حول شك كل النقض محكمه ازالت حٌث باإلحالة الدفع قبول على 1691 نوفمبر

 الدفع" ان التارٌخ هذا فً الصادر فٌحكمها قررت حٌث الشأن هذا فً موقفها

 اجنبٌه محكمه امام الدعوى لقٌام نظرا الفرنسً القضاء امام قبوله ٌمكن باإلحالة

 مبدا على نهائٌا الفرنسً لقضاءا استقر التارٌخ هذا ومنذ" االخرى هً مختصه

 محكمه أكدته ما وهو اجنبٌه محكمه امام النزاع ذات لقٌام باإلحالة الدفع جواز

 1611 فبراٌر11و1699 ٌولٌو9 فً الصادرٌن حكمٌها فً بارٌس

 سواء العشرٌن القرن اوائل منذ السوٌسري القضاء استقر فقد سوٌسرا فً اما       

 النزاع ذات لقٌام باإلحالة الدفع قبول على الفٌدرالً القضاء او المقاطعات اقضٌه فً

 بعٌد زمن منذ مستقران والقضاء الفقه فان الٌونان فً كذلكو (11) اجنبٌه محكمه امام

 (11) اجنبٌه محكمه امام النزاع ذات لقٌام باإلحالة الدفع قبول على

 
  91. محمد الروبً مصدر سابق 11

 91سابق ص . هاشم علً صادق مصدر 11
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 الفرع الثاني
 القضاء العراقي

اثتداء يمكن القول ان المشرع العراقي نضم موضوع الدي  ثا  الة لقيام ذات النزاع امام 
       م كمة اتنثية من النا ية الداخمية يي قانون المرايعات يمو رتعنا الى نص المادة 

التنظيم م رلت اال الة من خالل ن ها ( من قانون المرايعات لوتدنا انا تناولت ث 76) 
 امى انها 

ال يتوز اقامة الداو  الوا دة يي اكثر من م كمة وا د يذا أقيمة يي اكثر من  -1
  م كمة ااتثرت اريضة المقامة اوال واثطمت العريضة االخر  

اذا كانت الداو  مقامة لد  الم كمة ذاتها ) يال ظ من الم كمة ان تقرر الداويين  -2
ص ان القانون لم يتطرذ لث ث اال الة لقيام ذات النزاع امى  عيد االخت اص قذا الن

 (26)القضا ي الدولي 

وقذا ما اكدته م كمة التمييز يي ا د  قراراتها الذ  تاء يي ) ان اال الة لقيام ذات 
النزاع تتر  ثين الم اكم العراقية  يقط ويتب رد الداو  اذا كان اخت اص الم كمة 

 (27)ية ( م كمة اتنث
وقذا يعني انه يي الفرض الذ  تقام داو  امام م كمة اراقية وي دث ان تكون ذات 
الداو  المقامة يي الوقت نف ه امام م كمة دولة اتنثية نظرا لتوير ضواثط االخت اص 
القضا ي العراقي والقضاء االتنثي كما لو اخت ت م اكم دوله اخر  ناء يي توطين او 

مى اقميمها وما يثرر موقف القانون العراقي ثعدم االخذ ثا  الة اقامة قذا الشخص ا
وتنظيمها يي تشري    ير انه قد  ار ن و ضمان ادم الم اس ث يادة الدولة وضرورة 

لمقضاء ا تتماع مظاقر قذأ ال يادة من خالل خضوع االتانب المقيمين يي الدولة 
  ل ا د  يي ادم قثول الدي  يي العراقي كما قو الشرن يي المب الدول  يث كان الرأ

مثدأ لقيام ذات النزاع امام م كمة اتنثية قو ان االخذ ثهذا المثدأ يتعارض م  اال الة 
 ا تقالل الدول .

 89قشام امي  ادذ الم در ال اثذ ص  -26
 المثادئ القانونيةنقال ان اثراقيم المشاقيد   1/12/1997مدنية اولى يي  260انظر قرار م كمة العراقية المرقم  -27
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وقد تاء موقف القضاء العراقي مطاثقا  لهذأ الفكرة ويتضر ذلل من خالل قرار الم كمة 
التميز العراقية الذ  تاء ييه ) ان قوااد االخت اص الدولي من النظام العام وتتعمذ 

 (28)ثرامال ال يادة وقي اخت اص وظيفي وال يتوز االتفاذ امى مخالفتها(
من شرنه انتقاص خمي ان والية القضاء ل الر قضاء دولة اخر  وذلل الن الت

 يادة الدولة كذلل ان ادم اامال قذا الدي  يي االطار الدولي يرتي كنتيتة منطقية 
 اليتقاد المتتم  الدولي الى قذأ ال مطة .

ومما يؤكد ادم اخذ القضاء العراقي ثا  الة لقيام ذات النزاع وما قررته م كمة 
الذ  تاء ييه ) ان قوااد  1980/  1/ 21العراقية يي  كمها ال ادر يي التمييز 

االخت اص القضا ي الدولي من القوااد االمرة يال يتوز االتفاذ امى ما يخالفها 
 (29)لتعمقها ثالنظام العام ( 

ثل ان م كمة التمييز العراقية ذقثة اثعد من ذلل يقد تاء يي ا د قراراتها ) تختص 
راقية ثنضر الداو  اذا كان العقد تم اثرامه يي العراذ ولتر اليها ا د الم اكم الع

الطريين اوال وال ي مب قذا االخت اص اذا كان االخت اص ينص امى اخت اص 
القانون االلماني والم اكم االلمانية يي نضر النزاع ال اص ثين الطريين الناتع ان 

 العقد المذكور( 
 ثا  الةالقضاء العراقي اتخذ موقفا  مثيا من الدي   من خالل ما تقدم يتثين لنا ان

لقيام ذات النزاع وكان من االيضل وتماشيا م  ااتثارات التعامل والتعاون القضا ي 
و ماية لم الر االيراد اثر ال دود والتطورات ال ديثة يي يقه القانون الدوليين 

ن المب الدول ثاتت الدولي الخاص االخذ ثا  الة وتنظيمها ثن وص خا ة  يث ا
 تقر االخذ ثالدي  ثا  الة لقيام ذات النزاع 
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 خاتمة :

لقد وصلنا لنهاٌة هذا البحث، وفً النهاٌة ال ٌسعنً سوى أن أشكركم 

على حسن متابعتكم لهذا البحث، وأنا قد عرضت بهذا البحث رائً 

المتواضع ببركة هللا تعالى وكرمه وتوفٌقة، وقد أكرمنً هللا بأن أدلوا 

 (..…) بدلوي تجاه هذا الموضوع

قد وفقنً فً هذا البحث فً هذا الموضوع، ولعل  ولعل هللا تعالى

قلمً وفق فً تقدٌم ما ٌدور بخلدي، وفً نهاٌة األمر فإننً بشر 

أصٌب وأخطئ، وإننً أتوجه إلى هللا بالدعاء على توفٌقً فً تقدٌم 

هذا البحث وعلى حسن قراءتكم ومتابعتكم لهذا البحث، ونشكر لكم 

ابكم، والحمد هلل الذي هدانا سعة صدركم ونرجو أن ٌنال البحث إعج

 .إلى هذا
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 التو يات :
إن ال ةةثب الر ي ةةي يةةي ظهةةور نظريةةة ا  الةةة قةةو الم ةةم ةل م ةةم ة يرن ةةا 
يةةي ال  ةةول امةةى ثةةروة يورتةةو الطا مةةة )لةةم يكةةن يةةي القضةةاء الفرن ةةي خمةةذ نظريةةة 

 ال ااة م ل تدل كثير(. لزالت ل د
ين ةاز يةي اتتةاأ الةدول الرايضةة لإل الةةل قذا القةول أر  أنةه يةدام رأيةي الةذ  

يهةةذأ ايخيةةرة تةةريض ا  الةةة  تةةى تةةوير اال تةةرام التةةام لمفم ةةفة التشةةريعية التةةي يقةةةوم 
اميهةةةا نظةةةام تنةةةازع القةةةوانين مةةةن تهةةةة أخةةةر  يمشةةةراو الةةةدول انةةةدما يضةةةعون قااةةةدة 

ااتثةارأ ا  ناد وي ددون القانون الواتب التطثيةذ ث ةدد م ةرلة معينةة إنمةا يختارونةه ث
أكثةةةر القةةةوانين مال مةةةة ل كمهةةةا وأقرثهةةةا لطثيعتهةةةا وأكثةةةر ت قيقةةةا لمعدالةةةة ث يةةةث يضةةةمن 

 من تهة أخر . لديرادالم م ة الوطنية من تهة و اتات المتتم  الدولي 
إضاية لمى قذا يإقمال قاادة ا  ناد يةي القةانون ايتنثةي واتةب التطثيةذ ال 

مشرع ايتنثي امى يم فة المشةرع الةوطني يةي يمكن أن يكون لال تغمثيا الاتثارات ال
 متال تنظيم االقات اييراد امى ال عيد الدولي.

امالهةةا ينطةةو  امةةى  ةةعوثات امميةةة إذ لالثةةا  أخيةةرا أر  أن منطةةذ ا  الةةة وات
 ما يرتي ثنتا ع مخالفة لتوقعات اييراد يي تعاممهم الدولي.

 
 

... والحمد هلل رب وأسأل هللا ان ٌنفعنا بعلومنا وسائر المسلمٌن .
 العالمٌن
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 مقدمة

 أن مع األفراد نزاعات عنها تنشأ التي ذاتها لألسباب تقريبا الدولية النزاعات تنشأ

 التفاهم وسوء البسيطة الخالفات جانب فإلى أثرا، وأعمق خطرا أشد األولى نتائج

 قضايا هنالك طويلة أو قصيرة لمدة أكثر أو دولتين بين العالقات يعكران قد اللذان

 على أو للخطر الدوليين واألمن السلم وتعرض الدول بين واحتكاكا توترا تسبب

 في أدت كهذه قضايا الدولية، العالقات في بالتوازن وتخل الهدوء تعكر األقل

 واألسلحة الذرة عصر نعيشه العصرالذي أن غير والخراب، الحرب إلى الماضي

 حال في بحيث منتهاه غير إلى بالنزاع اإلندفاع عن اإلحجام على الدول حمل الفتاكة

 الدبلوماسية العالقات بقطع المتنازعة الدول تكتفي قد النزاع حل من التمكن عدم

 ماثال شبحها يبقى التي الحرب إلى إحداها تلجأ أن دون من بينها فيما أواإلقتصادية

 .مهددا

 من بلغت مهما دولة تستطيع وال الميادين شتى في وتعاون تكامل عالم اليوم فعالم

 له دولتين بين العالقات فسوء لذا الذاتي، اإلكتفاء تدعي أن واإلستقرار والقوة الغنى

 يؤدي وقد الدول من مجموعة مصالح على بل فحسب مصالحهما على ال مضاعفات

 . كلها اإلنسانية في تؤثر مضاعفات إلى كبيرتين دولتين بين النزاع يكون حين األمر

 ال كان الدول بين النزاعات حدة وتقليل اإلستقرار إلى الدولي المجتمع لحاجة ونظرا

 أن وحيث السياسية الوسائل باسم تعرف النزاعات هذه لتسوية وسائل وجود من بدا

 أن يمكن قديمة فكرة هي أكثر أو دولتين بين نزاع في للفصل حكم إلى اللجوء فكرة

 يرجع للتحكيم حديث قانوني دولي تنظيم أول فإن ذلك ومع الشرق في جذورها نجد

 المتحدة والواليات أنكلترا بين 4971 العام من أيار في المبرمة المعاهدة إلى بزمانه

 المتنازعين الطرفين يعين األعضاء من مختلطة لجنة إنشاء قررت التي األمريكية

 غير بينهما، نزاع محل كانت التي المسائل من معين عدد في للفصل وذلك نصفهم

 التاسع القرن نهاية في إال بجالء يظهر لم الدولية النزاعات حل في التحكيم دور أن

 لعام وانكلتر األمريكية المتحدة الواليات بين( اآلباما) تحكيم بمناسبة وبالذات عشر

 بها الدول قبول يزداد كما وضوحا تزداد التحكيم وفكرة الحين ذلك ،ومنذ 4791

 نظام إقرار في الرغبة قمة يمثل( الثاني نيقوال) قيصرروسيا به قام الذي الدور ولعل

 وكان هولندا في وذلك الفكرة لمناقشة دوليين مؤتمرين إلى دعا حيث الدولي التحكيم

 الدولية النزاعات لتسوية كوسيلة التحكيم فكرة إقرار المؤتمرين هذين ثمار من

 أساس وعلى النزاع أطراف يختارهمٕ   للتحكيم دائمة محكمة شاء محكمينا بواسطة

 4777 لعام الهاي اتفاقية على بناء تقررن أخرى ناحية ومن القانون، إحترام

 4799 لعام الهاي اتفاقية بمقتضى وذلك التعديالت بعض عليها أدخلت ،والتي

 (.الدائمة الدولي التحكيم محكمة) باسم والمعروفة
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  :خطة البحث

 البحث بتقسيم وذلك التالية الخطة اً ستبعنوافي المسعى يكون لكي

 : التالي النحو على وخاتمة وثالث مباحث مقدمة إلى

 نبذة عن الموضوع و خطة البحث تضمنت مقدمة،

 .الدولية العدل محكمة اختصاصات دراسة األول المبحث وتناول 

 .وسير عملها الدولية العدل محكمة لتنظيم خالله من تطرقنا فقد الثاني المبحث أما

العقبات التي تحد من عمل محكمة العدل  إلى الثالث المبحث في تعرضنا حين في

 .الدولية في تسوية النزاعات

 هذه خالل من إليها التي توصلنا اإلستنتاجات أهم تضمنت بخاتمة ى البحثانتهو

 . الدراسة
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 المبحث االول

 اختصاصات محكمة العدل الدولية
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 المطلب االول

 الدولية العدل لمحكمة القضائي الختصاصا

 

 نجدها الدولية، العدل لمحكمة األساسي النظام من 47 إلى 41 من للمواد بالرجوع

 .الختصاصها وافيا شرحا تضمنت

 لها يمكن التي هي وحدها الدول أن العامة فالقاعدة الدول بين المنازعات فبخصوص

 خصومة في طرفا تكون أن

 النظام من 4 فقرة 41 المادة تضمنته ما وهذا الدولية، العدل محكمة فيها تفصل

 :هي المحكمة إلى اللجوء لها يحق التي فالدول وعليه الدولية العدل لمحكمة األساسي

 النظام في طرفا تلقائيا تصبح الدول وهذه المتحدة، األمم في األعضاء الدول -

 .األساسي

 األساسي للنظام انضمت ولكنها المتحدة، األمم في أعضاء ليست التي الدول -

 .للمحكمة

 للمحكمة األساسي للنظام تنظم ولم المتحدة األمم في أعضاء ليست التي الدول -

.األمن مجلس توصية على بناء العامة الجمعية تحددها التي للشروط طبقا وهذا
4
 

 :يلي بما الشروط هذه العامة الجمعية حددت 4711 ديسمبر 44 وفي

 لمحكمة العدل الدولية االختصاص الشخصي: الفرع االول

 هذه أمام الترافع يمكنها التي األطراف للمحكمة الشخصي باالختصاص يقصد

 تكون إن يمكن التي المنازعات طبيعة فهو النوعي باالختصاص المراد أما المحكمة

 . الدولية العدل محكمة نظر محل

 :الشخصي االختصاص

 بأن   الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من( 41) المادة من األولى الفقرة تقضي

 كما( للمحكمة ترفع التي الدعاوى في أطرافا تكون أن   في الحق وحدها للدول)

 هي التي للدول) للمحكمة األساسي النظام من( 43) المادة من األولى الفقرة نصت

 أعضاء جميع فان وعليه ،(المحكمة إلى يتقاضوا أن   األساسي النظام هذا في أطراف

 العدل لمحكمة األساسي النظام في أطرافا يعتبرون عضويتهم بحكم المتحدة األمم

                                                           
، 1991، 4سهيل حسين الفتالوي، المنظمات الدولية، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط 4

 .144ص
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 المحكمة، أمام الترافع لهم يحق وبالتالي الميثاق من( 74) المادة حسب الدولية

 األساسي النظام إلى االنضمام المتحدة األمم في األعضاء غير للدول يمكن وكذلك

.األمن مجلس توصية على بناءا حالة لكل العامة الجمعية تحددها بشروط للمحكمة
4
 

 األمن مجلس يحددها بشروط المحكمة لهذه االلتجاء األخرى للدول يجوز وأخيرا

المحكمة أمام المتقاضين بين بالمساواة يخل ما الشروط هذه في يكون ال أن   على
1
، 

 أمام التقاضي الدول غير من السياسية والوحدات والجماعات لألفراد يجوز ال وعليه

 الدولية العدل محكمة اختصاص في أخرى ضعف نقطة وهذه. الدولية العدل محكمة

 القانون قواعد انتهاكات معظم أن   طالما اإلنساني الدولي القانون لقواعد بالنسبة

 األفراد من مرتكبها أن   اإلنسانية ضد جرائم أو حرب جرائم هي اإلنساني الدولي

 نشأت التي كتلك الخاصة الدولية المحاكم طائلة تحت يجعلهم مما الدول دون

 ومن. وراوندا سابقا ويوغسالفيا وطوكيو نورمبرغ في الحرب مجرمي لمحاكمة

 تضمن قد الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام أن   أيضا إليه باإلشارة الجدير

 تمس جرائم يرتكبون الذين األشخاص جميع لمعاقبة الشخصية الجنائية المسؤولية

 النظام أن   ذلك العدوان وجرائم الحرب وجرائم الجماعية اإلبادة جرائم أو اإلنسانية

 لألشخاص الفردية الجنائية المسؤولية تقرير على يقوم الجنائية للمحكمة األساسي

كالدول المعنوية لألشخاص وليس الطبيعيين
4
 في يدخلون الذين لألفراد ويمكن هذا ،

 الذين المدنيين والسكان والجرحى كاألسرى اإلنساني الدولي القانون اتفاقيات حماية

 في أمامهم المتاحة الطعن طرق لجميع استنفادهم وبعد معينة النتهاكات يتعرضون

 إلصالح التدخل دولهم من الطلب يمكنهم االنتهاك فيها حصل التي الدولة قانون

 هذه نجاح عدم حالة وفي الدبلوماسية بالطرق وذلك له تعرضوا الذي الضرر

 حقوق انتهكت التي الدولة ضد ورفعها الدعوى تبني لدولهم يمكن فانه الطرق

 على الخصم الدولة موافقة حالة في وذلك الدولية العدل محكمة أمام رعاياها

 دولتين بين خصومة الحالة هذه في الخصومة وتعد المحكمة هذه أمام التقاضي

 ألشخاص بالنسبة أما اإلنساني، الدولي القانون لمبادئ احدهما مخالفة عن تترتب

 نص إن الواضح فمن الدولية كالمنظمات الدول غير من األخرى الدولي القانون

 أطرافا تكون إن فقط للدول أجاز قد العدل لمحكمة األساسي النظام من( 41) المادة

أمامها ترفع التي الدعاوى في
1
 طلب غير المنظمات تلك أمام يكون ال حين في 

 . المحكمة تلك من االستشاري الرأي

                                                           
 .من الميثاق 1ف 74المادة  4
 .من النظام األساسي للمحكمة 1ف 43المادة  1
وائل احمد عالم، مركز  الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولي، دار النهضة العربية . د 4
 .، وما بعدها 444، ص 1994،
، 1994-1991تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، دار النهضة العربية، : سعيد سالم جويلي. د 1

 .، وما بعدها 144ص
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 :النوعي االختصاص-1

 للمحكمة األساسي النظام من( 41) المادة من األولى الفقرة االختصاص هذا حددت

 عليها يعرضها التي القضايا جميع المحكمة والية تشمل) أن   على نصت إذ

 األمم ميثاق في خاصة بصفة عليها المنصوص المسائل جميع تشمل كما المتقاضون

 للمحكمة أن   النص من ويتضح( بها المعمول واالتفاقيات المعاهدات في أو المتحدة

 والمنازعات القانونية المنازعات بين التمييز عن يتغاضى واسعا نوعيا اختصاصا

السياسية
4
 أقرت اذ التمييز هذا مثل فتقرر تعود( 41) المادة من الثانية الفقرة أن   بيد 

 أن   بالمالحظة فالجدير ذلك ومع فقط، القانونية المنازعات على الجبرية بالوالية

 أن   نجد ولذلك الدولي القانون أحكام بموجب عادة حلها يصعب السياسية المنازعات

 النزاع ألطراف أجازت للمحكمة األساسي النظام من( 47) المادة من الثانية الفقرة

 ويترتب واإلنصاف، العدل لمبادئ وفقا المنازعة في الفصل المحكمة من يطلبوا أن  

 القانونية المنازعات كافة في النظر صالحية الدولية العدل لمحكمة أن   تقدم ما على

 ألكثر الفرصة سنحت وقد اإلنساني الدولي القانون بمبادئ تتعلق التي السياسية أو

 التي المبادئ هذه بأهمية الدولي المجتمع لتذكير الدولية العدل لمحكمة مرة من

(إنسانية أولية اعتبارات) أنها على  تصفها
1
 اإلنسان بحقوق) تتعلق وقواعد 

(العام الدولي القانون من يتجزأ ال وجزء األساسية
4
 أن   في المحكمة تتردد وال 

.الجميع مواجهة في المفروضة االلتزامات بين من تضعها
1
 

 

 لمحكمة العدل الدولية االختصاص االختياري: الفرع الثاني

 وهذا اختياريا، اختصاصا القضائي، الدولية العدل محكمة اختصاص في األصل

 من ليس إذ المحكمة، على النزاع إحالة على النزاع أطراف الدول تتفق ان يعني

 الطرف موافقة دون المحكمة على النزاع يعرض أن المتنازعة، األطراف أحد حق

 أصول عن المعاصر، الدولي للقانون انتقل أساسي، مبدأ على استنادا وذلك اآلخر،

 المتنازعة لألطراف المسبق الرضاء مبدأ فهو التقليدي، الدولي القانون في التحكيم

The consent of the litigants 'خاص التفاق وفقا المحكمة إلى باللجوء 

                                                           
 -ضاري خليل محمود، مبدأ التكامل في النظام األساسي للمحكمة الجنائية، بيت الحكمة. د 4

 . 43-14، ص4777آذار  -كانون الثاني -السنة األولى( 4)مجلة دراسات قانونية، العدد
إبراهيم شحاتة، محكمة العدل الدولية ومتطلبات تطوير نظامها، مجلة السياسة الدولية، . د 1

 .وما بعدها 31، ص4794، كانون الثاني، 44العدد
الخير قشي، أبحاث في القضاء الدولي، دار .د -:التمييز بين المنازعات السياسية والقانونية 4

 .وما بعدها 174،ص4777النهضة العربية، 
 4799مجموعة أحكام محكمة العدل الدولية لعام ( بلجيكا واسبانيا)ية شركة برشلونة بين قض 1

 .111، المرجع السابق ص41ص
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بينهم
4

 للدول المتاحة الخيارات من خياراً  أصال الدولي المجال في التقاضي ظل لقد. 

 بذلك قبولها عن الدول تعلن أن بعد إال جبريا أو إلزاما يصبح وال نزاعاتها، لتسوية

 للقانون التقليدية األفكار من الدولي المجتمع بعد يتحرر لم حيث رغبت، إذا سلفا،

 درجة إلى الدولي القضاء يصل لم لذا واالستقالل، السيادة على الحرص من الدولي

 دون عليه النزاع عرض النزاع طرفي من أي يستطيع حيث الوطني، القضاء ارتقاء

اآلخر الطرف موافقة إلى الحاجة
1

 النظام من( 41) المادة من األولى الفقرة حددت. 

 التي القضايا جميع المحكمة والية تشمل)) أن على نصت إذ للمحكمة، األساسي

 بصفة عليها المنصوص المسائل جميع تشمل كما المتقاضون، عليها يعرضها

 ويتضح((. بها المعمول واالتفاقات المعاهدات في أو المتحدة آالم ميثاق في خاصة

 الدول، بين ينشأ نزاع كل في بالنظر واسعة اختصاصات للمحكمة أن النص هذا من

 طبيعته، يكن مهما فيه والفصل للنظر المحكمة إلى عرضه على األطراف ويتفق

 على عرضه في يرغبون النزاع أطراف دام ما سياسياً، أم قانونياً  النزاع أكان سواء

 األطراف اعتزم إذا ، السياسية المنازعات إن)) بالمالحظة الجدير فمن المحكمة،

 المحكمة تفصل أن على باالتفاق العزم هذا يقترن أن ينبغي- المحكمة على عرضها

((واإلنصاف العدل لمبادئ وفقا فيها
4
. 

 Voluntary Jurisdiction   االختياري االختصاص حاالت

 الخاص االتفاق: األولى الحالة(4 

 محددة، أو معينة قضية في( خاص اتفاق) صورة يأخذ قد االختياري االختصاص

 األساس النظام من( 41) المادة من األولي الفقرة ألحكام وفقا وذلك سواها، دون

 إحالة على بينها فيما تتفق أن معين نزاع في األطراف الدول تستطيع حيث لمحكمة،

 قضية في الحال هو كما المحكمة، على Already exists“ بينهم ينشأ الذي النزاع

 والمملكة فرنسا بين. Minquiers & Ecrehous واكراهو مانكير جزر)

 فاتفقت المذكورة، الجزر على السيادة حول الدولتين بين النزاع نشب وقد ،(المتحدة

 خاص اتفاق بموجب الدولية العدل محكمة إلى اللجوء على الدولتان

(Compromis .)بإعالن أما األحوال بحسب المحكمة إلى القضايا ترفع عليه 

 تعيين يجب الحالتين كلتا وفي المسجل إلى يرسل كتابي بطلب أما و الخاص االتفاق

 نظام من( 19/4) المادة ألحكام وفقا وذلك المتنازعين، وبيان النزاع موضوع

                                                           
4 Louis Cavare’: p.499 “on sait que، dans sa jurisprudence، La 

C.I.J. applique tres strictement ce principe، dans l’affaire de 
l’incident aerien du 19 juillet، 4733. 

1 Ibid. p.493 “La cour a ete saisie jusqu’au 44 juillet 4719. 
 .114ص-4771الطبعة الخامسة، بغداد -جامعة بغداد-القانون الدولي العام: عصام العطية 4
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الئحتها من 47 والمادة المحكمة
4

 أمام عرضت التي القضايا معظم أن ويالحظ. 

 حول او السيادة حول بالنزاعات تتعلق خاصة، اتفاقات بموجب الدولية العدل محكمة

 للجماهيرية كانت وقد والبرية، البحرية الحدود ترسيم او القاري الجرف او الجزر

 الجرف في( وليبيا تونس) بين القاري الجرف هي نزاعات ثالث الليبية العربية

 الجماهيرية) الحدودي النزاع في أخيرا و( مالطا/الليبية الجماهيرية) القاري

(تشاد/العربية
1
. 

 

 Forum Prorogatam  المعينة الحالة:  الثانية الحالة( 1

 المحدد االختصاص حالة وهي الثانية الصورة في اختصاصها المحكمة تمارس

 دون القضائية الممارسة أو القضائي العمل عليه جرى ما على بناءا معينة، بحالة

 عدم إلى استنادا وذلك المتنازعة، األطراف بين مسبق اتفاق لوجود الحاجة

 للمبدأ تطبيقا الدعوى، رفع بعد المناسب الوقت في عليه المدعى الطرف اعتراض

 مضيق قضية في فعليا طبق الذي Forum Prorogatam بـ الشهير القضائي

 وذكرت المحكمة إلى الموجه األلبانية الرسالة المحكمة فسرت عندما 4717 كورفو

 4719 عام تموز/يوليو 1 في األلبانية الحكومة خطاب أن المحكمة ترى)) بقولها

 أن)) المحكمة رأت بهذا((. المحكمة الختصاص فيه نزاع ال إراديا قبوال يتضمن

 جميع تبدد صحيحاً، قبوالً  يعد مما اختصاصها قبول على الداللة قاطعة الرسالة

 اعتراض لعدم وذلك الوالية، قبول أو الطلب مقبولية مسألة من كل حول المصاعب

((المناسب الوقت في عليها المدعى الدولة
4
. 

 القانونية النزاعات في األمن مجلس توصية: الثالثة الحالة( 4

 المحدد االختصاص تباشر أن للمحكمة يمكن التي الثالثة الصورة الحالة هذه تعد

 ما قانوني نزاع في األطراف األمن مجلس يوصي عندما وذلك ، معينة بحالة

( 41/4)المادة بموجب وذلك طريقها، عن لتسويته الدولية العدل محكمة إلى بإحالته

 العدل محكمة ظل في معروفة كانت التي العامة القاعدة أن ومعلوم. الميثاق من

 يرتكز اختياريا، الدولية العدل محكمة اختصاص ان هي، كما بقيت الدائمة، الدولية

( 41) المادة أن إال عليها، المفروض النزاع في طرفا تكون التي الدول اتفاق على

                                                           
4 47 affaires sur les quelles 3 seulement ont ete’ interoduites sur la 

base a UN compromis- A sile (colombie/ Perou) des Minquiers et 
Ecrehos (France/ United Kingdom). 

1 IAN Brownlie: p.179-see also، http: WWW.icj.cij.org/basis. 
Jurisdiction، html،p.4،1. 

 .1ص: موجز األحكام والفتاوى لمحكمة العدل 4
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 عليه، المطروح النزاع أطراف يوصي بأن ، االمن لمجلس رخصت قد الميثاق، من

 استخدم وقد المحكمة، لهذه األساسي للنظام طبقا الدولية، العدل محكمة إلى بإحالته

 كورفو قضية بشأن وألبانيا بريطانيا بين النزاع في مرة ألول الرخصة هذه المجلس

4719 نيسان/أبريل 7 بتاريخ وذلك
4

 طرفي موقف بين جدال النزاع هذا أثار ولقد. 

 متناقضة نظر وجهات كورفو قضية في الطرفين الدولتين حكومتا أبدت حيث النزاع

 عرض بشأن اتباعها الواجب الطريقة وكذلك األمن، مجلس توصية ألثر بالنسبة

 من مستقاة مختلفة حجج على مستندة بريطانيا، ذهبت فلقد المحكمة، على النزاع

 للوصول للمحكمة األساسي والنظام المتحدة، االمم ميثاق لنصوص تفسيرها طريقة

 اإللزامي االختصاص حاالت من جديدة حالة أمام نوجد بأننا مفادها نتيجة إلى

 في المحكمة على النزاع بعرض قامت السابق، االستنتاج هذا من انطالقا للمحكمة،

 .منفردة دعوى عريضة صورة

 

 الثاني المطلب

 الدولية العدل لمحكمة االستشاري االختصاص

 أو إفتائي اختصاص ، القضائي اختصاصها جانب إلى الدولية العدل لمحكمة

 األساسي النظام ،وفصله 71 مادته في المتحدة األمم ميثاق إليه أشار ، استشاري

 .للمحكمة

 في الدولية العدل محكمة تملكها التي السلطة االستشاري باالختصاص ويقصد

 للمحكمة الممنوحة السلطة هذه وبموجب ، قانونية مسائل في إفتائية آراء إعطاء

 تحديد حول االختالف تم إذا وهذا ، المحكمة إلى بتفسير يتقدم أن طرف ألي يحق

 الدولية العدل لمحكمة الممنوحة الصالحية منه يقصد أو تطبيقه نطاق أو الحكم معنى

 من طلب على بناءا القانونية المسائل في االستشاري رأيها المحكمة تبدي بموجبها

 .األمن ومجلس العامة الجمعية

 حول الدول اختلفت غامض نص بتفسير المحكمة سلطة اإلفتائي االختصاص أو

 األمم أجهزة هي المحكمة من فتوى استصدار لها يجوز التي والجهات تفسيره

  لكل للمحكمة األساسي النظام منح لهذا ، بها المرتبطة والوكاالت المتحدة

 بها المرتبطة والوكاالت األمم هيئة فروع وسائر األمن ومجلس العامة الجمعية من

 . المحكمة من فتوى التماس في الحق

                                                           
 .17ص،  4ط ، النهرينجامعة -القانون الدولي : عبد العزيز محمد سرحان 4
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 األمم لمنظمة الرئيسية الهيئات إحدى تعتبر المتحدة لألمم العامة الجمعية أن وبما

السابعة المادة بموجب وهذا المتحدة،
4
 أعضاء جميع من تتألف وألنها الميثاق، من 

 .األمن مجلس من توصية على بناء األعضاء فصل في الحق ولها المتحدة، األمم

 

 :الفتوى في طلب الرأياالشخاص أصحاب : األول الفرع

 المحكمة أنشطة تنظم التي واألحكام القواعد مجموعة هي الفتوى إجراءات

 . الفتوى صدور غاية إلى الدعوى رفع مرحلة من واألطراف،

 إلى تشبه إصدارها في المحكمة تتبعها التي اإلجراءات فإن الفتوى ألهمية ونظرا

 . فيها للفصل القضية عرض عند تتبعها التي اإلجراءات كبير حد

 : التالية المراحل عبر فيها التفصيل يمكن اإلجراءات، لهذه وللتطرق

 . التبليغ وإجراءات الفتوى طلب تقديم: األولى المرحلة- 4

 ما وهذا إليها، يوجه كتابي طلب من البد إذ نفسها تلقاء من تفتي ال المحكمة إن

 الطلب في وتعرض للمحكمة، األساسي النظام من 19 المادة عليه نصت

 دقيقة الصياغة تكون أن ويجب فيها، اإلفتاء المحكمة من يطلب التي الموضوعات

 . فيها غموض ال وواضحة

 من توجه رسالة شكل على يكون إذ -األصل وهذا– فرديا يكون أن إما والطلب

. االستشاري الرأي طلب حق لها التي الهيئة
1
 

 يحق هيئتين بين قانوني خالف يحدث عندما وهذا اتفاق، شكل على الطلب يكون أو

.اإلفتائي الرأي طلب لها
4
 

 استفتاؤها يراد التي للمسائل دقيقا بيانا يتضمن أن وجب المحكمة إلى المقدم والطلب

 تضمنته ما وهذا. توضحها بأن جديرة تكون التي المستندات كل به وترفق فيها،

.للمحكمة األساسي النظام من 13 المادة
1
 

 أمام الحضور لها يحق التي الدول إلى إبطاء دون اإلفتاء طلب المسجل ويبلغ

 عدم حال في– رئيسها يرى أو المحكمة،  ترى دولية هيئة أية إلى أو المحكمة،

  الطلب هو التبليغ وغرض الموضوع، في معلومات تقديم تستطيع أنها -انعقادها

                                                           
 1943مارس  49من الالئحة الداخلية للمحكمة، بتاريخ  77المادة  4
،com.mohamon.www 1 
1 .www.cij-icj.org  1943/91/43بتاريخ  
4 www.m-ahewar.org   1943/94/97،بتاريخ 
 . 79، صأبحاث في القضاء الدولي، دار النهضة غازي حسين صبارني،  1
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 . الغرض لهذا تعقد علنية جلسة في شفها أو كتابة المعلومات هذه تقديم المحكمة من

 أو الفتوى، طالب للجهاز العام األمين من موقعا الطلب يكون أن وجب األخير، وفي

.الفتوى طالبة المنظمة طرف من
4
 

 

 . الشفوية والمرحلة الخطية المرحلة: الثانية المرحلة- 1

 : فإن للمحكمة األساسي النظام من 1 فقرة 11 المادة لنص استنادا

 أن لها يجوز كليهما أقدمت أو شفوية أو كتابية بيانات قدمت التي والهيئات للدول

 وفي والقدر الوجه على أخرى هيئات أو دول>>  قدمتها التي البيانات تناقش

 تكن لم  إذا رئيسها يعينه الذي أو حدة على حالة كل في المحكمة تعينه الذي الميعاد

 من يقدم ما المناسب الوقت في المسجل يبلغ أن ذلك ويقتضي منعقدة، المحكمة

 .البيانات تلك مثل قدمت التي والهيئات<<  الدول إلى الكتابية البيانات

 البيانات بتقديم قامت التي والهيئات الدول على يتعين أنه المادة نص من يتضح

 . الموعد تحدد والمحكمة أخرى هيئة أو دولة به تقدمت ما مناقشة

 

 . بالفتوى والنطق المداولة إجراءات: الثالثة المرحلة- 4

 تقديرية سلطة للمحكمة فإن للمحكمة، األساسي النظام من 17 المادة لنص بالرجوع

 يتطرق لم حيث المنازعات، مجال في التطبيق ممكن تراه ما بإتباع لها تسمح واسعة

 الوظيفة مباشرة عند والمرافعة المداولة إجراءات إلى للمحكمة األساسي النظام

 مداوالت إجراء بعد الفتوى تحرر التقاضي إجراءات في الحال وهو اإلفتائية،

 ثم عليها، استندت التي والحجج لإلجراءات موجز إلى نفسها بالطريقة وتقسم سرية،

 . المنطوق

 

 :بشأنها الفتوى طلب يمكن التي الموضوعات: الفرع الثاني

 عكس على وذلك السياسية دون القانونية الموضوعات على الفتاوى طلب يقتصر

 .سياسي أو قانوني بعد ذات المنازعة فيها تكون قد التي الدعاوى رفع في الحق

 المتعلقة تلك الدولية العدل محكمة فتوى فيها يطلب التي المسائل أهم من ويعد

 دعم من الرغم وعلى المتحدة، األمم ميثاق نصوص أو الدولية المعاهدات بتفسير

                                                           
 419محمد مجذوب، المرجع السابق، ص 4
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 تحمل فيها الفتوى الطلب الدولية العدل محكمة على تعرض أمور هناك أن البعض

 ريتفس بان وصرحت الدعم هذا رفضت المحكمة أن إال سياسية أبعاد طياتها في

 القضائي الجهاز أنها إعتبار على إختصاصها صميم من هو المتحدة األمم ثاقيم

 .المتحدة لألمم

 ذات فتاوى إصدار عن بالبعد المحكمة إلتزام بضرورة ينادي من الفقه من وهناك

 .المحكمة تصدرها التي بالفتاوى األدبي اإللتزام من ذلك ينال ال حتى سياسية أبعاد

 ال حيث بالفعل، قائم بنزاع متعلقة تكون أن فيها يشترط ال الفتاوى أن بالذكر وجدير

 الفتاوى إصدار عن تمتنع ما عادة المحكمة أن بل النظرية، الفتاوى طلب من مانع

 في المتحدة األمم مساعدة في الفتاوى تلك هدف يكمن حيث بالنزاعات، المتعلقة

.المنازعات لحل وسيلة بإعتباها وليس نشاطها ممارسة
4
 

 :اإلستشارية والفتاوى للمحكمة اإللزامية یالفتاو بين التفرقة يغوينب

 أو دول بين معقودة معاهدة صلب في عليها ينص التي تلك هي اإللزامية یفالفتاو •

 رأيها لطلب الدولية العدل محكمة إلى اللجوء على فيها يتفق ومنظمات، دول

 . الدولية المعاهدة نص على بناء الحالة هذه في ملزم يكون الذي األستشاري

 

 اللجوء يتم فإنه - یللفتاو العام األصل تعد التي - العادية األستشارية األراء أما •

 :وهي أحوال عدة في إليها

 .المتحدة األمم ميثاق ونصوص ألحكام رسمي تفسير على للحصول -أ

 مثل وذلك الفتاوي، تلك بطلب لها المرخص األجهزة أعمال في للمساعدة -ب

 .4734 لعام األجناس إبادة جريمة منع إتفاقية على بالتحفظات المتعلقة الفتوى

 عام الدولية العدل محكمة رأي مثل وذلك محضة قانونية طبيعة ذات أمر لبيان -ج

 .بإستعمالها أو النووية باألسلحة التهديد بمشروعية المتعلق 4771

  

                                                           
المحامي أحمد منصور وسامي عوض، االختصاص االفتائي لمحكمة العدل الدولية، حماة  4

 .11ص ، الحق، محامي االردن
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التي  واإلجراءات محكمة العدل الدولية تنظيم

 ير عملهاتحكم س
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 المطلب االول

 الدولية العدل محكمةتنظيم 

 

 :إداري والثاني قضائي، األول: شقين من الدولية العدل محكمة تتألف

 هيئة القضاة  :الفرع االول

 العالية الخلقية الصفات ذوي األشخاص بين من قاضيا عشر خمسة من تتشكل

 القضائية، المناصب أرفع في للتعيين المطلوبة المؤهالت على بالدهم في والحائزين

 عن النظر بغض الدولي، القانون في بالكفاية لهم المشهود المشرعين بين من أو

 وهو الدولة، نفس رعايا من واحد عضو من أكثر هناك يكون ال أن على جنسيتهم،

.للمحكمة األساسي النظام من 4و 1 المادتين تضمنته ما
4
 

 المتحدة، األمم في األعضاء للدول العادل الجغرافي التمثيل التعيين في ويراعي

 : هأن على األساسي النظام من التاسعة المادة تنص حيث

 الرئيسية القانونية والنظم الكبرى المدنيات بتمثيل كفيال الهيئة تأليف يكون أن ينبغي

األنجلوسكسوني النظام: وهي العالم في
1
 اإلسالمية والشريعة الالتيني والنظام ،

 .وآسيا الالتينية أمريكا ونظام االشتراكي والنظام

 سنوات تسع منتخبين لمدة (قاضيا) عضوا 43 من المحكمة في الوقت الحالي تتألف

 .األمن ومجلسلألمم المتحدة  العامة الجمعية قبل من

  مستقلة بصفة ولكن واحد آن في الجهازان هذان ويصوت

 .اآلخر عنأحدهما 

 كلاالنتخابات  وتجري. نفسها الجنسية من واحد قاض منالمحكمة اكثر  تشمل وال

 ،  والمدتهماألعضاء المنتهية  انتخاب إعادة ويجوز ،المقاعد لثلث سنواتثالث 

 .مستقلون قضاة وهم حكوماتهم المحكمة أعضاء يمثل

 المناصب أرفع في للتعيين بلدانهم المؤهالت المطلوبة في القضاة في تتوفر أن يجب

 .الدولي القانون في بها مشهود كفاءة ذوي قانون رجال يكونوا أن أو القضائية،

                                                           
 . 447،ص 1999مصطفى سالمة حسن، المنظمات الدولية، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  4
،دار  4م، الكتاب الثاني، اإلصدار الثاني، طعبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العا 1

 .149، ص1991الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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 لقانونيةا واالنظمة الحضارات أبرز تكوينها في المحكمة  تعكس أن أيضاً  ويجب

 .العالم في الرئيسية

 معروضة قضية في طرف دولة جنسية يحمل قاض المحكمة تتضمن لم وبحال

 .القضية لتلك مخصصا قاضيا تختار أن الدولة لتلك يجوز أمامها،

 

 :للمحكمة الحاليينالقضاة 

 (سلوفاكيا) تومكا بيرت

 (فرنسا) أبراهام روين

 (المغرب) بنونة محمد

 (البرازيل) ترينداد كانسادو أنطونيو

 (الصومال) يوسف أحمد عبدالقوي

 (الصين) هانكني شيويه

 (أوغندا) سيبوتيندا جوليا

 (الهند) بهانداري دلفري

 (جامايكا) روبنسون ليبتون باتريك

 (أورستاليا) كروفرد جيمس

 (لبنان) سالم نواف

 (اليابان) يوجي اواساوا

 (امالنيا) نولتئ جورج

 من ينتخبون مستقلين قضاة من المحكمة هيئة تتكون: ) 1 المادةفقد نصت 

 المطلوبة للمؤهالت بالدهم في الحائزين العالية الخلقية الصفات ذوي األشخاص

 في بالكفاية لهم المشهود المشرعين من أو القضائية، المناصب أرفع في للتعيين

(جنسيتهم عن النظر بغض هذا وكل الدولي القانون
4
. 

 

 

                                                           
 .4777من ميثاق األمم المتحدة ، النظام األساسي للمحكمة، نيويورك،  1المادة  4
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 أجهزة محكمة العدل الدولية: الفرع الثاني

 

 ومجموعة المحكمة مسجل من فيتكون الدولية العدل لمحكمة اإلداري الشق عن أما

 التي الشعبة وتسمى المحكمة، تعينهم المحكمة لحاجة الضروريين الموظفين من

 األجهزة أحد يعتبر والذي المحكمة بقلم المحكمة في والموظفون المسجل فيها يعمل

 عند عنه ينوب الذي نائبه ويساعده المسجل القلم هذا ويترأس المحكمة، في الدائمة

. غيابه
4
 

  المحكمة رئاسة: اوالا 

 نائب إنتخاب وكذا وعهدته المحكمة رئيس إنتخاب كيفية الفرع هذا في نستعرض

 حصرها يمكن وال ومتعددة متنوعة فإنها الرئيس لمهام بالنسبة أما المحكمة، رئيس

 من وهذا اإلجراء في تدخله تقتضي مرحلة كل في لها نشير لذا المطلب هذا في

 . للموضوع التطرق خالل

 رئيسها تنتخب المحكمة فإن األساسي النظام من 4 فقرة( 14) المادة لنص طبقا

 السري باإلقتراع ونائبه الرئيس وينتخب للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة ونائبه

 لعام الدولية العدل محكمة الئحة من 4و 1 فقرة 44 للمادة وفقا األعضاء بأغلبية

 أعضاء والية بدء تاريخ من اعتبارا الرئيس ونائب الرئيس والية فترة ،تبدأ 4797

سنوات ثالث كل تجرى التي اإلنتخابات من إنتخاب في المنتخبين المحكمة
1
، 

 على ويشرف المحكمة في العمل ويوجه المحكمة جلسات جميع الرئيس ويرأس

 (. المحكمة الئحة من 41 سنوات 4 المادة) إدارتها

 43 المادة الموجزة اإلجراءات لغرفة القانون بقوة رئيس أيضا هو المحكمة ورئيس

 أو المحكمة رئيس تشكيلها عند الدوائر إحدى ت وا المحكمة، الئحة من 4 فقرة

 حسب الرئيس نائب أو الرئيس الدائرة هذه رأس ضم اذ  كليهما، أو رئيسها نائب

.الحال
4
 

 يكون عندما أو شاغرة الرأسة تكون عندما الرئيس مهام الرئيس نائب يمارس

 إشراف تحت يكون الرئيس نائب إنتخاب أن إلى اإلشارة وتجدر. حالة في الرئيس

                                                           
،دار القنديل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  4عبد هللا علي عبو، المنظمات الدولية، ط 4

 .444-441،ص 1944
 . 4797 من الئحة المحكمة   49 المادة : أنظر 1
 . 4797 من الئحة المحكمة   47/4 المادة : أنظر 4
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مهامه ممارسة من تمنعه رئيس
4
 في أو الرئيس إنتخاب جلسة نفس في المحكمة 

 (. المحكمة الئحة من 4 فقرة 44 المادة) الحقة جلسة

 فإن الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من 33 المادة من 4 الفقرة نص وحسب

 األعضاء أصوات تساوي حالة في مرجحا يكون يخلفه من أو الرئيس صوت

 . القرار إتخاذ عند الحاضرين

 كافة خالل من عليها منصوص نجدها متعددة غيابه عند ونائبه الرئيس مهام أن كما

 يتخذ الذي هو أنه ذلك مجتمعة غير المحكمة تكون عندما السيما اإلجراءات

 إستقالة ويتلقي المحكمة، قرار يمضي من هو أنه كما يستخلفها، وبالتالي اإلجراء

 .قانونا له المخولة المهام من غيرها إلى األعضاء،

  المحكمة سجل: ثانيا

 ولها مسجلها بتعين المكلفة وهي للمحكمة، الدائمة األجهزة أحد هو المحكمة سجل

.اآلخرين الموظفين من بتعيينه الضرورة تقضي ما تعين أن
1
 

 لمهامه نتطرق ثم المحكمة، سجل إنتخاب دراسة( أوال) سنتناول تقدم ما إزاء

 (. ثانيا)

 : المحكمة سجل إنتخاب- 4

 يقترحهم الذين المرشحين بين من السري باالقتراع قلمها رئيس المحكمة تنتخب

 المادة) إنتخابه إعادة ويجوز سنوات، سبع لمدة القلم رئيس وينتخب المحكمة أعضاء

 المحكمة أعضاء طرف من المسجل إقتراح ويتم ،(المحكمة الئحة من 4/ 11

 سنه عن وخاصة المرشح عن المناسبة المعلومات الترشيح اقتراحات في وتذكر

 في له خبرة وأي للغات ومعرفته الجامعية ومؤهالته الحالية ومهنته وجنسيته

.الدولية المنظمات أعمال في أو الدبلوماسية في أو القانون
4
 

 يشكلون الذين األعضاء أغلبية أصوات على يحصل الذي المرشح إنتخاب ويعلن 

 . المحكمة الئحة من( 1فقرة 11) المادة. االنتخاب إجراء عند المحكمة

 حدوث فور إما المحكمة أعضاء الرئيس يخطر وشيك، أو فعلي شاغر حدوث وعند
 قبل القلم رئيس والية فترة انتهاء بسبب الشاغر حدوث توقع حالة في أو الشاغر هذا

 إلقفال موعدا الرئيس ويحدد أشهر، ثالثة عن يقل ال بما الوالية هذه فترة انتهاء
 والمعلومات الترشيح اقتراحات لتلقي الكافي الوقت يتاح بحيث المرشحين قائمة

 . المحكمة ائحة من( 1 فقرة 11) المادة. بالمرشحين الخاصة
                                                           

 . 4797)من الئحة المحكمة ) 44/4)المادة : أنظر 4
 .من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية( 14/1)المادة : أنظر 1
 (.4797)من الئحة المحكمة ( 11/4)المادة : أنظر 4
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 منصبه من القلم رئيس عزل يجوز ال فإنه المحكمة الئحة من( 17/4) للمادة وطبقا
 مهامه ممارسة عن دائما عجزا عاجزا أصبح أنه المحكمة أعضاء ثلثا رأى إذا إال
 . بواجباته خطيرة بصورة أخل أنه أو

 طرف من انتخابه يتم الذي ونائبه الرئيس من الدولية العدل محكمة سجل ويتكون
 مهامه، ألداء القلم رئيس إليهم يحتاج آخرين موظفين أي إلى باإلضافة المحكمة،

 يجوز أنه بيد القلم، رئيس اقتراح على بناء المحكمة طرف من الموظفين تعيين ويتم
 التي الوظائف لبعض التعيينات يجري أن المحكمة رئيس بموافقة القلم لرئيس
 رئيس يضعه للموظفين أساسي لنظام المحكمة قلم موظفو ويخضع المحكمة تحددها
 لموظفي اإلداري والنظام األساسي للنظام المستطاع قدر مطابق نحو على القلم،
 الئحة من( 1و 4فقرة 17، 13/4، 14) المواد. المحكمة وتعتمده المتحدة األمم

 (.4797) المحكمة

 :المحكمة سجل مهام- 1

 عن الصادرة للممارسات بالنسبة وسيطا يعتبر أنه في المسجل وظائف أهم تتمثل
 يتم والتي القضايا لكل عامة قائمة يعد الذي فهو كذلك إليها، المرسلة أو المحكمة
 دولة إلى يرسل الذي وهو المحكمة، إلى وصولها لتاريخ طبقا وترقيمها تسجيلها
 والحصانات اإلمتيازات من اإلستفادة لهم يحق الذين باألشخاص قائمة المقر

 أو بشخصه ويحضر خاص، اتفاق أي في أو األساسي النظام في عليها المنصوص
 مسؤوليته على ويعد دوائرها أو المحكمة جلسات في بالحضور مساعده يكلف

 اللغات إلى للترجمة الالزمة اإلجراءات يتخذ الذي وهو الجلسات، هذه محاضر
 الصادرة واألوامر اإلستشارية واآلراء األحكام على يوقع أنه كما للمحكمة، الرسمية

.ونشاطها بالمحكمة المتعلقة اإلستعالمات طلبات كل على ويرد المحكمة، عن
4
 

 جميع عن أيضا مسؤوال ويكون مهامه، ممارسة عن المحكمة أمام مسؤول وهو
األعمال

1
 لألمم المالية لإلجراءات وفقا المالية واإلدارة المحاسبة وخاصة اإلدارية 
 (.المحكمة الئحة من 11/1 المادة. )المتحدة

 يعين القلم، رئيس بمهام كليهما ونائبه القلم رئيس ضطالعمانع دون اواذا حال 
 وفي الالزمة، الفترة خالل المهام بهذه لإلضطالع المحكمة قلم من موظفا الرئيس
 المحكمة أعضاء استشارة بعد الرئيس يقوم واحد آن في المنصبين شغور حالة

 لشغل انتخاب يتم ريثما القلم رئيس بمهام لالضطالع المحكمة قلم من موظف بتعيين
( .4797) المحكمة الئحة من( 19/1 المادة) المنصب هذا

4
 

  

                                                           
 . 473: أحمد أبو الوفاء، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص 4
 (.4797)من الئحة المحكمة ( ي- 11/4)المادة : أنظر 1
حسين حنفي عمر، دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن، دارا لنهضة العربية، القاهرة،  4

 . 147: ،ص 4777
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 الثانيالمطلب 

 الدولية العدل محكمة عمل سير تحكم التي اإلجراءات

 

 مجموعة هي الدقيق بالمعنى الدولية العدل محكمة أمام التقاضي إجراءات إن

 المرافعة دارةوا التحقيق سير في إتباعها المحكمة على يجب التي اإلجرائية القواعد

 موضوع حسب ومراحلها مداها حيث من اإلجراءات تلك وتختلف القرار، صداروا

 . عليها المعروض النزاع

 النزاعات إحدى في للنظر الدولية العدل محكمة إختصاص ينعقد أن وقبل بداية

 هذه لممارسة المسبقة الشروط تتوفر أن يجب إختصاصها في الداخلة الدولية

 دول مابين أرتكب قد النظر محل دولي نزاع هناك يكون بأن إلختصاصها األخيرة

 العدل محكمة نظام فياطراف  تكون أن يمكن أوالتي األساسي نظامها في طرف

 بناء حالة كل في المتحدة لألمم العامة الجمعية تضعها شروط على إستنادا الدولية

 الدولية العدل محكمة أمام التقاضي في ترغب أوالتي األمن، مجلس توصية على

 وأن للمحكمة األساسي النظام في طرفا أو المتحدة األمم في عضو تكون أن دون

 في أطرافا تكون أن على بأخرى أو بطريقة وافقت قد المتنازعة الدول تكون

 (.األطراف موافقة مبدأ)  المحكمة أمام المرفوعة الدعوى

 اإلجراءات تلعب إذ محددة إجرائية لمقتضيات وفقا تسير قضية كل أن الثابت من

 حقوق على المحافظة تتم خاللها فمن والعملية النظرية الناحية من هاما دورا

 تعطي أن شأنها من حسنا تنظيما منظمة كانت إذا أنها كما المتنازعة، األطراف

 لحسن العليا المصلحة أجل من ضرورية فهي وبالتالي مؤكدة وفعالية قيمة للقضية

 والمحكمة المتنازعة األطراف مصالح على بالمحافظة وذلك العدالة إدارة سير

 الدولية العدل محكمة قبل من المعتمد القانون تحدد اإلجرائية فالقواعد نفسها،

 طرف كل على يجب التي اإلجرائية والصيغ المحكمة إلى الطلبات تقديم وشروط

 العدل محكمة قدرة مدى تبين أنها كما فيها، إتخاذها يجب التي والمواعيد مراعاتها

 . القضية نظر أثناء التصرف على الدعوى وأطراف الدولية

  

  الدولية العدل محكمة أمام التطبيق الواجب القانون :األول الفرع

 في المقرة للقواعد وفقا عليها المعروضة المنازعات في الدولية العدل محكمة تفصل

 نصت لما وفقا الدولي القانون أحكام بتطبيق ملزمة فهي وعليه األساسي، نظامها

 : بتطبيق ملزمة إذن فهي األساسي النظام من(  47) المادة المادة عليه
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 جانب من صراحة بها معترفا قواعد تضع التي والخاصة العامة الدولية االتفاقات. أ

 . المتنازعة الدول

 . االستعمال تواتر عليه دل قانون بمثابة المعتبرة المرعية الدولية العادات. ب

 . المتمدنة األمم أقرتها التي العامة القانون مبادئ. ج

 ويعتبر األمم، مختلف في العام القانون في المؤلفين كبار ومذاهب المحاكم أحكام. د

 . 37 المادة أحكام مراعاة مع وذلك القانون لقواعد احتياطيا مصدرا اكذ أو هذا

 في الفصل سلطة من للمحكمة بما إخالل أي ذكره المتقدم النص على يترتب ال

 . ذلك على الدعوى أطراف وافق متى واإلنصاف العدل لمبادئ وفقا القضية

 عليها المعروضة المنازعات في تفصل الدولية العدل محكمة أن سبق مما نستخلص

 اإلحتياطية والمصادر األصلية المصادر في المتمثلة الدولي القانون لمصادر طبقا

 :التالية للفقرات وفقاسنوضحه  ما وهو

  الدولي للقانون المصادراألصلية: أوالً 

 : فيمايلي الدولي للقانون المصادراألصلية تتمثل

  الدولية واالتفاقيات المعاهدات- 4

 هي والمعاهدات الدولية، القانونية القواعد إلنشاء المباشر األول المصدر هي

 األثار بعض عنها وينتج الدولية الشؤون من شأن في الدول تبرمها رسمية إتفاقات

 . الدولي القانون يحددها القانونية

 أشخاص من أكثر أو شخصين بين كتابة يبرم إتفاق أنها على المعاهدات وتعرف

 تم سواء الدولي القانون ألحكام ويخضع قانونية أثار إحداث بقصد الدولي القانون

.عليه تطلق التي التسمية كانت وأيا أكثر أو واحدة وثيقة في اإلتفاق هذا
4
 

 بروتوكول، عهد، الميثاق، مثال عديدة تسميات لها قانوني كتصرف المعاهداتو

 . المعاهدات وهو واحد مفهوم إلى تؤدي التي المختلفة التسميات من وغيرها إتفاق

 معاهدات إما أطرافها حيث فمن المعايير، من العديد حسب الدولية المعاهدات تنقسم

 المتعاقدة األطراف يتعدى قد الذي األثر حيث ومن جماعية، معاهدات إما و ثنائية

 اتفاقية أمثلتها ومن الشارعة المعاهدة فتسمى اآلخرين الدولي القانون أشخاص إلى

 األمم عصبة ،عهد 4799و 4777لسنتي الهاي ،اتفاقيتي 4117 لعام" وستفاليا"

                                                           
 . 4717من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ( 1/4)المادة : أنظر 4
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 أطرافها على أثرها يقتصر انواما  إلخ، ....... 4713 المتحدة األمم وميثاق 4747

.العقدية بالمعاهدة فتسمى فقط
4
 

 إلى مجالها حيث من وتنقسم الصلح، ومعاهدات التجارية المعاهدات أمثلتها ومن

 يخضع جماعية تكون التي و الشارعة المعاهدة بها يقصد التي عامة معاهدات

 والى اآلخرين األشخاص إلى باإلضافة فيها طرفا كانوا الذين األشخاص ألحكامها

 فالمعاهدة الثنائية، المعاهدة اامو العقدية المعاهدات إما بها يقصد خاصة معاهدات

 التنفيذي الطابع ذات المعاهدات إلى تنقسم إبرامها إجراءات من حيث ةالخاص

 .   الملزمة غير الشرفاء اتفاقاتو

 كما والموضوعية الشكلية الناحيتين من المعاهدة إنعقاد لصحة شروط عدة وهناك

 إلرادة تاما خضوعا يخضعان وانقضاءها التنفيذ طور في المعاهدة دخول وأن

 . أطرافها

 أو سياسية مسائل بالتنظيم تتناول فقد معين موضوع بمعالجة المعاهدات تختص وال

 وصف فتأخذ قانونيا موضوعا تتناول وقد تجارية، أو إجتماعية أو إقتصادية

 . الشارعة المعاهدة

 :العرف- 1

 فأغلب مادة وأغزرها العام الدولي للقانون المصادر أكبر من الدولي العرف يعتبر

 منها المدونة القواعد حتى العرف بواسطة تتم العالمية الصفة ذات الدولية القواعد

 العرف يعرف والمعاهدات، اإلتفاقيات في إدراجها قبل طريقه عن أوال استقرت

(.لالستعمال العام التواتر عليه دل قانون بمثابة المقبول الدولي العرف) الدولي
1
  

 من بد ال أي الداخلي العرف به يتكون الذي الطريق بنفس الدولي العرف يتكون

 . العادات بقية عن العرف لفصل وذلك والمعنوي، المادي الركن على توافره

 يكون أن واليشترط معينة حالة في معين تصرف صدور فهو المادي الركن فأما

 التصرف أن غير يكفي، قد اإلمتناع أو السلبي التصرف أن بل إيجابيا التصرف

 المادي التصرف يقترن أن يلزم بل العرفية القاعدة إلنشاء يكفي ال وحده هذا المادي

 اإللزام سبيل على القاعدة تلك تطبيق بوجوب الدول إعتقاد وهو ي المعنو بالعنصر

 . يعاقب سوف سيخالفها من وأن القانوني

 : للقانون العامة المبادئ- 4

                                                           
،  1993جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة،  4

 . 11: ص
 . 34: ،ص 1991محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، دار الغرب للنشر والتوزيع،  1
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 الدول مختلف في القانونية النظم وتقرها إليها تستند التي األساسية المبادئ وهي

 بإصالح ضرر إحداث في بفعله تسبب من كل بإلتزام يقضي الذي كالمبدأ المتمدنة

 هذه فمثل الخ،... عليه تعاقد بما المتعاقد بإلتزام يقضي الذي والمبدأ الضرر هذا

 قاصرة ليست العدالة روح من به وتوحي ستمده وبما عامة صفة من لها بما المبادئ

 الدولية العالقات على للتطبيق قابلة هي ونما الفردية العالقات على تطبيقها في

او  إتفاقية قاعدة بشأنها توجد ال الدول بين عالقة أية في إليها الرجوع ويمكن

عرفية
4
 من القضايا عديد في العامة القانون مبادئ الدولية العدل محكمة طبقت وقد ،

 نيسان 7 بتاريخ كورفو مضيق قضية في المحكمة من صدر الذي الحكم أمثلتها

4717 . 

 

  

  الدولية العدل محكمة أمام المتبعةاإلجرائية  القواعد: الثاني الفرع

 أن إما الدولية العدل محكمة أمام المتبعة اإلجراءات أن إلى اإلشارة المفيد من بداية

 اآلراء باستصدار خاصة إجراءات أو أوعارضة القضائية بالممارسة متعلقة تكون

 . اإلستشارية

 القضاء الى تلجأ بأن للدولة القانوني النظام منحها سلطة القضائية الدعوى تعتبر

 استقرار على حفاظا بنفسها حقوقها اقتصاص عدم مقابل قانونية مصلحة لحماية

 . الدولية العالقات

 من يتشكل مركب بمسار الدولية العدل محكمة أمام القضائية الدعوى ممارسة وتمر

 ذاك اذو القضية، مداولة الى للوصول بينها فيما تتكامل متتالية وخطوات مراحل

 فيها السير إجراءات بتطبيق وتستمر الدعوى رفع خالل من القضائية بالمطالبة تفتح

 . والشفوي الكتابي اإلجرائين خالل من ومناقشتها

 باإلجراءات يقصد، والدولية العدل محكمة أمام العارضة االجراءات وهناك

 هامش على فيها للفصل الدولية العدل محكمة تدعى التي اإلجراءات تلك العارضة

 األمر المحكمة على سلفا معروضة قضية إلى بالنظر أي فعال عليها مطروحة قضية

 خارج إتخاذها اليمكن إذ مطلقا شيئا ليس اإلجراءات هذه استقالل أن يعني الذي

 .األخير بهذا وثيقا إرتباطا مرتبطة أنها ذلك معنى رئيسي إجراء

  المؤقتة التدابير-: أهمها متعددة الدولية العدل محكمة أمام العارضة واإلجراءات

                                                           
 1. 41: أبو هيف، المرجع السابق، ص صادق علي 4
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 أو األطراف أحد طلب على بناء مؤقتة حماية بتدابير تقضي أن للمحكمة يجوزف

 فيما ستصدره الذي الحكم موضوع تشكل التي الحقوق أن اعتبرت إذا منها بمبادرة

.مباشر بخطر مهدد بعد
4
 

 : الدولية العدل محكمة أمام اإلستشاري اإلجراء وهناك

 األطراف أنشطة تنظم التي واألحكام القواعد مجموعة هي الفتوى إجراءاتان 

 . الفتوى صدور مرحلة وحتى اإلفتاء طلب تقديم مرحلة من والمحكمة

 الصفة إلى هذا ويرجع القضايا مرافعات من كثيرا اإلفتاء إجراءات وتقترب

 األساسي النظام من( 17) المادة أكدت فقد حمايتها، يجب التي للمحكمة القضائية

 من اإلفتائية أو اإلستشارية وظيفتها مباشرة في المحكمة تطبق أن على للمحكمة

 فعندما متناسقة، تراها التي الحدود في وذلك للحكم بالنسبة المطبقة النظام نصوص

 األساسي النظام أحكام لتطبيق مناسبا ماتراه بإتباع تقوم اإلفتاء مهمة المحكمة تباشر

.القضائية بالمنازعات الخاصة
1

 

  

                                                           
 .من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية( 14)المادة : أنظر 4
 .911: محمد طلعت الغنيمي، التنظيم الدولي، المرجع السابق، ص 1
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 الثالثالمبحث 

محكمة العدل الدولية  دورتحد من  العقبات التي

 النزاعات تسوية في
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 مقدمة المبحث

 

 الجهاز المتحدة األمم ميثاق من( 71) المادة لنص طبقا الدولية العدل محكمة تعد

 المحكمة هذه إلنشاء الدولي المجتمع سعى وقد المتحدة األمم لهيئة الرئيسي القضائي

 من وذلك العسكرية الحلول واستبعاد سليما الدولية المنازعات تسوية أجل من أساسا

 واإلنصاف العدالة ومبادئ الدولي القانون أحكام بموجب الخالفات في الفصل خالل

 المحكمة نظام من( 47) المادة ألحكام وفقا ذلك على األطراف تراضى إذا

 تعرض التي القانونية المسائل في االستشاري الرأي إلبداء باإلضافة هذا األساسي،

 . بذلك لها المأذون الدولية والمنظمات المتحدة األمم أجهزة قبل من عليها

 المجتمع يعيشه الذى الواقع مع التجاوب على قادرة غير المحكمة أن والمالحظ

 رفع يريد طرفا أن لو بل وحدها، الدول بإرادة مرتبطة سلطاتها ألن وذلك الدولى

 المحكمة فتظهر للمحكمة اإلختصاص ينعقد ال يرفض واألخر المحكمة إلى النزاع

 كمحكمة إسمها على يدل بما تحكم وال الدولي القانون إنتهاك على تساعد وأنها

 حق تخولها التي بالسيادة الدول تمسك إلى يعود ذلك في السبب وربما الدولى، للعدل

 قبول عدم في الحق ذلك من مختلفة، بأشكال الدولي للقانون الخضوع رفض

 اختصاصه بعدم الدفع اللزوم وعند أحكامه، إلى والنزول الدولي القضاء اختصاص

 . لها ضابط معيار وضع على والقضاء الفقه عجز التي السياسية بالمسائل

 : اآلتيين المطلبين إلى المبحث هذا نقسم تقدم ما إزاء

 . الدولية العدل محكمة باختصاصات المتعلقة العقبات: األول المطلب

 .بالدول المتعلقة العقبات: الثاني المطلب
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 المطلب االول

 الدولية العدل محكمة عقبات تتعلق بأختصاصات

 

 يكون بأن 4713 عام فرانسيسكو سان مؤتمر في الدول غالبية طالبت لقد

 قبل من رفضت قد المطالبة هذه ولكن إلزاميا، الدولية العدل محكمة اختصاص

 هي اإلختيارية الوالية بقيت ولهذا لديها، الخيار حرية تمس أنها بحجة الكبرى الدول

 أمام خيار ال يكن ومهما للمحكمة، القضائي اإلختصاص عليه يقوم الذي األساس

 الدولية للمنازعات القضائية التسوية تأييدها إعالن على تحرص أن سوى الدول

 الدولي النظام في المحكمة به تقوم أن يمكن الذي الدور وتدعم القانونية، وخصوصا

 القوة إستخدام إلى تستند التي الحلول استبعاد ببساطة تعنى ألنها وذلك المعاصر،

 من الدول تمكن أنها عن فضال اقتصادية أم عسكرية قوة شكل في اتخذت سواء

 . اإلثارة عن بعيدة بطريقة تعالجها عندما السياسي الطابع من منازعاتها تجريد

 يتعلق فيما المحكمة ضعف نقطة تشكل المحكمة على النزاع لعرض الدول فموافقة

 معلقا يبقى النزاع عرض مادام الدولية النزاعات تسوية بشأن إختصاصها بممارسة

 الدولة قبل من الدعوى إقامة اليكفي إذ المتنازعة للدول مسبقة موافقة على

 . النزاع هذا في المتضررة

 المقيدة السلطات أولهما في نتناول فرعين، إلى المطلب هذا في دراستنا تنقسم وهكذا

 المبدئيةكتحديد اإلستثناءات لدراسة الثاني ونفرد للنزاع التصدي في للمحكمة

 . الدولية محكمةالعدل إلختصاصات

  

 األول الفرع

 للنزاع التصدي في للمحكمة المقيدة السلطات

 القضاء إلى اللجوء أو التحكيم سواء القضائية التسوية طريقة في األساسي المبدأ

 تسوية أي في ومسبقا ومهما أساسيا شرطا قبولها يعد التي الدولة إرادة هو الدولي،

 العدل محكمة وكذلك الدائمة الدولية العدل محكمة المبدأ هذه أقرت ولقد قضائية

 ،ولقد 4717 آذار 17 في صدر والذي كورفو مضيق قضية في حكمها في الدولية

 القضية في التراضي على قائمة النزاع أطراف إرادة تكون أن المحكمة اشترطت

 يكون أن يشترط وال ضمنيا التراضي يكون أن الممكن ومن أمامها، المعروضة

 . مكتوبا أو صريحا
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 للفقرة إستنادا الدول بموافقة إال للنزاعات التصدي يمكنها ال الدولية العدل فمحكمة

  الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من 41 المادة من والثانية األولى

 :إتفاقي باختصاص اال للنزاع المحكمة تصدي إمكانية دمع

 القضايا كل إلى يمتد المحكمة اختصاص أن: " على 41 المادة من 49 الفقرة نصت

 الخاصة الحاالت وأيضا المحكمة على طرحها على ما نزاع في األطراف تتفق التي

 .المفعول السارية والمعاهدات اإلتفاقيات في أو المتحدة األمم هيئة ميثاق في الواردة

 النزاع لطرح بينها فيما إتفاق عقد المتنازعة الدول تستطيع الفقرة هذه فبموجب إذن

 في للنظر قانونيا سندا الهاي محكمة إعطاء يمكن كما الدولية، العدل محكمة على

 إختصاصها ممارسة من يمكنها معاهدة في بند إدراج طريق عن الدولي النزاع

 .نشوبه حين النزاع هذا في للنظر

 الدولية العدل محكمة على النزاع لطرح األعضاء الدول بين اإلتفاق- 4

 ،تم 4771 سنة غاية إلى الدولية العدل محكمة على عرضت التي القضايا بين من

 في الدولية العدل محكمة على النزاع لعرض األعضاء الدول بين االتفاق استخدام

  -:وهي قضايا ثمانية

وألبانيا بريطانيا بين كورفو مضيق قضية. 4
4
. 

 .وكولومبيا البيرو بين السياسي اللجوء حق قضية. 1

 .وبلجيكا هولندا بين الحدود على الصغيرة األجزاء بعض حول السيادة قضية. 4

 .قضية( Minquiers et des Ecrechous( بين فرنسا وبريطانيا. 1

 .الغرببة وألمانيا وهولندا الدانمارك بين الشمال لبحر القاري الجرف قضية. 3

 .وتونس ليبيا بين المتوسط األبيض البحر في القاري الجرف قضية. 1

 كندا بين الصيد ومناطق القاري الجرف تفصل التي البحرية الحدود قضية. 9

" Maine"مين خليج في وذلك المتحدة والواليات
1
 . 

 (.سابقا العليا فولتا) فاسوا وبوركينا مالي بين الحدودي النزاع قضية. 7

                                                           
عبد العزيز محمد سرحان، دور محكمة العدل الدولية في حل المنازعات الدولية وارساء  4

لعام مع التطبيق على مشكلة الشرق األوسط، الطبعة الثانية، دار النهضة مبادئ القانون الدولي ا
 .وما يليها 19: ،ص 4771العربية، القاهرة ،

غسان الجندي، مدى فعالية محكمة العدل الدولية في حل المنازعات بين الدول، مجلة الحقوق،  1
 .119: ،ص 4773( 4)العدد  7السنة 
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 العدل محكمة على ما نزاع لعرض الدول بين اتفاقيات عقد في الصعوبة وتكمن

 تم فمثال مفعولها، وسريان االتفاقيات هذه على التوقيع بين الطويلة الفترة في الدولية

 17 في البحرية الحدود حول المتحدة والواليات كندا بين النزاع لعرض التوقيع

 األحيان بعض ،وفي 4774نوفمبر 19 في اإلتفاق هذا مفعول وسرى 4797 مارس

 النزاع لعرض اإلتفاق تأخيرعقد إلى يؤدي قد دولتين بين خطير خالف وجود فإن

 مالي بين الحدودي الخالف ذلك على والمثال المحكمة، على الدولتين هاتين بين

 التوصل يتم ولم 4791 سنة في عسكرية إشتباكات إلى أدى الذي فاسو وبوركينا

 تحقيق بعد 4774سبتمبر 49في إال الدولية العدل محكمة على لعرضه إتفاق إلى

 لتوصل الشروط أهم من أن كما البلدين، بين العالقات في اإلنفراج من ما نوع

 توافر هو الدولية العدل محكمة على دولتين بين ما نزاع لعرض اتفاق إلى األطراف

.النية حسن
4
 

 :نشوبه حين المحكمة على النزاع لعرض معاهدة في األطراف بين سلفا اإلتفاق- 1

 القضايا في الدولية العدل محكمة على النزاعات لعرض الطريقة هذه استعمال تم

 : التالية

 من ايسلندا و جهة من الغربية وألمانيا بريطانيا بين األيسلندية المصائد قضية( أ)

.أخرى جهة
1
 

 4714 مارس 44 في عليه التوقيع تم الذي البريطاني-اإليسلندي اإلتفاق فبموجب

 4714 جويلية 47 في عليه التوقيع تم الذي الغربي األلماني -األيسلندي ،واإلتفاق

 وبموجب الدولية، العدل محكمة إلى نشوبه حين النزاع رفع األطراف ألحد يتسنى

 حول 4794 فيفري 14 بتاريخ األول حكمين المحكمةبإصدار قامت اإلتفاقين هذين

.الموضوع في 4791 جويلية 13 يوم والثاني اإلختصاص
4
 

 إحتجاز قضية هي معاهدة، في البند فيها استخدام التي الثانية والقضية( ب)

.إيران في األمريكيين الدبلوماسيين
1
 

 المادة على بناء إختصاصها عن الدولية العدل محكمة أعلنت القضية هذه وفي

( 4714) لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا باتفاقية الالحق البروتوكول من األولى
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 دولة أية حق تنصعلى المادة فهذه( 4714) لسنة القنصلية للعالقات فيينا واتفاقية

 وتطبيق بتفسير األمر ويتعلق نشوبه حين الدولية محكمةالعدل على ما لعرضنزاع

 . المعاهدتين هاتين

 إختصاص على موافقتها عن الدول خاللها من تعبر التي الوسيلة هذه أن غير

 مائتين أصل فمن محدودة، تبقى بينها فيما تنشأ قد التي النزاعات في للنظر المحكمة

 تتضمن ، 4797 سنة إلى 4711 سنة منذ عقدت وثنائية جماعية معاهدة وثمانية

 على عرضها في بينها فيما نزاعات نشوب حين األطراف حق على ينص بندا

.قليال إال تستخدم لم اإلمكانية هذه أن نجد الدولية، العدل محكمة
4
 

 الثاني الفرع

 الدولية العدل محكمةاألختصاصات  كتحديد المبدئيةاالستثناءات 

 لهذه المفرط اإلستخدام إلى نتطرق ثم ،(أوال) المبدئية اإلستثناءات بتعريف سنقوم

 (.ثانيا) اإلستثناءات

 :المبدئيةاالستثناءات  تعريف: اوال

 وهذه الدولية العدل محكمة إختصاص حول باستثناءات بالتذرع دولة تقوم قد

 تقوم بحيث الموضوع في حكم إلصدار المحكمة تأجيل إلى تؤدي اإلستثناءات

( 97) المادة بموجب تقوم وبعدها اإلستثناءات هذه في أولي بشكل بالنظر المحكمة

 على يحتوي أن يمكن حكم بإصدار 4797 ابريل في أقر الذي الداخلي تنظيمها من

 :التالية اإلحتماالت

 تستطيع ال الحالة هذه وفي استثناءات بعدة أو باستثناء باإلقرار المحكمة تقوم قد -

 .النزاع موضوع معالجة المحكمة

 في بالنظر تقوم أن المحكمة تستطيع وحينئذ االستثناءات برفض المحكمة تقوم قد -

 .النزاع موضوع

 مبدئية باعتراضات ليست إعتراضات عدة أو إعتراض بأن المحكمة ترى قد -

 ليس اإلعتراض بأن اإلقرار أو المبدئي اإلستثناء برفض المحكمة تقوم وعندها

.المرافعة الستئناف موعد بتحديد تقوم فإنها مبدئي باعتراض
1
 

 ينهي قرار على الحصول هو المبدئية اإلستثناءات تقديم من الرئيسي الهدف إن

 أولوية تكتسي ألنها كذلك وسميت الموضوع، في الفصل دون القضائية الخصومة
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 ألن النزاع موضوع في النظر إجراءات وتسبق القضائي العمل مراحل ترتيب في

 القضائي المسلك منطلق تجعل عيوب ظهرت متى الجدوى عديم يصبح األخير هذا

دقيقة إجرائية لقواعد تخضع فهي سليم، غير للمدعي
4
. 

 االستثناء بضم تقوم أن الدولية العدل محكمة من الدول تطلب األحيان بعض في

 بمناسبة سلبيا موقفا االجراء هذا لقي ولقد النزاع، موضوع معالجة إلى المبدئي

 قررت حيث 11/99/4711 بتاريخ الصادر القرار في تراكشن برشلونة قضية

 فرضت بعدما األولي الدفع صحة أساس على فيه وفصلت اإلجراء تطبيق المحكمة

 مكلفة وجعلها اإلجراءات إطالة إلى أدى مما الموضوع في عميقة مناقشة األطراف

 من اإلجراء سلبيات وأثيرت ومحدوديته، اإلجراء عيوب فبرزت فائدة تنتج أن دون

 والواليات نيكارغوا بين العسكرية وشبه العسكرية النشاطات قضية بمناسبة جديد

 المشكلة المحكمة وواجهت 19/91/4771 في الصادر الحكم في األمريكية المتحدة

 دفعا األمريكية المتحدة والواليات أنجلترا قدمت حين لوكربي قضية بمناسبة ذاتها

 مجلس أصدرها قرارات وجود أساس على ليبيا رفعتها التي الدعوى جدوى بعدم

 مما النقاش على آثارها إدخال ويفترض المحكمة والية من النزاع تخرج األمن

.مباشرة الموضوع فحص يتطلب
1
 

 أفريل في أقر الذي الدولية العدل لمحكمة الداخلي التنظيم أن من الرغم وعلى

 المبدئي االستثناء بين الوصل مبدأ 97 المادة من السابعة الفقرة في ألغى قد 4797

 أن على نصت قد 97 المادة من الثامنة الفقرة أن إال النزاع، موضوع في والنظر

 بين الجمع إلى يهدف النزاع في األطراف بين يتم اتفاق إلى تذعن أن يجب المحكمة

.النزاع موضوع في والنظر المبدئي اإلستثناء
4
 

 :المبدئيةلالستثناءات  المفرطاالستخدام : ثانيا

 مضيق قضية ففي الدول، قبل من مفرط بشكل المبدئية اإلستثناءات استخدمت لقد

 بأن الدولية العدل محكمة أمام باإلحتجاج ألبانيا قامت( ألبانيا/ بريطانيا)كورفو

 الدولية العدل محكمة على النزاع عرض بشأن األمن مجلس عن الصادرة التوصية

المحكمة الختصاص سند تشكل وال توصية إال ليست
1
 . 
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 قامت( اليونان/ بريطانيا( )AMBTIELOS) إمباتليوس قضية في أنه كما

 بأن إقرار هناك ألن الدولية العدل محكمة إختصاص بعدم باإلحتجاج بريطانيا

 . التحكيم على اليونان وبين بينها النزاع يعرض

 تذرعت( سويسرا/ المتحدة الواليات( )INTERHANDE) أنترهندال قضية وفي

 بين النزاع ألن مختصة غير المحكمة أن أولها إعتراضات، بأربع المتحدة الواليات

 فيه دخل الذي اليوم وهو 4711 أوت 11 قبل نشب قد وسويسرا المتحدة الواليات

 أنه على نص الذي التنفيذ حيز للمحكمة الجبرية الوالية بشأن األمريكي التصريح

 هذه ثاني المستقبل، في تنشب أن يمكن التي القانونية النزاعات على ينطبق

 تطبيق وأن السويسري للتصريح سابق النزاع هذا أن كون في يتمثل االعتراضات

 تحديد يجب ار وسويس المتحدة الواليات بين أنه يقتضي بالمثل المعاملة مبدأ

 ،أما 4717 جويلية 17 بعد نشبت التي النزاعات في للنظر المحكمة اختصاص

 الوسائل باستنفاذ تقم لم أنترهندال شركة أن كون في فيكمن الثالث اإلعتراض

 إليه استندت الذي الرابع اإلعتراض أن حين في األمريكية، الداخلية القضائية

 اإلجراءات ألن مختصة غير الدولية العدل محكمة أن في يتجلى المتحدة، الواليات

 إختصاص ضمن الدولي القانون حسب تندرج أنترهندال شركة ضد أتخذت التي

 . المتحدة للواليات الداخلي القانون

/ بلجيكا( "BARCELONA-TRACTION" تراكشن -برشلونة قضية وفي

 للنظر الدولية العدل محكمة إختصاص على اإلعتراض وبغية إسبانيا نجد( إسبانيا

 ألن مختصة غير المحكمة هذه بأن باالحتجاج قامت بلجيكا مع نزاعها موضوع في

 إلى أخرى مرة القضية إحالة من يمنعها 4714 سنة القضية عن بلجيكا تخلي

 لعرض بلجيكا عليها اعتمدت التي 4719 معاهدة أن كما الدولية، العدل محكمة

 بلجيكا أن على كذلك إسبانيا واستندت الغية، أصبحت قد المحكمة على النزاع

 عدم إلى وأيضا القضية هذه في البلجيكية المصالح لحماية األهلية لديها ليست

 . الداخلية اإلسبانية القضائية للوسائل( T.B) شركة إستنفاذ

 أو اإلستثناءات إلى اإلستناد من الهدف بأن لنا يتضح أوردناها التي األمثلة هذه من

 في المنازعة إلى خاللها من المتنازعة الدول تهدف كانت المبدئية اإلعتراضات

 موضوع في األخيرة هذه تنظر أن تفادي وبالتالي الدولية العدل محكمة إختصاص

 ومنه إختصاصاتها تحديد إلى يؤدي قد الذي األمر الدول، بين المثارة النزاعات

 .النزاع تسوية في دورها على التأثير
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 الثانيالمطلب 

 بالدول تتعلق عقبات

 إقتناع عدم في النزاعات تسوية في الدولية العدل لمحكمة المتواضع الدور يكمن

 ويرجع فاعلة، كوسيلة المحكمة به تقوم أن يمكن الذي بالدور الكبرى الدول بعض

 عادة الدول هذه تحرص حيث فنية، وأخرى سياسية اعتبارات إلى ذلك في السبب

 النزاع ترك -سياسية ألسباب وفقا- رأت إذا ولهذا واستقاللها، بسيادتها التمسك على

 النهائي حكم صدور إلى يؤدي قد المحكمة إلى اللجوء كان إذا خاصة حل دون معلقا

 الفنية األسباب أما سياسية، بحجج تنفيذه من التهرب تستطيع ال صالحها غير في

 الوقت من كثيرا تستغرق قد والتي المحكمة أمام التقاضي إجراءات في عادة فتبدو

 .المالية والنفقات

 المحكمة حكم في العدالة عنصر توافر حول الشكوك الى أيضا األمر يرجع كما

 الدولية االتفاقيات أو الدولي العرف على المستندة الدولي القانون قواعد إلى المستند

 توجيه في المسيطرة هي اإلستعمارية الدول فيها كانت ظروف في نشأت التي

 أمام والمساواة العدالة التضمن ذاتها بحد القواعد هذه وأن. الدولية العالقات

 .المحكمة

 تقوم أن يمكن الذي بالدور الكبرى الدول بعض إقتناع عدم أن الشراح بعض ويرى

 حرص إلى األصل في عائد الدولية المنازعات تسوية في فاعلة كوسيلة المحكمة به

 السلم صيانة نحو بالسعي إدعائها من الرغم على بسيادتها التمسك على الدول هذه

 تملي والتي المادية مصالحها بها تخفي التي العبارات من وغيرها الدوليين واألمن

 درجة على تصبح قد التي الدولية النزاعات تفاقم ظل في ومواقفها خياراتها عليها

 قد سياسيا مناخا وتخلق الدولية العالقات إستقرار عدم إلى تؤدي وقد اإلستمرار، من

 إلى تفضي قد وسائل أو القوة أساليب باستخدام للسالم محبة كانت دوال يغري

.ابتداء ذلك راغبة تكون أن غير من إستخدامها
4
 

 أجهزة لوجود يرجع وهذا عليها المعروضة القضايا قلة من اإلقتناع هذا ويتجلى

 عدم وأيضا ،( إلخ...الدولي التحكيم اإلقتصادية، الجماعات محكمة) غيرها قضائية

 . عليها الجدية منازعاتهم لطرح الدول رغبة

 القضايا قلة إلى األول في نتطرق اثنين، فرعين إلى المطلب هذا نقسم تقدم ما إزاء

 أمام الدول مثول عدم فيه فسنتناول الثاني أما الدولية، العدل محكمة على المعروضة

 .الدولية العدل محكمة
                                                           

امعة صالح جواد الكاظم، دور جامعة الدول العربية من المنازعات العربية، مجلة الج 4
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 األول الفرع

 الدولية العدل محكمة على المطروحة القضايا قلة

 في الدول برغبة تفسيرها يمكن الدولية العدل محكمة على المطروحة القضايا قلة إن

 في نهائيا الرغبة عدم أو المحكمة، هذه غير قضائية أجهزة على خالفاتها عرض

 . الدولي القضاء على عرضها

 تكون بحيث خالفاتها تسوية في أخرى وسائل إستخدام تفضل الدول أن والمالحظ

 ويترك للتسوية إمكانية وأكثر مقبوالً  الحل يكن لم إذا االمنظماتً  أن ذلك كلفًة، أقل

 بالتفريط تتهم ال كي سريع كحل قضائية ال إجراءات زمناً  وأقصر مفتوحا المجال

 إجراءات في التورط لمجازفة حلوالً  تعرض قد اإلقليمية أو أو شعوبها بمصالح

 ويمكن ، وتفادياً  الكبرى، القوى لضغوط تعرضها تترك أن الحكومات ترى المحكمة

 الحكم مغامرة من المحكم خارج تسويته أو حل بال النزاع الدبلوماسية للوسائل

 المحكمة إلى الترافع من أفضل إتفاقية أو تسوية إلى تتوصل أن بدال القضائية

 تغير احتمال مع بسهولة منه التملص أو حوله االلتفاف يمكن ال حكم وصدور

 .النزاع فيها نشب التي األوضاع

 إلى سنة بين يتراوحطويال  وقتا يستغرق المحكمة إلى الترافع أن هي أخرى مسألة

 مصاريف دفع الدول على يجب كما ،عاماً 44 القضايا بعض في استغرق بل ثالث

 عرض تفضل خاصة روابط تجمعها الدول من عدد هناك ذلك جانب إلى الدعوى،

 العدل محكمة هي ذلك على مثال وأهم إقليمية، دولية محكمة على بينها فيما خالفاتها

األوروبية
4
. 

 نجد إذ خالفاتها لحل الدولي التحكيم إلى الدول التجاء في ملحوظ تزايد أيضا هناك

 لحل الدولي التحكيم إلى الدول لجوء ضرورة على تؤكد الثنائية المعاهدات من عددا

 اإلستثمارات لحماية معاهدة 17 على سويسرا وقعت 4797 حتى فمثال نزاعاتها،

 بين النزاعات بعرض يتعلق بندا تتضمن المعاهدات وهذه الثالث العالم دول مع

 اللجوء تتضمن الجماعية المعاهدات من عددا نجد كما التحكيم، على األعضاء الدول

 فمثال المعاهدات، هذه في األعضاء الدول بين نزاع نشوء حالة في التحكيم إلى

 تجارة حول 4713 عام في عليها التوقيع تم التي المعاهدة من 41 المادة نصت

 الدول بين النزاعات بأن البحار على مطلة سواحل من المحرومة للدول الترانزيت

 ثالثة من مكونة تحكيم لجنة على طرحها يمكن المعاهدة هذه وتطبيق تفسير حول

.أعضاء
1
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 سنتي بين أنه إذا الدول بين النزاعات حل في التحكيم إلى اللجوء تطور لقد

 من الدولي التحكيم قبل من القضايا بعض في أحكام إصدار تم) 4797 -4799)

 : نذكر القضايا هذه

.القناة هذه على السيادة حول وتشيلي األرجنتين بين  بيغل قناة قضية- 4
4
 

 .األنجلوسكسونية الجزر في وفرنسا بريطانيا بين القاري الجرف تحديد قضية- 1

 تم الذي المتحدة والواليات فرنسا بين الجوي االتفاق بتفسير المتعلقة القضية- 4

 .4711 سنة عليه التوقيع

 فإنه الدولية العدل محكمة على نزاعاتها عرض في الدول رغبة عدم بخصوص أما

 أن ألدركنا الدولية العدل محكمة على عرضت التي القضايا قائمة إلى نظرنا لو

 الخطيرة األجزاء في وقعت التي النزاعات في النظر منها يطلب لم الهاي محكمة

 دولية نزاعات بعرض التفكير تم المناسبات من العديد وفي الدولي، المجتمع من

 على الهند اقترحت فلقد ميتة، بقيت األفكار هذه لكن المحكمة هذه على خطيرة

 خطيرة اشتباكات إلى أدى الذي البلدين بين الحدودي النزاع عرض الشعبية الصين

 الطلب هذا رفضت الشعبية الصين أن غير الدولية العدل محكمة على 4711 سنة

 النزاعات فأغلب،  4714 أفريل 19 بتاريخ الهندية الحكومة إلى موجهة برسالة

 أن كما، السالم تهدد وال نشوبها حين عادية قضايا كانت المحكمة نظرتها التي

 المشاكل عن البعد كل بعيدة كانت أحكاما فيها المحكمة أصدرت التي النزاعات

 فقط دوليا نزاعا 11 هناك كان 4793و 4711 بين الفترة وخالل، الكبيرة الدولية

  سنتي وعدا المحكمة أمام رفع

 مهما ًٕ  قرارا خاللها المحكمة تصدر لم سنة 41 هناك كانت( 4793و 4711)
 وأثناء استشاريا، رأيا خاللها المحكمة تعط لم عاماً  49 هناك كانت كما نوعه، كان
 والقوى المستعمرة الشعوب بين والغرب الشرق وصراع اإلستعمار من التحرر عهد

 نشوء إلى وأدت العالمي النظام في جذرية تغيرات صاحبتها والتي اإلستعمارية
 من فقط نزاعات ثالثة في سوى المحكمة تنظر لم المستقلة الدول من العديد

 .الثالث العالم دول من دولة منها تخلو لم التي العديدة الدولية النزاعات

 الدول إلى وجهت التي األسئلة على فرنسا بجواب اإلستشهاد يمكن الصدد هذا وفي
 لحل األول العامل بأن أوضحت والتي األمم هيئة إطار ضمن المحكمة دور حول

 إلى اللجوء في الدول رغبة في يكمن الدولية العدل محكمة بواسطة الدولية النزاعات
.المحكمة هذه

1
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 الثاني الفرع

 الدولية العدل محكمة أمام المثول عن الدول عزوف

 ليست الدولية العدل محكمة أمام نزاع في األطراف الدول مثول عدم ظاهرة إن

 االتفاقية) نقض قضية ففي مرتين، الظاهرة بهذه سليفتها مرت فقد جديدة بظاهرة

 المحكمة أمام الصين تمتثل لم الصين ضد بلجيكا طرحتها التي( البلجيكية -الصينية

 ممثل تغيب وبلغاريا صوفيا كهرباء شركة قضية وفي الدولي، للعدل الدائمة

 البلغارية الحكومة أن ومع الدولي للعدل الدائمة المحكمة عن البلغارية الحكومة

 األخذ رفضت المحكمة أن إال إرادية، غير ألسباب ممثلها غياب بتفسير قامت

 . المحكمة أمام السابقة السلبية لتصرفاتها نظرا بلغاريا نظر بوجهة

 والحالة الدولية، العدل محكمة أمام المثول عن الدول فيها تغيبت حاالت هناك

 في ألبانيا طعنت إذ 4717 سنة في كورفو مضيق قضية في إيجادها يمكن األولى

 الدولية العدل محكمة وطبقت لبريطانيا، التعويض تحديد في المحكمة اختصاص

 بريطانيا قامت 4734 سنة وفي األساسي، نظامها من( 34) المادة مرة ألول

 العدل محكمة على إيرانية األنجلو الشركة تأميم حول إيران مع نزاعها بعرض

 نوت قضية خالل 4734 سنة وفي المحكمة، أمام المثول إيران ورفضت الدولية

 ممثل تعيين دون المحكمة اختصاص حول إعتراضات بتقديم غواتيماال قامت بوهم

 تمتثل ولم مبدئية، مرحلة خالل اإلعتراضات هذه في بالنظر المحكمة وقامت لها،

 .المبدئية المرحلة هذه خالل الدولية العدل محكمة أمام غواتيماال

 الدولية العدل محكمة أمام المثول اإليسلندية المصائد قضية في إيسلندا رفضت كما

 بين نزاع أي في للنظر للمحكمة االختصاص أعطت التي 4714 اتفاقيات أن بحجة

 .مفعولها انتهى قد األطراف

 الضباط من عدد بتسليم الهند قامت الباكستانيين الحرب مجرمي محاكمة قضية وفي

 بنغالديش إلى الشرقية البنغال في حرب جرائم ارتكبوا الذين األسرى الباكستانيين

 محكمة أمام المثول الهند ورفضت الهاي محكمة إلى بشكوى باكستان تقدمت ولقد

 .الدولية العدل

 بدعوى إخطار الفرنسية الحكومة تلقت أن بعد الفرنسية النووية التجارب قضية وفي

 العدل محكمة إلى موجهة رسالة بإرسال قامت 4794 في ضدها ونيوزلندا أستراليا

 .أمامها تمتثل لن بأنها فيها تعلمها الدولية

 إيجة لبحر القاري الجرف على النزاع قضية في ممثلها بإرسال تقم لم تركيا أن كما

 حكمها في الهاي محكمة وقامت الدولية، العدل محكمة أمام اليونان وبين بينها

 وفي األساسي، نظامها من(  34) المادة بتطبيق 4797 ديسمبر 47 في الصادر

 برقية الدولية العدل محكمة تلقت إيران في األمريكيين الدبلوماسيين إحتجاز قضية
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 محكمة جلسات بحضور تقوم لن أنها مفادها 4797 ديسمبر 7 بتاريخ إيران من

.القضية هذه حول الدولة العدل
4
 

 الدول إقتناع عدم وراء الكامنة األسباب بأن نذكر أن المفيد من األخير، في

 السادسة القانونية اللجنة في جرت مناقشات مثار كانت منها الفنية السيما بالمحكمة

 أجرتها التي التعديالت من العديد وراء وكانت 4799 عام أواخر في العامة للجمعية

 إلى 4771 لعام المحكمة تقارير أحد أشار حيث اإلجراءات، قواعد في المحكمة

 السنوات في باتت الدول ان سرورها دواعي من أن) ذكرت عندما دورها تعاظم

.(لتسويتها الدولية المنازعات متزايدة بصورة إليها ترفع األخيرة
1
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 الخاتمة

 تسوية خالل من الدولي السالم لضمان المالئمة األداة الدولية العدل محكمة تعد

 المصالح تمس التي السياسية للمنازعات بالنسبة حتى سلميا الدولية المنازعات

 الهيئة بوصفها وذلك المصالح، لهذه حماية خير هو القانون فاحترام الهامة الحيوية

 . الميثاق من( 71) للمادة وفقا المتحدة األمم منظومة في الوحيدة الرئيسية القضائية

 الدائمة، الدولية العدل لمحكمة امتداد إال ماهية الدولية العدل محكمة فإن الواقع وفي

 محكمة وجاءت األمم، جمعية اتفاقية لمقتضيات ،تنفيذا 4719 سنة أسست التي

 فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا الداخلي لنظامها متبنية اليوم الدولية العدل

 منازعاتها بعرض التزامها بشأن سابقا الدول بين المبرمة واالتفاقيات المعاهدات

 الهاي في الدولية العدل محكمة إزاء المفعول نافذة بقيت الدولية العدل محكمة على

 . الحالية للمحكمة األساسي القانون من( 49) المادة لمقتضيات طبقا

 

  :أبرز النتائج

 بالنسبة متواضعا يبدو الدولية النزاعات تسوية في الدولية العدل دورمحكمة أن- 4

 هذه تبقى ذلك ومع الدوليين، واألمن السلم تهدد منازعات من الدول يعارض لما

 الدولي، المستوى على المنازعات وحل الحق لنصرة األول المكان هي المحكمة

 . العالم واإلستقرارفي واألمن السلم تعزيز في ما حد إلى ساهمت وأنها

 الذي المتحدة األمم مستوى على الوحيد الجهاز الدولية العدل محكمة تعتبر- 1

 داخل أوالتكتالت السياسية باإلعتبارات التأثر ودون للقانون تطبيقا عمله يمارس

 وتجسد القوة، وليس القانون طريق عن سليمة تسوية وسيلة لكونها الدولية المنظمة

 الضغوط من الرغم فعلى المحكمة، نظرتها التي العازل الجدار قضية في ذلك

 تخضع لم أنها إال قرارها للتأثيرعلى األوروبية الدول وبعض واإلسرائلية األمريكية

 . واإلنصاف العدالة ولمبادئ الدولي للقانون وانتصرت

 ففي إفتائية، والثانية قضائية األولى وظيفتين الدولية العدل محكمة تمارس- 4

 ومجلس العامة الجمعية في محصور الفتوى طلب حق أن نجد االستشارية الوظيفة

 لها الترخيص بعد المتخصصة والوكاالت المتحدة األمم فروع باقي وكذلك األمن،

 من والدول الدولية والمنظمات العامة األمانة من كل  وحرمان العامة، الجمعية من

 كون في يكمن المشكل فهنا القضائية، الوظيفة يخص فيما أما الحق، هذا ممارسة

 تقبل التي الدول من المسبق القبول على بناء القضائي اختصاصها تمارس المحكمة

 المحكمة لممارسة عائقا يمثل ما وهذا للمحكمة، اإلجباري باالختصاص

 . القضائي الختصاصها



38 
 

 القضائية وأحكامها االستشارية آرائها تنفيذ مشكل لديها الدولية العدل محكمة أن- 1

 قضية وكذا ، 4717 سنة كورفو قضية في المحكمة به ماجاءت تنفيذ تم فهل

 .؟ 4771 سنة نيكاراغوا

 ولعل. ؟ 4771 سنة النووية األسلحة حول االستشاري المحكمة رأي تنفيذ تم وهل

 لم الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام واضعي أن إلى يعود المشكلة هذه أساس

 على األولى بالدرجة اهتمامهم تركيز بقدر للتحاكم، الالحقة للمرحلة اهتمامهم يولوا

 الخضوع تأمين مشكلة على وليس وتشكيلها المحكمة اختصاص مشكلتي تسوية

 .وأرائها لقراراتها
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 بإشراف
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  ٣٢المائدة:             
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 اإلهداء

، الشمس اليت أضأت عتميت، ورمز احلب والعطاء ،مدرسة احلنان إىل ..

 .أمي احلبيبة.. ظلميت أنارتالشمعة اليت  و

 حرسك الرحيم ورعاك 

وسقاه مباء الصرب حتى أينع مثره،  ،العلم من غرس يف نفسي حبَّ .. إىل

 أبي الغايل... ملجأي وقدوتي ..   سندي وعزوتي

                                                                         حفظك الرمحن ورعاك                                                                                       

وسعى يف تقديم العون يل من  اً،كل من أوالني رعاية واهتمام إىل ..

 قريب أو بعيد.

                                                                          
 الباحث



 

  ت 

    
 

 

 شكر وثناء

وتي جوامع الكلم والصالة والسالم على من أ   ،هذا العمل المتواضعممتنة هلل على توفيقه إلتمامي 
ال َيْشُكُر هللَا َمْن الشريف: )النبوي ن، انطالقا  من الحديث للعالمي رسل رحمة  الذي أ   النبّي األميّ 

صاحب  (هاشم أحمد)الدكتور  ستاذي المشرفأ تقدم بالشكر واالحترام إلىأ ،(ال َيْشُكُر النَّاَس 
فال شيء على عطائك،  شكرا  لك ،ومنحني خالص نصحه ،من رباني فكريا   ،العلم والمعرفة

 عندي سوى دعوتي لربي أْن يجزيك عّني خير ما يكون الجزاء.

أساتذة  دجلة الجامعة كلية كلّيتيباالحترام، إلى والتقدير الموسوم  الجزيل وأتقدم بالشكر   
 . القانون المحترمين في قسم أساتذتي وأخّص منهم  ،وموظفين

وآراء علمية من نصائح لي ه نوأتقدم بالشكر واالحترام إلى أعضاء لجنة المناقشة وما سيقدمو    
 قيمة.

 

 سأل هللا التوفيق والنجاح لي وللجميع. أو                     

 

 

  الباحث                                                                                  
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 ج 

 المقدمة
المسؤولية هي حالة الشخص الذي أرتكب أمرا  يستوجب إلزامه بتعويض ما سببه من 

 ضرر للغير.

القواعد القانونية تشير أن الفرد ال يسأل مدينا  إال عن ما يرتكبه شخصيا  من أخطاء ضارة 
 بالغير...

ونتيجة للتطور الحاصل في عالقات األفراد فيما بينهم وتطور نشاطهم لجميع أشكالها، 
أدى إلى تدخل الشرع لغرض تنظيم تلك العالقات المشبعة والواسعة، حيث توسعت التشريعات 
في مفهوم المسؤولية حيث لم تعد تتطلب ضرورة وقوع الخطأ ممن يراد مسائلته شخصيا ، بل 

لتشمل المؤسسات واألفراد الذين يستخدمون اآلخرين في تنفيذ مام أعمالهم امتدت المسؤولية 
باعتبارهم مسؤولين عن األضرار التي يحدثها اآلخرون التابعون لهم، وهذا ما يسمى بالمسؤولية 

( من القانون المدني العراقي: "الحكومة والبلديات 219/1عن فعل الغير، حيث نصت المادة )
لتي تقوم بخدمة عامة، وكل شخص يستغل أحد المؤسسات الصناعية أو والمؤسسات األخرى ا

التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموه، إذا كان الضرر  ناشئا  عن عقد وقع منهم 
 أثناء قيامهم بخدماتهم".

( من القانون المدني المصري على أنه: "يكون المتبوع مسؤوال  174كذلك نصت المادة )
الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعا  منه في حال تأديته وظيفته أو عن الضرر 

 بسببها".

إن اإلصابات التي تخلفها حوادث السير ذات خطورة كبيرة، حيث تشكل هاجسيا  وتحلفا  
لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت أحد المشكالت التي تستنزف المواد البشرية والمادية للمجتمع، 

الذي يستلزم أن تتصدى الدولة بكامل سلطاتها للمشاكل االجتماعية التي تسببها هذه  األمر
( 2463( حادث منها )9852( )2018الحوادث، حيث بلغ عدد حوادث المرور المسجلة لسنة )

 ( حوادث مختلفة.7389مميت و )



 

 ح 

ه المشكلة وكان للتشريع العراقي وقفة متميزة عن أقرانه دول كثيرة ي معالجة جانب من هذ
 تمثلت في التعويض عن الضرر الناشئ بسبب حوادث السير.

 أهمية البحث:

وتكمن أهمية البحث بمدى أهمية هذه اآللة الحديثة التي ظهرت مؤخرا ، واألضرار التي قد 
تنتج عنها، وعدم معرفة من هو المسؤول عن هذه األضرار جميعها، خصوصا  إذا كان 
المضرور هو المعيل الوحيد لألسرة، وحيث أن هنالك حق يعتدى عليه ال بد من توفير الحماية 

األمر يدعوا إلى زيادة البحث والتعمق بنظام المسؤولية المدنية الناشئة عن  وهذاالعاجلة له، 
 حوادث السير، الستخراج أفضل الوسائل التي تساعد على حماية المضرور.

 أهداف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة شاملة ومعمقة لألضرار الناشئة عن حوادث السير ومن هو 
عرفة ما هو األساس القانوني للمسؤولية الناشئة عن المسؤول عنها، كما يهدف البحث إلى م

 بتوفير سبل الحمالة للمضرور.حوادث السير، وكيف قام القانون 

 مشكلة البحث:

كيف يكون التعويض عن الضرر في حوادث السير، وبيان معرفة تكمن مشكلة البحث في 
  التعويض والضمان وبيان أسبابها، وبيان ما يمكن تخريج التعويض عليه. 

 منهجية البحث:

سيتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، القائم على شرح وبيان القواعد القانونية التي تحكم 
وضعها القانون المشرع لحماية المتضررين من  هذا الموضوع، وتوضيح أهم القوانين التي

 الحوادث، وذلك من خالل البحث في المصادر والمراجع والرسائل الجامعية.

 خطة البحث:

سأتكلم في هذا البحث سيتم معالجة هذه المسؤولية من خالل تقسيم البحث إلى مبحثين، 
مطلبين، وِسم المطلب  في المبحث األول منه عن ماهية التعويض المدني، وتم تقسيمه إلى



 

 خ 

األول منه: مفهوم الضرر وأنواعه، ووِسم المطلب الثاني: بتعريف التعويض المدني وصوره 
وطرقه، أما المبحث الثاني فتكلمت فيه عن االختصاص القضائي والتقادم، وجاء على مطلبين 

وِسم المطلب األول منه: باالختصاص القضائي، والمطلب الثاني منه: تقادم دعوى  أيضا ،
المسؤولية التقصيرية، وختم المبحث بالخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها 

ضال  عن قائمة المصادر والمراجع.الباحث، ف
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 المبحث األول: ماهية التعويض المدني

مبحث عن من هو المسؤول عن التعويض عن حوادث السير، وما سيتناول الباحث في ال
هي األضرار التي تغطى بموجب القانون المدني، وما هي شروط اعتبار الحادث مغطى تأمينيا ، 
لذلك قسم هذا المبحث إلى مطلبين، تناول المطلب األول فيه عن مفهوم الضرر وأنواعه، وتناول 

 ض المدني وصوره.المطلب الثاني منه عن تعريف التعوي

 المطلب األول: مفهوم الضرر وأنواعه

ن يكون فعل ذا كان هذا الضرر يستوجب التعويض أم ال، أي يجب أيجب علينا البحث فيما إ   
دى إلى ضرر بالغير سواء بجسده أو في ماله أو تسبب فيه، وهذا المطلب سيكون على السيارة أ

 الضرر، والثاني منه أنواع الضرر.فرعين سنبين في الفرع األول منه تعريف 

 الفرع األول/ تعريف الضرر:

الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مشروع له، أو يعد  بييقصد بالضرر األد
الضرر الركن الركين من بين أركان العمل المشروع إذ ال مسؤولية دون ضرر وال تعويض إال 
يقدر الضرر الذي يكون إما ماديا  يصيب المضرور في ماله كأتالف أو تفويت فرصة أو جسميا  

تج عن إصابة أو مساس بشعور ينتج عن إهانة أو كإصابة األنسان في جسمه أو معنويا  كألم ين
 .(1)تقييد للحرية ينتج عن حبسه دون وجه حق

                                                           
الجزائر، -، دار هومه للنشرلجميع الجهات القضائية الوجيز في شرح األحكام المشتركة ،أ. يوسف دالنده (1)

لوجيز في ا البكري و أ. م محمد طه البشير،د. عبد المجيد الحكيم و أ. عبدالباقي  أو ، 212ص، 2009ط
-هـ1383مصادر االلتزام، 2ط بغداد،-، المكتبة القانونية للنشرلتزام في القانون المدني العراقينظرية اال

  .525 ، صم1963
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وال يكفي في الفقه  ،(1)وعبر الفقهاء المسلمون عن الضرر باالستهالك واإلفساد واإلتالف   
اإلسالمي بتحقيق المسؤولية ووجوب الضمان أن يقع التعدي بل عن حصول ضرر ناشئ عن 

، أو األصل في اعتبار الضرر ما ورد في الحديث النبوي الشريف )ال ضرر وال (2)هذا التعدي
 .(3)ضرار( ومعناه الرجل أخاه ابتداء وال جزاء

وقد فّرع الفقهاء المسلمون على هذا الحديث قواعد فقهية كثيرة، منها: الضرر يزال والضرر ال    
ويدفع الضرر األشد بالضرر األخف، يزال بالضرر، ويتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام 

ومعنى هذا القواعد مجتمعة: أن كل ضرر يجب دفعه والتعويض عنه إال إذا كان دفعه ال يتم إال 
بإيقاع ضرر آخر على الضرر أو على شخص آخر، ففي هذه الحالة ال يدفع إال في صورتين، 

العام بتحمل الضرر  إحداهما: أن يكون أحد الضررين خاصا  واآلخر عاما  فيدفع الضرر
 الخاص.

وثانيهما: أن يكون أحد الضررين أكبر وأشد من اآلخر فيدفع الضرر األشد بتحمله 
 الضرر الالحق.

الذي يصيب الشخص في كل ما حرمت الشريعة  ىفالضرر في الفقه اإلسالمي هو األذ
مته، أو أي المساس به على اآلخرين، سواء كان في جسمه أو ماله، أو في عرضه وشرفه وكرا

 . (4)معنى من المعاني التي حرمت الشريعة اإلسالمية االعتداء عليها من قبل اآلخرين

 

 

                                                           
-3/458، ص، د. ت1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، عيسى البابا الحلبي، ط ،ينظر أحمد الدرير (1)

459. 
  .14، ص، دار الكتاب اإلسالمي، د. ط. تتمجمع الضمانا ،غانم البغدادي (2)
 .85 ، صم1999 -هـ  1419، 1ط، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  والنظائر، األشباه ،ابن نجيم (3)
  .295، صصادر االلتزام في القانون المدني، دار الكتاب اإلسالمي، د. ط. تم، د. عصمت عبدالمجيد (4)
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  :أنواع الضررالفرع الثاني/ 

 الضرر المادي: /أوالا 

يقصد بالضرر المادي ذلك الضرر الذي يحدث مساسا  في شيء ذي قيمة مالية، أي 
كاالعتداء على حق من حقوق المالية، كحق الملكية يصيب األموال أو الذمة المالية للمضرور، 

منقوالته، وقد يكون الضرر المادي ماسا   ير أو زراعته أو اتالف سيارته أومثال  كحرق منزل الغ
بمصلحة مشروعة لشخص من األشخاص ممن تسبب بفعله الضار في وفاة الغير فيكون قد 

رور، فالنفقة كان يحصل عليها هؤالء تسبب ضررا  ماديا  لألشخاص الذين كان يعولهم المض
 .(1)األشخاص هي مصلحة مالية

( من القانون المدني العراقي على عنصرين يتضمنها 207( من المادة )1نصت الفقرة)
 ، وهما:(2)الضرر المادي

 ما فاته من كسب-2حق المتضرر من ضرر    -1

 

 الضرر األدبي: /ثانياا 

هو الضرر الذي يصيب الشخص في قيمة غير مالية كاالعتداء على السمعة والشرف 
والسب والقذف أو التشهير أو هتك العرض وإيذاء العاطفة بالشعور، فموت األنسان يسبب ضررا  
أدبيا  ألقارب المتوفي، األقربين كالوالدين واألوالد والزوجة، ويترتب مثل هذا الضرر بالنسبة 

تعلقت باعتداء من نوع آخر كالخطف أو الضرب أو الجرح مثال ، كما أن بعض لهؤالء إذا 
األضرار المحسوسة كاآلالم الجسمية الناشئة من اإلصابة والتشويه الناتج عن الجروح تعتبر 

                                                           
لنظرية ا ،سمير سعد تناغوو  ،295صصادر االلتزام في القانون المدني، م ،ينظر د. عصمت عبدالمجيد (1)

 .303-302، ص، د. ت1لمعرفة الجامعية للنشر، ط، دار االعامة لاللتزام
 .1، فقرة/ 207ينظر قانون المدني العراقي: المادة/ (2)
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أدبية، وقد يكون الضرر األدبي في ضوء اعتداء على حق من الحقوق، ولو لم يترتب عليه 
، وبعد أن (1)و المتجر أو المصنع، ولو يترتب على ذلك خسارة ماليةضرر أدبي كاقتحام المنزل أ

كان التعويض عن الضرر األدبي يثير جداال  ونقاشا  واختالفا  بات اآلن من األموال المسلم بها 
 فقها  وقانونا  وقضاء . 

 

 :المطلب الثاني/ تعريف التعويض المدني وصوره وطرقه

للمتضرر من بدل مادي أو معنوي بسبب الضرر الذي لحق به التعويض هو ما يجب دفعه    
وفي هذا المطلب وضحت معنى التعويض، وقسمته إلى فرعين األول منه صور  من قبل الغير،

 التعويض المدني، والثاني منه شروط التعويض المدني وأنواعه. 

الضرر تعادل ما  وفي وسعنا تعريف لتعويض بأنه: "مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس   
 (2)لحق المضرور من ضارة وما فاته من كسب كانا نتيجة للفعل الضار".

وإن التعويض هو وسيلة لجبر الضرر محوا  أو تخفيفا ، وهو يدور مع الضرر وجودا  وعدما ،    
وال تأثير لجسامة الخطأ فيه، وينبغي أن يتكافأ مع الضرر دون أن يزيد عليه أو ينقص عنه. فال 

وز أن يتجاوز مقدار الضرر كي ال يكون عقابا  أو مصدرا  للمضرور. وهو في ذلك يختلف يج
عن العقوبة التي تهدف إلى ردع الخطأ وتأديبه، ويتأثر تقديره بجسامة الخطأ وقد تفرض وإن لم 

 .(3)يلحق أحدا  ضرر ما

                                                           
في المسؤولية  تعويض الضرر ،وسعدون العامري  ،305-304ص، النظرية العامة لاللتزام ،سمير تناغو (1)

 .68، ص1981بغداد، د. ط، -، وزارة العدل، منشورات مركز البحوث القانونيةالتقصيرية
 .8 ، ص2009، 1ط، 1جدمشق، -الموسوعة القانونية المتخصصة، دار الفكر ،محمد عزيز شكري  ((2

لتزام في الوجيز في نظرية االوأ. م محمد طه البشير، د. عبد المجيد الحكيم وأ. عبدالباقي البكري ينظر  (3)
   .244ص ،القانون المدني العراقي
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عريفه ولم يتعرض فقهاء القانون المدني لتعريف التعويض بوضع نصوص محددة تبين ت
وإنما يتعرضون مباشرة  لبيان طريقته عند تعرضهم للحديث عن جزاء المسؤولية، وذلك ربما يرجع 
إلى أن التعويض المدني معناه واضح وال يحتاج إلى زيادة في اإليضاح، ومع ذلك حاول بعض 

"بأنه ما يلتزم به المسؤول عن المسؤولية المدنية اتجاه من اصابه ضرر  :فقهاء القانون تعريفه
أي أنه إذا وقع عمل غير مشروع نشأ عنه حق في تعويض الضرر الذي  فهو جراء المسؤولية

 .(1)نجم عنه وعلى هذا ينبغي مقابلة هذا الضرر بماله عوضا  عنه"

ء مقابل ضرر لحق به ونقد في وعرفه صاحب المعجمات القانونية: "بأنه ما يعطي المر 
 المسؤولية غير التعامدية طبعا  لهجم الضرر".

"مبدأ الموازنة بين الضرر والتعويض وعرف أيضا  بأنه جبر الضرر الذي لحق 
 ويمكن تقسيمه إلى فرعين: .(2)بالمصاب"

 صور وطرق التعويض المدني:الفرع األول/ 

ذلك ممكنا ، وذلك بإعادة المتضرر إلى يستهدف التعويض إزالة الضرر ومحوه كلما كان 
عيني وقد يكون بالتعويض حالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر ويكون ذلك بالتعويض ال

 ، وصور التعويض هي:بالمقابل

 

 التعويض العيني: /أوالا 

يقصد بالتعويض العيني الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل أن يرتكب المسؤول 
أدى إلى وقوع الضرر وهو ما يؤدي إلى محو الضرر وإزالته بدال  من بقاء الضرر  الفعل الذي
 . (1)على حاله

                                                           
 .159، ص، د. ت1ط في شرح القانون المدني العراقي، طالوسي ،د. عبدالرزاق أحمد السنهوري  (1)
 .159صالمصدر السابق: ينظر  (2)
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 :(2)( من القانون المدني العراقي41ومن أمثلة التعويض ما نصت عليه المادة )

"لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بال مبرر ولكل من استحل الغير لقبه أن يطلب 
 يطلب التعويض إذا لحقه ضرر من ذلك". وقف هذا التعرض وأن

وقد يكون التعويض العيني في حالة بالضرر الجسدي متمثال  بالتزام الطبيب أو المشفى 
عالج شخص مصاب نتيجة الرتكاب الطبيب أو المشفى لفعل ضار غير مشروع أدى إلى 

 . (3)إصابة المريض بالضرر الجسدي

 

 :التعويض بالمقابل /ثانياا 

يبدو في صور شتى فقد يكون نقديا  وقد يكون غير نقدي وقد يكون تعويضيا   إن التعويض
عن ضرر مادي وقد يحكم عن ضرر أدبي وعلى القضاء في تقديره أن يتأكد من توافر 

 .(4)عناصره

 :/ التعويض النقديثالثاا 

األصل في التعويض النقدي أنه يكون مبلغا  نقديا  يدفعه )المسؤول عن إحداث الضرر( 
، وتقضي المحكمة بالتعويض النقدي عما ال (5)لى المضرور، بدال  عما أحدثه األخير من ضررإ

                                                                                                                                                                      
 .149ص، تعويض الضرر ،ينظر سعدون العامري  (1)
 ، من القانون المدني العراقي. 41متن قانوني المادة/ (2)
وباسل  ،406 ص ، د. ت،1، ط1987، منشورات المكتبة الجامعية النظرية لاللتزامات ،مصطفى جمال (3)

 .162جامعة بغداد: -الضرر المادي عن اإلصابة الجسدية دراسة مقارنة، )رسالة ماجستير( كلية القانون  ،محمد
لتزام في الوجيز في نظرية اال ،لمجيد الحكيم وأ. عبدالباقي البكري وأ. م محمد طه البشيرد. عبد اينظر  (4)

   .245ص، القانون المدني العراقي
في شرح  الوجيز ،ويوسف دالندة، 644ص، شرح القانون المدني العراقي لوسيط فيا ،السنهوري ينظر  (5)

  245ص ،ةم المشتركة لجميع الجهات القضائياألحكا
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، وعلى هذا (1)يصلح )التعويض الغير النقدي( لجبر الضرر، وكذلك بدال  من التعويض العيني
 ( من القانون المدني العراقي )ويقدر التعويض بالنقد...(.209( من المادة )2نصت الفقرة )

التعويض النقدي من أكثر طرق التعويض مالئمة إلصالح الضرر الحاصل، ويعد 
واألصل أن يكون التعويض النقدي مبلغا  محددا  من النقود يدفعه )المسؤول عن إحداث الضرر( 
إلى المضرور دفعة واحدة، ويمكن دفعه بشكل أقساط أو إيراد مرتب المضرور لمدى الحياة 

 . (2)ي الموضوع تبعا  للظروفواحدة معنية حسبما يرتئيه قاض

: "تعيين (3)( من القانون المدني العراقي209( من المادة )1وعلى هذا نصت الفقرة )
طريق التعويض تبعا  للظروف ويصح أن يكون التعويض أقساط  أو إيرادا  مرتبا  ويجوز في هذه 

 الحالة التزام المدين بأن يقم تأمينا ".

 

 :النقدي/ التعويض الغير رابعاا 

يكون التعويض الغير النقدي بأمر من المحكمة اداء أمر معين على سبيل التعويض وقد 
، وقد يكون من مصلحة المتضرر أن (4)يكون أنسب ما تقضيه الظروف في بعض الصور

يطالب بالتعويض الغير النقدي وخاصة في فترات القحط  والحصار حيث ال يستطيع المتضرر 

                                                           
،  120ص، م1995، 1، مؤسسة المعارف للنشر، طالموجز في مصادر االلتزام ،ينظر د. جالل علي العدوي  (1)

د. أحمد  و ،378 ص م،1977، 1، دار النهضة العربية، طدروس في نظرية االلتزام ،ود. محمد لبيب شنب
 ،م2017، 2روت، طبي-، منشورات زين الحقوقيةمصادر االلتزام دراسة مقارنة ،د. جواد كاظم سلمان و

-496 ص ،م1998، 1، دار النهضة العربية للنشر، طااللتزام رمصاد ،د. عبدالمنعم فرجو ، 459-487ص
 م، ص2005، 1ط، 2جاالسكندرية،  -منشأة المعارف، شرح القانون المدني ،ود. محمد كامل مرسي، 624
207.  

 .189،527 ، صم1988، 5ط ،الوافي في شرح القانون المدني ،ينظر د. سلمان مرقس (2)
 .1، فقرة/209قانون المدني العراقي مادة/ (3)
 .157ص، عويض الضررت ،سعدون العامري  ينظر (4)
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، (1)ه كتعويض، أو أن يحصل على مثل الشيء الذي أصابه الضرربالمبلغ الذي يدفع ل
وتعويض المتضرر بأشياء مثلته يكون بنفس النوع والمقدار،  وفي دعاوى والقذف والمنافسة 
الغير المشروعة يكون بأمر محكمة يباشر الحكم القاضي بإدانة المدعى عليه في الصحف على 

 .(2)تعويضا  غير نقدي عن الضرر األدبي المدعينفقة هذا األخير، وهذا الشد يعد 

 ويذهب االتجاه إلى أنه يفضل أن يكون التعويض بشكل إيراد مرتب في الحاالت اآلتية:

إذا كان الضرر الذي أصابه المتضرر عجز جزئي دائمي ألن هذا العجز ال يظهر  -1
 كامال  وبصورة مباشرة، بل يستمر حتى نهاية حياة المصاب.

مصاب جسديا  شخص قاصر فيفضل دفع تعويض مقسط له حتى بلوغ سن إذا كان ال -2
 الرشد.

إذا اقتضت آثار اإلصابة بقاء المصاب في مستشفى أو مصح المراقبة أو معالجته  -3
باستمرار، وفي هذه الحالة فأن التعويض المسقط يؤمن دفع نفقات اإلقامة، في إذا كان 

ى مدى المستقبل، فأن المستشفى أو الضرر الجسدي قابال  للتغيير وغير مستعد عل
 المصح وبصورة مستمرة.

اإليراد المرتب يسمح بإعادة النظر في التعويض عند تغير ظروف الضرر سواء من  -4
 الناحية المالية أو الطبية.

يفضل أن يكون التعويض على شكل إيراد مرتب للمضرورين من األطفال أو  -5
فإنه يحتاج إلى إيراد مرتب تعويضا  له  القاصرين، فالطفل يضار بفقده لمعيله وبذلك

 ولفترة من الزمن يتاج فيها إلى معيل.

                                                           
بيروت، -، منشورات عويداتمسؤولية الناتجة عن الفعل الشخصيالنظرية العامة لل ،ينظر د. عاطف النقيب (1)

 .410م، ص1983، 1ط
وباسم محمد ، 406ص، مسؤولية الناتجة عن الفعل الشخصيلنظرية العامة لل ،ينظر د. عاطف النقيب (2)

 .170، صلمادي الناتج عن االصابة الجسديةالضرر ا ،رشدي
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( 1980( لسنة )52ويالحظ أن قانون التأمين االلزامي عن حوادث السيارات رقم )
 . (1)( وهو اتجاه غير عادل2/2منع دفع التعويض النقدي على شكل أقساط أو إيراد مرتب )م

 

 :شروط التعويض المدني وأنواعه /ثانيلا الفرع

بعد توافر األركان الالزمة لتحقيق المسؤولية المدنية من فعل ضرر تكون إما تحقيق 
حالة التزام، أو جزاء قانوني نتيجة فعل أو تصرف يرتب عليه القانون آثار شرعية يمثل 

ال  للتعويض . اشترط القانون توافر بعض الشروط في الضرر ليكون قاب(2)بالتعويض المدني
 :(3)المدني، ومن هذه الشروط ما يأتي

 أن يكون الضرر مباشرة بشخص من يطالب بالتعويض المدني. -1
 أن يكون الضرر مباشرة  بشخص من يطالب بالتعويض المدني. -2
 أن يلحق الضرر شخص من يطالب بالتعويض المدني. -3
بالتعويض أن يكون الضرر قد أصاب مكتسبا  أو مصلحة مشروعة لمن يطالب  -4

 المدني.
 أن ال يكون الضرر قد سبق تعويضه. -5

بعد إكمال هذه الشكلية التي رسمها القانون تكون أمام حالة تنفيذ التزام امره القانون     
 ألن التعويض بدون وجودا  وعدما  مع تحقيق الضرر.

 

                                                           
 .175 م، ص1989، د. ط، لمادي الناتج عن االصابة الجسديةالضرر ا ،باسم محمد رشدي (1)
 .96م، ص1957، 1بغداد، ط-مطبعة العاني، المبادئ القضائية القسم المدني ،د. عبدالرحمن عالم (2)
ظرية االلتزام في القانون الوجيز في ن د. عبد المجيد الحكيم وأ. عبدالباقي البكري وأ. م محمد طه البشير، (3)

   .121ص، االمدني
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 المبحث الثاني: االختصاص القضائي والتقادم

هو الصالحية التي تملكها المحكمة للنظر في موضوع إن االختصاص القضائي بوجه عام    
، والمحاكم الوطنية في كل دولة هي التي تتكفل عادة بتطبيق تلك القواعد الخاصة بحماية معين

حقوق األفراد، وسأبين في هذا المبحث عن ذلك، ولهذا قسمت المبحث إلى مطلبين، تناول 
  لثاني تقادم دعوى المسؤولية التقصيرية.المطلب األول فيه االختصاص القضائي، والمطلب ا

 :المطلب األول/ االختصاص القضائي

االختصاص بصفة عامة في الحقل القضائي، هو السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون 
 . (1)للتحقيق والفصل في خصومة معينة

ويقصد باالختصاص القضائي: "بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية بالمقابلة 
ولما كانت الدولة تباشر سلطاتها مع الحدود التي تباشر فيها الدولة األخرى سلطاتها القضائية، 

باشر القضائية بواسطة محاكمها، كان معنى االختصاص القضائي الدولي هو بيان الحدود التي ت
فيها محاكم دولة معينة وظيفة القضاء بالمقابلة مع الحدود التي تباشر فيها محاكم الدولة 

. وبعد هذا التعريف عن االختصاص القضائي فيمكن تقسيمه إلى (2)األجنبية هذه الوظيفة"
 فرعين: 

 / المحكمة المختصة في نظر دعوى التعويض.الفرع األول

من الجهات  الدعوى  ياألدبية والمعنوية المطالب بها فو  التعويض عن األضرار المادية   
نواع دعاوى أيختص القضاء العادي بنظر جميع ف. دارية أو األفراد متضامنين فيه معااإل

ية عدا دعاوى التعويض التي ترفع دار و الجهات اإلأويضات التي ترفع من وضد الحكومة التع
(  )القضاء المدني ةن المحاكم العاديأ ىافة الض، مام المحكمة ويختصم فيها القوات المسلحةأ

ة فض دارية يكون فيها رأي لجنإي جهة ألتعويض ضد ن دعوى اأي أ ،بها دوائر حكومة وعمال

                                                           
 . 5م، ص1994، 2، ط2ادوار عبد، موسوعة أصول المحكمات واإلثبات والتنفيذ، مطبعة المتنبي، ج ((1

 .605م، ص1977، 8، ط2القاهرة، ج -عز الدين عبد هللا، القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية (2)
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و يكون حاضرا فيها ممثال عن الجهة أو رأي لجنة المفوضين أدارية المنازعات بالجهة اإل
  .االدارية في الدعوى 

مام القضاء أ يضا  أئية متبوعة بالتعويض مثال فترفع مثال كالجنا نه في الدعاوى التبعيةأكما    
 جراءات أول من يقرر إنإلكون المحكمة التي بدأت فيها ايجب أن تف -القضاء المدني -العادي

طراف ألالصلة بين ا جراءات. ويقتضي ذلك مراعاةإلفي ا دءكانت هي الجهة المناسبة للب
 تلك الدولة. المطلوبة فيوموضوع الدعوى وسبل العدالة 

المحكمة  أو بعبارة أخرى ، في نزاع يتعلق بالملكية الفكرية تتحدد المحكمة المختصة بالفصلف   
القانون الدولي الخاص في الدولة التي تقع فيها  لقواعد وفقا   ختصاص في المنازعةالالتي لها ا

الفكرية  لي الخاص وقانون الملكيةهذا التحديد كذلك بمواثيق القانون الدو  المحكمة، وقد يتأثر
تصة بالفصل في في أكثر من دولة مخ قليمية. ومن غير المستبعد أن توجد محاكمإلالدولية أو ا

 .نزاع ما

عن مسألة تحديد القانون  في منازعة ما منفصل دءلة الحسم في اختصاص محكمة في البمسأ   
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون لمحكمة في  الذي ينبغي أن يطبق لتسوية هذه المنازعة.

في حين أن القانون ، ختصاص في البت في منازعة تعاقدية في مجال الملكية الفكريةالاالدولة 
 .الدولة الواجب التطبيق على هذه المنازعة هو قانون 

 جراءإة أولى أن تنظر في سيتعين على المحكمة في مرحل الواجب التطبيق مسألة القانون و   
 ألنا. وهذه مرحلة لها أهمية خاصة المطلوبة وتكييف طبيعته نتصافالوالمنازعة وأوجه ا

أو أن  يؤدي إلى تطبيق قواعد مختلفة من القانون الدولي الخاص ف التكييف يمكن أنالاخت
 على المنازعة. يحيل إلى قانون آخر منطبق

أو  للملكية الفكرية أو سريانه؛ د حقويمكن لمنازعات الملكية الفكرية أن تتعلق مثال بوجو   
أو بغير  كية الفكرية؛ أو بعناصر تعاقدية؛بملكية حق للملكية الفكرية؛ أو بالتعدي على حق للمل

الشرعية أو  تشريعات محددة بشأن المنافسة غيرذلك من أسباب تحريك الدعوى استنادا إلى 
 .جريرة التظاهر بعدم الملكية
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 نالتشمل دفع تعويضات مادية، أو إع اف المطلوبة وقدنتصالويمكن أن تختلف أوجه ا 
التعدي أو  و استصدار أمر زجري يرمي إلى منعصالحية أو عدم صالحية حق للملكية الفكرية، أ

ة هي المختصة في النظر في محاكم دولة معينف الكف عنه، أو منح حقوق الملكية الفكرية.
رح عما إذا كانت محكمة داخل ال أيضا  يطبموجب القانون الدولي الخاص؛ لكن السؤ  منازعة

 واحدة محاكم متعددة لكن ليس لكل ما مختصة في النظر في المنازعة. فقد تكون في دولة دولة
 (1)ختصاص في البت في المنازعات أو تقديم سبل انتصاف.المنها نفس ا

 المحكمةية وأي نظام يحكم اختصاص ساسي للملكية الفكر ألومن المهم بحث النظام ا   
النظم  للبت في المنازعة. وعموما  تمنح ختصاص القضائيالقضائي لتحديد المحكمة التي لها اال
، من قبيل المسائل ت في بعضيمكن الب ختصاص لمحاكم بعينها. إذالساسية للملكية الفكرية األا

نية مسألة أو الممارسات الوط ويمكن أن تحكم القوانين ،في محاكم محددةو الصالحية والتسجيل، 
وقد تكون بعض الدول منحت اختصاصا  لمحاكم متخصصة في . تحديد المسائل المرتبطة

البت في قضايا الملكية الفكرية  ختصاص فياالدول أخرى منحت  ون الملكية الفكرية. وقد تك
ات أو يالتحادية أو المحاكم في الو المن مجموعة واحدة من المحاكم، مثال المحاكم ا كثرأ

الدولة، يمكن إعمال السلطة التقديرية لتحديد المحكمة المناسبة للبت  ورهنا  بقوانين ،المحافظات
   في القضية.

 تنازع القوانين.و / تنازع االختصاص القضائي الفرع الثاني

منها حق األفراد ن امتداد العالقات القانونية بين األفراد عبر الحدود يفرز جملة أوضاع إ
 ، واستعمالها ، وأخيرا الحماية القضائية لها عند أثارة نزاع بين أطرافها.ق بالتمتع بالحقو 

وإذا كان التمتع بالحقوق عن طريق الجنسية أو الموطن، فان استعمال هذه الحقوق يثير 
موضوع التنازع الدولي بين القوانين ذات الصلة بهذه الحقوق ، كما أن هذا االستعمال ترافقه 
ضمانات تتمثل بالحماية القضائية لهذه الحقوق والذي بأثرها يطرح تنازع آخر يصطلح علية 

                                                           
م، 1990بيروت–، الدار الجامعية القانون الدولي الخاص ،د. سامي بديع منصور، ود. علي محمد عبدالعال ((1

 .350 ص:
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الذي يمثل الجانب اإلجرائي لمشكلة تنازع القوانين ومثلما  ختصاص القضائي الدولي،بتنازع اال
توجد قواعد حلول تنازع القوانين توجد قواعد لحلول التنازع بين المحاكم ، كما أن تلك القواعد 
تمارس من خاللها المحكمة صالحيتها في تسوية النزاع ، مما يثر ذلك التساؤل عن أنواع 

القضائي الدولي، وطبيعة القواعد واإلجراءات المتبعة في كل منهم ، وألجل اإلحاطة االختصاص 
بالموضوع سنبحث ذلك من خالل بيان التنازع في نطاق االختصاص القضائي العام المباشر و 

 من ثم التنازع في نطاق الختصاص القضائي العام الغير المباشر.

التي تملكها المحكمة للنظر في موضوع االختصاص القضائي بوجه عام هو الصالحية ف
يصطلح على اختصاصها في هذه الحالة نسبة لباقي محاكم الدول األخرى و معين بال

إضافة إلى أنها تملك مقابل ذلك اختصاص قضائي خاص  باالختصاص العام الدولي المباشر،
لدولة يع عناصرها داخلي في أطار المنازعات التي تنشا بأثر العالقات الوطنية التي تنتمي بجم

ا أذا اختصت في نظر منازعة )دعوى( معينة أي أن محاكم دوله م ،المحكمة الناضرة في النزاع
، وإذا لم ينعقد حية الداخلية اختصاصا قضائيا خاص، فإنها ستختص من النامن الناحية الدولية

ئي الدولي اختصاصها الدولي فسوف ال ينعقد اختصاصها الداخلي، ويتحرك االختصاص القضا
ممتدة بعناصرها على أكثر من دولة، أما بمناسبة المنازعات القضائية التي موضوعها عالقات 

ذا كانت عناصر هذه العالقات مركزه في محيط دولة واحدة فيطرح تنازع من طبيعة أخرى أال إ
      لإلحاطة بالموضوع فسنعرض له من خالل فرعين. ،تنازع االختصاص القضائي الداخليوهو 

يعرف هذا االختصاص بأنه : و التعريف باالختصاص القضائي الدولي المباشر :منها الفرع األول
الصالحية القضائية التي تملكها محاكم دولة ما بالنسبة لمحاكم باقي الدول في تسوية منازعة أو 
النظر في دعوى موضوعها عالقة ذات بعد دولي ، وتنظم ممارسة هذه الصالحية عبر قواعد 

المصدر وتستند إلى  وتكون هذه القواعد وطنية ،تضطلع بتسوية النزاع بشكل مباشر موضوعية
، ية من صالحية من الناحية الدوليةها يتحدد مساحة ما تملكه المحاكم الوطنئمعايير في ضو 

  .ي تحد من مباشرتها لهذه الصالحيةوالقيود الت

كما أن المحاكم الوطنية في سبيل تطبيق هذه القواعد تقوم بأعمال القانون الوطني على 
اإلجراءات القضائية وبموجب هذا أال عمال يستوي أطراف الدعوى أمام المحاكم سواء أكانوا 
وطنيين أم أجانب أم فقط أجانب ،الن قاضي النزاع سيطبق قانونه الوطني على اإلجراءات 
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النظر عن صفة المتنازعين وطبيعة المنازعة طالما انعقد االختصاص للمحكمة القضائية بغض 
، ودون وجود موانع أو قيود تحد من مباشرة معايير المعتمدة في قانون القاضيبموجب ال

لالختصاص علما أن التنازع في أطار االختصاص القضائي العام المباشر اصطلح عليه 
اك من اصطلح عليه بالصالحية الدولية للمحاكم البعض بتنازع االختصاص القضائي وهن

 (1).ات المدنية التجارية الدوليةالوطنية كما اسماه البعض باإلجراء

 

  :المطلب الثاني/ تقادم دعوى المسؤولية التقصيرية

( تعديالته موضوع مدة التقادم إذ 1951( لسنة ) 40عالج القانون المدني العراقي رقم )
تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل في المشروع أيا كان بعد انقضاء  النصت على: "

تسمح  الثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر يحدث الضرر بالشخص الذي أحدثه و 
التقادم:  2) )في جميع األحوال بعد انقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل الغير مشروع

ول: يؤدي إلى ألمسقط ومكسب. فا :نالوضعي على نوعيهو مضي المدة وهو في القانون 
 . سقوط الحق، والثاني: سبب لكسبه

للتقادم المسقط فأن  ال  مح اللتزامات( ال يمكن أن تكون إالوإذا كانت الحقوق الشخصية )ا  
عن طريق التقادم فأنه يجوز اكتسابها  ألحق الملكية(،اقوطها )الحقوق العينية كما يجوز س

وهو عدم مطالبة الدائن بحقه  المسقط يفترض وضعا  سلبيا ؛ المكسب. وعلى حين التقادمبالتقادم 
 إيجابيا  وهو الحيازة.فإن التقادم المكسب سيلزم وضعا استعمال الحق، أو عدم 

تسري  بحيث ال للتقادم مجدد خاصته استنادا  إلى نصوص تفسيرا  ضيقا   وإذا كان هناك حقوقا     
بحيث ال تسري إال على الحاالت  ضيقا   وص تفسيرا  تشريعية، فأنه يجب تفسير هذه النص الإ

يرجع به إلى أصل القاعدة، وتكون فيه  الت فإنه البالذات، وما خرج عن هذه الحا المحددة قانونا  

                                                           
 .405 ص: ،الدولي الخاصلقانون  ،د. سامي بديع منصور، ود. علي محمد عبدالعال ا ((1

 .1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  232المادة/ (2)
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فإنه يتقادم بمدة قصيرة،  عن المدين دينا  شخص بالوكالة تقادمه خمسة عشر سنة، فإذا وفى 
ولكن رجوع الموكل على الوكيل  وائد تسقط بخمس سنوات والضرائب تسقط بثالث سنوات،كالف

 (1).عشر سنةة بمرور خمس )المدين( بموجب دعوى الوكالة فإنه ال يسقط إال

صل العام، فقد نصت لألت التي مددت فيها نص خاص بعدد تقام خاصة مغايرة الومن الحا   
تسمع الدعوى على المنكر بعد تركها من  القي على أن العرامن القانون المدني  (431)المادة 

ساتذة ألطباء والصيادلة والمحامين واألتية: حقوق اآلغير عذر شرعي سنة واحدة في الحقوق ا
مهنة حرة  ء الفلسفة والسماسرة، وبوجه عام كل من يزاولوالمهندسين والخبراء ووكالوالمعلمين 

  (2).وما تكبدوه من مصروفات ء عما أدوه من عملم، جزاأن تكون هذه الحقوق واجبة لهعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3-2 ص: ،الوسيط في شرح القانون المدني ،د. عبد الرزاق السنهوري  ينظر ((1

 .431القانون المدني العراقي، المادة  (2)
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 الخاتمة:

ن وصلنا إلى نهاية البحث المتعلق )بالتعويض عن الضرر الناشئ بسبب حوادث أبعد 
السير(، والذي نرجو أن نكون قد وفقنا وأصبنا في تغطية الموضوع بشكل مرضي، فقد توصلنا 

 وتوصيات منها:في نهاية البحث إلى عدة نتائج 

أن الحوادث التي تحدث بالطريق عن اصطدام سيارة بأخرى أو اصطدامها في منشأة -1
 أو أشياء أخرى، تنتج عنها خسائر مادية وإصابات بشرية وحاالت وفاة.

أن أسباب هذه الحوادث السرعة العالية عند قيادة السيارة، وعدم االلتزام بالقواعد -2
 المرورية.

ما دون سن العاشرة وكبار السن وذو االحتياجات الخاصة األكثر عرضة يعد األطفال -3
 للحوادث المرورية.

 فرض القانون العراقي غرامات مادية ومعنوية على أصحاب الحوادث المرورية.-4

 

 

 أما أهم التوصيات:

الذي بموجبه  1981لسنة  52لكون مجموعة كبيرة من المواطنين تجهل إن قانون رقم 
تتولى شركة التأمين الوطنية العراقية التعويض عن الوفاة واإلصابات الناتجة عن حوادث السير 
كونه نافذا ، لذلك نوصي أن تهتم جميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة وكذلك 

النقابات ومنظمات المجتمع المدني، بنشر هذه المعلومة، وذلك ألهميتها في االتحادات و 
   استحصال الحقوق المترتبة للعراقيين في هذا القانون. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ

 اآلية 

بسم هللا الرحمن الرحيم

قال تعالى :ػػػػ 

ْْ ََ َيا َأيَُّيا الَِّحيَؼ آَمُشؽا ِإَذا َتَجاَيْشُتْػ ِبَجْيٍؼ ِإَلى َأَجٍل ُمَدسِّى َفاْكُتُبؽُه َوْلَيْكُتْب َبْيَشُكْػ َكاِتب  "  ِِاْلَعْجِل َوََ َي
"َفْمَيْكُتْب َوْلُيْسِمِل الَِّحي َعَمْيِو اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق َّللاََّ َربَُّو َوََ َيْبَخْذ ِمْشُو َشْيًئاَكاِتب  َأْن َيْكُتَب َكَسا َعمََّسُو َّللاَُّ 

صدق هللا العظيم 

سهرة / البقرة 

282االية /



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب

االهداء

 اىجي ِحث تخخجي ىحا ....

الجاىميوالى مجيشة العمػ و الشؽر الحي أضاء الكؽن واخخجو مؼ ظالم 

 لرسهل دمحم صلي هللا عليه وسلما
إلى مؼ كممو هللا ِالييبة والؽقار .. إلى مؼ عمسشي العطاء بجون انتعار .. إلى مؼ أحسل أسسو 

ِكل فخخًا ومتشان  ..
 والدي العزيز

إلى مالكي في الحياة .. إلى معشى الحب وإلى معشى الحشان والتفاني .. إلى ِدسة الحياة وسخ 
  الؽجؽد

إلى مؼ كان دعائيا سخ نجاحي وحشانيا بمدػ جخاحي إلى أغمى البذخ 
أمي الحبيبة

الى مؼ وىبشي هللا نعسو وجؽدىػ في حياتي الى العقج الستيؼ مؼ كانؽا عؽنا وسشجًا لي في رحمتي

 اخهاني واخهاتي

الباحث



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت

الشكر والتقدير

ماشاء هللا كان ومالػ يذْ لػ يكؼ, الحسج هلل  يعمػ,لحسج هلل الحي عمػ ِالقمػ, عمػ اإلندان مالػ ا

 عمى ما أنعػ ِو عمي مؼ فزمو الخيخ الكثيخ والعمػ الؽفيخ وأعانشي عمى إنجاز ىحا العسل

ت الذكخ والتقجيخ إلى والجي العديديؼ المحيؼ غخسا اوبعج حسج هللا تعالى وشكخه أتقجم ِْسسى عبار 

غالي ونفيذ, وكان ليسا الفزل ِعج هللا فيسا وصمت في حب العمػ مؼ الرغخ, وقجما لي كل 

 إليو اآلن فال أممغ إَ الجعاء ليسا ِطؽل العسخ وحدؼ العسل وبمؽغ الجشان.

مذخؼ البحث  عمى ماقجمو لي  مروان محمهدكسا أتقجم ِخالص الذكخ وععيػ اَمتشان لمجكتؽر 

ج متؽاصل ونرح وتؽجيو مؼ مؼ عمػ نافع وعطاء متسيد وارشاد مدتسخ, وعمى مابحلو مؼ جي

واشكخ كل مؼ مج لي يج العؽن, أو أسجى لي معخوًفا, أو قجم لي . بجاية مخحمو البحث الى نيايتو

نريحة, أو كانت لو مداىسو صغيخة أو كبيخة في إنجاز ىحا العسل فمو مشي خالص الذكخ 

 والتقجيخ

الباحث
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ث
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المقدمة

البحث مقدمةاواًل:ــــ 

ان التوقيع بشكل عام هو الوسيلة االبرز للتعبير عن ارادة صاحبه وموافقتـه علـى مضمون       

السند ، فان التوقيع بشكله االلكتروني قد يجعل المسالة في التشريعات التقليدية اكثـر تعقيدا وذلك 

ة ، فالكثير هميـة خاصإي يثبت عليها ، ولذلك فقد حظـي بلغياب الوسائط المادية او التقليدية الت

من التشريعات الحديثة سواء كانت عالميـة او وطنيـة ، عرفـت التوقيـع االلكتروني ونظمت احكامه 

يتعلق به من منظومة الكترونية بهدف الوقوف على كيفية إثبات التصرفات القانونية  علـى كل ما

التي تتم عبر االنترنت ، دون استخدام األوراق التقليدية ومعرفة مدى حجية مخرجات هذه الوسائل 

في اإلثبات ، السيما وان دوال مثل العراق مازالت لم تنظم هذا الشان بقواعد قانونيـة تنـسجم مع 

خصوصيته ، وحاجة المجتمع اليه ، فبقيت مكتفية بما ورد من قواعد تقليدية او عامة فـي االثبات 

، لذلك كان البد مع هذا الوضع من معرفة مدى استيعاب القواعـد التقليديـة لتلـك المخرجات 

 . االلكترونية وكذلك مدى تكيف النصوص الحالية مع هذه الوسائل

 ثانيًا:ــــ اهمية البحث

ن الحاجة الى التوقيع االلكتروني سببها اعتبارات االمـن والخـصوصية علـى شـبكة االنترنت أ   

السيما في مجال التجارة االلكترونية التي تشغل حيزا كبيرا من اهتمـام المـسؤولين والقانونيين على 

ذه الشبكة عدام الثقة بهحد سواء كما تثير الكثير من القلق لدى الناس االمر الذي يسبب نوعـا مـن ان

، ولذلك تم اللجوء الى تكنولوجيا التوقيع االلكتروني حتى يـتم رفـع مستوى االمن والخصوصية 

بالنسبة للمتعاملين على شبكة االنترنت ، حيث انه وبفـضل هـذه التكنولوجيا يمكن الحفاظ على 

 فاوضات السابقة للتعاقد ، والسرية المعلومات وسرية الرسائل المرسلة ، وذلك خالل عمليـة الم
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ي شخص من معرفة او االطالع او تعديل او تحريف الرسائل التي يتم تبادلها سواء تعلقت يمكن إل

بالتجارة االلكترونية او غيرها ، ومن ناحية اخرى يمكن عن طريق التوقيع االلكتروني تحديد هوية 

 . الشخاص والمعلوماتكد من مصداقية اأالت المرسل والمستقبل الكترونيا ، و

 ثالثا:ـــــ مشكلة البحث 

انونية مدى االعتراف الممنوح للتوقيع االلكتروني وتحديد التقنية الق ما تتمثل اشكالية البحث في بيان

لكتروني تسليط الضوء على التوقيع اال ، وفي ذلك البد من له وهل حقق المشرع العراقي هذه الحماية

ين المفهوم ب التوافقغير الماديـة وأن ذلـك يأخذ بنا إلى البحث عن مدى يتميز بالطبيعة ،حيث انه 

  .الحديث للتوقيع االلكتروني والتوقيع اليدوي التقليدي والذي يعتمد على الوثيقة الورقية المادية
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 المبحث االول

 مفهوم التوقيع االلكتروني

أن التطور التكنولوجي السريع الذي نعيشه و الذي يطلق عليه  ثروه المعلومات أدى الى ظهور   

وسائل واساليب جديده في ابرام العقود لم تكن معروفه منذ سنوات قليله وهذه الوسائل في تطور 

جة لما لمستمر ودائم لما كان القانون هو مرآة  الواقع كان البد للمشرع من اصدار تشريعات المعا

ستجده من وسائل وطرق ابرام العقود ويعد التوقيع االلكتروني من التطبيقات التي كان هناك  توسع 

في استخدامها ترتيبًا على التوسع في استخدام الحاسب االلي وتقدم تطبيقاته وتقنياته على نحو 

اس ذلك سنقسم هذا ، وعلى اس(1)جعل الحياه اليومية لألفراد والدول تعتمد عليه بصفه شبه كليه

ثاني التوقيع االلكتروني ، اما في المطلب ال تعريف المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب االول 

 .  شروط التوقيع االلكترونيسنتناول 

 المطلب االول

 التوقيع االلكتروني تعريف

في ، اما غة ل سنقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع االول تعريف التوقيع االلكتروني   

 . الفرع الثاني سنتكلم عن تعريف التوقيع االلكتروني اصطالحاً 

 

 

                                                           
اياد محمد عارف عطا، مدى حجيه المحررات االلكترونية في االثبات، رسالة ماجستير مقدمه الى كليه  ( 1

 .٥٨، ص 2009الدراسات جامعه النجاح الوطنية، نابلس،
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 الفرع االول

 لغة تعريف التوقيع االلكتروني

  ناه اللغوي لذلك سنجزئه لبيان معلم نجد في معاجم اللغة تعريف واحد لمصطلح التوقيع االلكتروني 

مصدر وقع وهو وقع يوقع ، أي ذلك العقد او الصك أي ما يسمح للكاتب وضع بصمته  التوقيع :ـــ

او اقراره ، مثل وقع الشخص الوثيقة، وقد ترد بمعنى وقع تحت القانون أي وضه تحت عقابه أو 

 . (2)حمايتها

 

ترون كجمع الكترونيات منسوب الى الكترونيك وهو آلة حاسب يعتمد على مادة ال االلكتروني: ـــــ

 .(3) الحسابيةألجراء ادق العمليات 

 الفرع الثاني

 تعريف التوقيع االلكتروني اصطالحاً 

يعرف التوقيع اإللكتروني عالمة شخصية تتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او إشارات او 

اي  ،(4)أصوات او غيرها وله طابع منفرد يدل على نسبته للموقع ويكون معتمد من جهة التصديق 

هو عالمه شخصيه خاصه ومميزه يضعها الشخص باسمه او بصماته او بأية وسيله اخرى على 

روف او اشاره ح يتمثل فيمكتوب في شكل الكتروني  هو بيانمستند إلقرار والتزام بمضمونه او 

                                                           
 . 762، ص200٥( محمد ابن فيروز ابادي، القاموس المحيط، بدون طبعة، دار الجامعية الجديدة، بيروت،2
 .  321، در النهضة العربية، القاهرة، ص2( محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب، ج3
 . ٥/11/2012، لسنة  22، ص   42٥6الوقائع العراقية _ العدد ( 4
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 . كما عرف بأنه(٥)او شفرة خاصه للداللة على هويه الموقع على المحرر والرضاء بمضمونه

رمز متمايز يعود على شخص بعينه ومن خالله يعبر الشخص عن ارادته ويؤكد حقيقة  عالمة او

البيانات المتضمنة في المستند الذي و قعها، أي مجموعه من االجراءات تؤكد شخصية من يقوم 

 . (6)بها 

ن حيث م  في عدة نواحي فمن، ز التوقيع االلكتروني عن التوقيع العاديوفضاًل عن ذلك يتمي 

أن صورة التوقيع العادي تأتي في شكل إشارة، أو عالمة يتم وضعها بخط  ،صورة أو شكل التوقيع

اليد على محرر ورقي، تميز شخصية الموقع وتعبر مع إرادته في االلتزام بمضمون السند، وتؤكد 

ي اختيار ف بذلك يكون للموقع في التوقيع العادي، الحرية لية الربط بين شخص الموقع وهويتهعم

التوقيع وصيغته ، فيجوز له اعتماد اإلمضاء بخط اليد ، كوسيلة إلقراره ما جاء في المحرر أو 

يستبدله ببصمة األصبع أو الختم، أو الجمع بين الطريقتين من الطرق السابقة دون ترخيص من 

وني شكل حروف .في حين يمكن أن يأخذ التوقيع االلكتر (7)الغير أو تسجيل لما اختاره من تواقيع

أو أرقام أو رموز أو إشارات أو حتى أصوات مميزة تسمح بتفريد القائم بها وتترجم دون غموض 

إرادته ورضائه بإبرام العقد االلكتروني وكلها أشكال وردت على سبيل المثال ال الحصر حتى يتسع 

 ع يكتبا التوقيوهذ ، المجال ألشكال حديثة أخرى قد يكشف عنها التطور التكنولوجي مستقبال

كون واضح ال تترك أي لبس أو غموض في شخص صاحب التوقيع وتحديد هويته ، يبشرط أن 

ظهار رغبته في إبرام العمل القانوني والرضي بمضمونه من حيث الوسيط أو الدعامة اما  .(٨)اوا 

                                                           
 .20-19، ص 2007ع االلكتروني، دار الجامعة الجديدة، بيروت ،ثروت عبد الحميد، التوقي ( ٥

( د. عادل رمضان، التوقيع االلكتروني في التشريعات الخليجية، المكتب الجامعي الحديث، 6
 . 1٥،ص2009األسكندرية،

 . 10، ص1999محمد حسام لطفي، استخدام وسائل االتصال الحديثة في التفاوض، بدون طبعة، القاهرة ،  د.(7
  . 21مصدر سابق ، ص د. عادل رمضان، (٨
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لوسيط أو ايختلف التوقيع االلكتروني عن التوقيع العادي ،من حيث  التي يوضع عليها التوقيع

الدعامة الذي يفرغ كل منهما عليه، فإذا كان التوقيع العادي يتم على وسيط مادي، هو في الغالب 

ورق نجد أن التوقيع االلكتروني، يتم عبر وسيط الكتروني غير محسوس عن طريق الحاسب اآللي 

كن أن يتم ود يمعبر شبكة االنترنت بهذا، تم إنشاء مجتمع جديد بال أوراق ، و أصبح تحرير العق

من خالل الوسائط االلكترونية، بدون اتصال فعلي ومباشر، بين أطراف العقد ، مما يوفر إمكانية 

انجاز المعامالت بسرعة تفوق التوقيع اليدوي، الذي يستوجب الحضور المادي للتوقيع أو من ينوب 

 التوقيع التقليدي يؤدي أن من حيث األدوار أو الوظائف التي يؤديها التوقيع، اما  (9)عنه قانونا

دور ثالثي األبعاد فهو وسيلة لتحقيق شخصية الموقع والتعبير عن إرادته في االلتزام بمضمون 

الورقة، وأخيرا، دليل على الحضور المادي ألطراف التصرف، أو من ينوب عنهم قانونا، أو اتفاقا 

يع الرقمي دليل على الحقيقة أما ال مناص من اعتبار التوقوفضاًل عن ما ذكر . (10)وقت التوقيع

ما يثار حول مصداقية التوقيع االلكتروني بسبب احتمال ضياع الرقم السري أو سرقته فكذلك 

التوقيع التقليدي هذا األخير الذي يمكن تزويره وتقليده وسرية الرقم تكفي للداللة على صدور التوقيع 

الة لى سريته واإلبالغ الفوري في حعن صاحبه بحسب األصل ويلتزم صاحب الرقم بالحفاظ ع

القيام بذات  على قدرة التوقيع االلكتروني في ظل ضمانات تقنية معينة، ضياع الرقم أو سرقته 

دور التوقيع التقليدي قد ال نجد له مكانا في ظل المعالجة االلكترونية للمعلومات هذا الذي يتالءم 

 . (11)لتوقيع االلكترونيامعها 

 

                                                           
 .27، مصدر سابق ، صاياد محمد عارف عطا (9

  .74، ص2001د. احمد شرف الدين ، عقود التجارة االلكترونية ، جامعة عين الشمس ، القاهرة ، (10
د. اسراء خضير مظلوم ، التنظيم القانوني للتوقيع االلكتروني، بحث منشور ، مجلة القادسية للقانون والعلوم (11

 . ٨، ص201٥، 1السياسية ،ع
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 المطلب الثاني

 شروط التوقيع االلكتروني

يكتسب التوقيع الثقة القانونية ويكون قادرا على النهوض بأعباء الوظيفة المناطة به في لكي   

االثبات البد ان يستوفي عدد من الشروط تستمد من الدور الجوهري الذي يمارسه التوقيع في 

مطلب وعلى ذلك سنقسم هذا ال ،تحقيق الوجود القانون للمحرر ومن ثم بعث القيمة القانونية فيه

رط ش الى فرعين نتكلم في الفرع االول عن شرط التطابق والتمييز، اما في الفرع الثاني سنتكلم عن

 القراءة واالستمرارية والمباشرة. 

 الفرع االول

 شرط التميز والتطابق

داللة  ن داالً يكو لعل اهم معلومة يجسدها التوقيع هي التعريف بهوية الشخص الموقع لذا البد ان   

و بصمة ا سواء كان امضاءً مطلقة ال تقبل الشك على شخصية صاحبه ال بل ومميزا لهوية الموقع 

ا بحيث يعول عليه للفصل في مسألة توفر هذ ، اما عن معيار تطبيق هذا الشرط شخصية او ختم

لتوقيع على ا معيار شخصي داخلي يتمثل باعتياد صاحب، فهو الشرط في التوقيع من عدم توفره 

استخدام رمز معين والظهور به كتوقيع بحيث درج الشخص على استخدامه للتعبير عن موافقته 

معيار موضوعي خارج عن شخص الموقع  او قد يكونعلى محرر معين ورضائه بمضمونه ، 

قد و ويتعلق بالغير الذي اعتاد على معرفة رمز ما كتوقيع لشخص الملتزم بمضمون المحرر ، 

يتعلق بالتوقيع نفسه بحيث تنبع عنه قوة ذاتية في التعبير عن هوية صاحبه  معيار ثالثيكون 

 ،وتمييزه من غيره ويقدم الضمانات الكافية للغير بأن ال يقصر في اإلفصاح عن شخص الموقع 

القضاء والفقه بهذا الشأن مابين األخذ بالمعيار الشخصي الذي ينصب  اختلف موقفاذ  وهذ ما
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اعتياد الموقع للرمز كتوقيع مالزم له في كل أمر يتطلب منه التعبير التحريري عن على مدى 

الرضا أو العلم ، مع ما يترتب على ذلك من نتائج كان أهمها المغاالة في تطبيق الشرط من تطلب 

التوقيع بخط يد الشخص الذي يصدر عنه التوقيع إلى ضرورة أن يشتمل التوقيع على االسم الكامل 

 . (12)ب لصاحب التوقيع دون االكتفاء بعالمة مميزة أو إمضاء مختصرواللق

بعدم الحاجة الى كتابة اسم الشخص واللقب كاملين واالكتفاء بوضع  اما الموقف االخر فيتمثل  

شكل مميز يسمح بتحديد هويته وتمييزه من غيره من خالل اعتماد المعيار االخير الذي يجعل من 

فمتى ما كان التوقيع فصيحا معبرا عن شخصية صاحبه ومميزا له اخذ به  التوقيع نفسه محورا له

، ومتى كان قاصرا عن التعريف بهوية صاحبه كما لو اتخذ شكل خطوط متعرجة او استخدام ختم 

 ومحددا" لشخص صاحبه وبغض النظر التوقيع مميزاوان يكون مطموس او عالمة غير مقروءة 

 . (13)على قدراته التعبيرية داره متوقفعن شكله او وسيلة إص

 الفرع الثاني

 والمباشرة شرط القراءة واالستمرارية

لطالما ال يمكن ان يرد التوقيع شفاها لذا ينبغي ان يأتي مكتوبا، مما يعني اشتراط ذات ما يشترط   

في الكتابة من قابلية الوضوح والثبات والديمومة بحيث يسمح بالرجوع للمحرر والركون إليه كلما 

رط هو تحاشي . ومفاد هذا الش(14)لزم األمر، بمعنى أدق يجب ان يكون للتوقيع اثر يبقى وال يزول

مؤقت وعارض للتوقيع او إظهاره يتطلب  استخدام كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إعطاء مظهر

                                                           
النهضة  دار ،اثبات التصرفات التي يتم ابرامها عن طريق االنترنت  ،د. حسن عبد الباسط حسن جميعي  (12

 . 2٥٥ص ،2000 ،العربية 
 . 2٥ص مصدر سابق ، ،د. ثروت عبد الحميد  (13
 . 260، مصدر سابق ، صد. حسن عبد الباسط حسن جميعي (14
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 إتباع إجراءات معينة كما في حالة استخدام الحبر االبيض )الحبر السري ( أو القلم الرصاص.

معنيين االول ان يصدر التوقيع من صاحبه مباشرة ، والثاني ان يرد  وبموجب هذا الشرط على

التوقيع على المحرر مباشرة ، مما يبرر النظرة الفقهية الى هذا الشرط على انه شرطان ،الشرط 

االول يفرض شخصية التوقيع وبأن يصدر التوقيع عن الملتزم بمضمون المحرر شخصيا بينما 

توقيع يتضمن ال ، وانتوقيع بالمحرر ماديا بأن يرد على المحرر ذاتهيفرض الشرط الثاني اتصال ال

معنى إقرار الموقع بما ورد في مضمون المحرر ، لذا يجب ان يكون التوقيع صادرا ممن يراد ان 

يحتج به عليه فالتوقيع تصرف شخصي على ان يجوز توكيل الغير بالتوقيع شريطة ان يوقع 

، وبخالفه يبطل التوقيع ويفرغ من فحواه حتى ان تم برضا الوكيل بصفته وكيال عن األصيل

ان تطبيق هذا الشرط أمر مسلم به في حالة التوقيع باإلمضاء  ، كما (1٥)األصيل كما في حالة تقليده

وبصمة اإلبهام ، كما يفترض هذا الشرط ورود التوقيع في ذات المحرر بحيث يصبح وحدة كيميائية 

ا اال باإلتالف او باستخدام طرق كيميائية من السهل كشفها بالعين واحدة ال يمكن الفصل بينهم

ة بالتوقيع على تذيل البينة الخطييسير العرف ، كما انه على الرغم من ان الفنية  المجردة او بالخبرة

عليها في نهاية المحرر لكي ينسحب االقرار والموافقة على جميع بيانات المحرر إال انه ليس 

ن الممكن وضع التوقيع أعلى المحرر وكل هذا يخضع لتقدير قاضي الموضوع بشرط صحة، إذ م
(16) .        

 

 

                                                           
 . 1٥، مصدر سابق ، صد. اسراء خضير مظلوم (1٥
 . ٥0، مصدر سابق ، صد. عادل رمضان (16
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 المبحث الثاني

 صور التوقيع االلكتروني وحجيته

ادى  ةظهور جهاز الحاسب االلي وانتشاره بشكل واسع في جميع نواحي الحياه المعاصر  ان    

والتي تقوم بشكل اساسي على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ةالمعلوماتي ةالى احداث الثور 

ما ادى الى ان مجديده لكتابه التصرف القانوني تختلف عن سابقتها طريقة الى ظهور  ىوكذلك اد

وني تعذر استخدام التوقيع االلكتر  اال ان ابرز ما واجته من عراقيل هي تحل محل الطريقة القديمة 

 بسبب طبيعتها الغير ماديه بما ادى الى ظهور بديل الكتروني ةالجديد قةالطريالتقليدي في هذه 

. وعلى اساس ذلك سنقسم هذا المبحث الى مطلبين نتناول (17)تتناسب مع طبيعتها ةللتوقيع التقليدي

 االثبات. ثاني سنتكلم عن حجيته فياما في المطلب ال االلكتروني،في المطلب االول صور التوقيع 

 

 االولالمطلب 

 صور التوقيع االلكتروني

، اما  لبارومتريا التوقيعسنقسم هذا المطلب الى فرعين نتكلم في الفرع االول عن التوقيع الكودي 

 في الفرع الثاني سنتكلم عن التوقيع اليدوي ، والتوقيع باستخدام القلم 

 

                                                           
 .130، ص2011عقود التجارة االلكترونية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  د. محمد ابراهيم ابو الهيجاء ، (17
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 الفرع االول

 البارومتري والتوقيعالتوقيع الكودي 

هرته يعد هذا التوقيع اول شكل اظ :ـــــالكودي بواسطه الرقم السري والبطاقة الممغنطةالتوقيع اواًل( 

ل استخدام من خال البنكيةللتوقيع االلكتروني خاصه في مجال المعامالت  اإللكترونيةالتقنيات 

اجهزه الصرف االلي للسحب المباشر من الصراف حيث يتم ادخال رمز او الكود في الجهاز الذي 

منها بمجرد ادخاله يظهر خيارات عديده الختيار ما يشاء ينفذها الصراف االلي بعد ذلك  يطلب

ما يعرف بالكود السري وهو عباره عن مجموعه ارقام وحروف  وهذا على النقود ةصاحب البطاق

يختارها صاحب التوقيع ويتم ترتيبها على شكل كودي معين يتم عن طريقة شخصيه  بحيث ال 

الدفع صراف االلي و  ةد معلوم اال له فقط ويستخدم هذا دائما في المعامالت البنكييكون هذا الكو 

 . (1٨)االلكتروني

 ةوالفيزيائي ةويعتمد هذا النوع على استخدام الصفات والمميزات الجسماني:ـــــ البارومتريالتوقيع ثانيًا(  

صابع منها بصمات اال ةللشخص متعدد ةعن غيره من االفراد وهذه الخصائص الذاتي التي تميزه

و شبكه العين والصوت وحركه اليد عند وضع التوقيع و يتم تخزين هذه الخواص  ةالدموي ةاو االورد

الرجوع هذا التوقيع ب صحة  مدىحيث يتم التأكد من على جهاز الحاسب االلي عن طريق التشفير 

  صلحالستخدام يدل على ما وان هذا ا ، الى الصفات التي يتم تخزينها على جهاز الحاسب االلي

 في نسخ توقيع المستخدم واستعماله من قبل المرسل اليه او من قبل الغير ةمن تطور التقني

 . (19)الكترونياً 
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 الفرع الثاني

 التوقيع اليدوي والتوقيع باستخدام القلم

يقه تصوير طر ويتمثل في اخذ نسخه  توقيع المحرر بخط اليد عن :ـــــ التوقيع اليدوي المرقماواًل( 

ل الى الملف الذي يراد اضافه التوقيع عليه وهكذا يمكن نق ةبالماسح الضوئي ثم نقله هذه الصور 

ورق ونوع ال ةذلك التوقيع وطبعه على اي توثيق كلما دعت الحاجه الى ذلك واذا كانت الطابع

 هي ان التوقيع المحصل عليه مطابق تماما للموقع االصلي  ةفان النتيج تان جيد

د من توقيعه المعهود كأالت يستخدم بعد وهو التوقيع الذي:ــــ التوقيع باستخدام القلم االلكترونيثانيًا( 

يقوم بالضغط على مربع موافق يتم حفظ وحده تخزين هذا التوقيع بطريقه تشفير بكل ما في هذا 

الطريقة  ولهذه رىالتوقيع من نقاط وانحناءات وخطوط و يمكن تمييزها عن ما يصدر من تواقيع اخ

ط التحقق ومدى مطابقتها االنحناءات والخطو بالحفاظ على سريه وامن التوقيع وكذلك  مزاياها في

 . (20)في التوقيع المشفر ةالحاصل

 المطلب الثاني

 حجيه التوقيع االلكتروني في قانون االثبات

ن اما في الفرع االلكتروني عسنقسم هذا المطلب الى فرعين نتكلم في الفرع االول االثبات بالتوقيع 

 . الثاني سنتكلم عن شروط اضفاء الحجية على التوقيع االلكتروني
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 الفرع االول

 االثبات بالتوقيع االلكتروني

فه من الدليل الكتاب الخط الورقي بوصبان يتم االثبات  هوالتشريعات  غالبيةالعام في  أان المبد 

 تطبيقهتم  اإللكترونيةوالمعامالت  اإللكتروني، ان قانون التوقيع  افضل ادله االثبات على االطالق

( والبند )ثالثًا( من 61البند )اواًل( من المادة ) ألحكامعلى ما اقره مجلس النواب العراقي طبقا  بناءً 

البنود والقوانين التي  أصدارحيث تم   (21)1٨/10/2012( من الدستور العراقي لسنة 73المادة )

يته وتبين مفهومة وأهدافه وقواعد سريانه والشهادات والتراخيص التي تعطيه األهمية تضمن حما

 ةاستثنائيحاالت  المبدأعلى هذا ردت ان هذه التشريعات او  في التداول من غير قلق ، غير

 بمقتضاها يمكن االثبات بغير الدليل الكتابي وهذه هي:_ 

في  بالشهادةثبات االقانون االثبات العراقي  في يجوز:ـــــ مبدأ الثبوت بالكتابة وفقدان السند الكتابي 

دينار عراقي وعلى  ٥000حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على  القانونيةالتصرفات 

ان تكون  ابةبالكتحيث تتطلب المشرع في مبدا الثبوت  الكتابةذلك يجب توفر شروط وهي وجود 

رط فال يشت بالكتابةثبوت  لكي يعتبر مبدأاي  (22)الكتابةن هناك كتابه دون ان يحدد نوع معين م

 هالتعزيز  رورةضكذلك لما اصبح هناك  الكتابةان تكون دليال كامال في االثبات لو كانت  الكتابةفي 

وقد  إللكترونيةا الطابعةاو  الطابعةالقلم او االله  الكتابةوالقرائن وال يجوز ان تستخدم في  بالبينة

 الكتابةدور صويجب  متى كان الطرفان يحتفظون بمفاتيح كل هذه الرموزباي رموز  الكتابةتكون 

ى ذلك ان ال باإلضافةبالمعنى السابق انما يجب  الكتابةمن الخصم او من يمثله ال يكفي وجود 
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يصدر الكتاب من الخصم والمراد اقامه الدليل عليه او من يمثله او ينوب عنه قانونا او في حدود 

ان تجعل الكتابة الحق المدعي به قريب كما يجب  وذلك كالوكيل او الولي او الوصينيابته 

 لواقعةاان يكون هناك كتابه صادره من الخصم تجعل  بالكتابةاالحتمال ال يكفي لوجود مبدا الثبوت 

اتها ان المراد اثب الواقعةما يقرب احتمال صدق  الكتابةالمدعي بها محتمله بل يجب ان تتضمن 

ي بوجود ع القاضااقن بالكتابةالحصول فليس من شان وجود مبدا ثبوت  مرجحة الواقعةتجعل هذه 

 الكتابةبفانه يكون امام الثبوت  السابقةفاذا توفرت هذه الشروط  هالحق ولكن من شانها ترجيح

ل اي ان في ظلخصوم طلب استكماله بشهاده الشهود ا ان يطلب من  المصلحةيجوز لصاحب 

لعدم ك للتخلص وذل بالكتابةمبدا الثبوت  اإللكترونيةالتقليد في االثبات ال يمكن ان نعد السندات 

السندات بما يمنع من اعتبارها دليل كتابيا كامال وفي الوقت  في هذه توفر صفة الكتابة المادية

مكان نسبه او ا بالكتابةالتي تصلح ان تكون مبدا الثبوت  الكتابةنفسه عدم اعتبارها من قبل 

 صدورها الى الخصم الذي صدرت منه

وهذا  لخطيةا الكتابيةيجعل منها  بالكتابةالى ذلك انه اعتبارها في قوه مبدا الثبوت  باإلضافة

ي تعامل في سرعه انتشارها ف اإللكترونيةيتعارض مع التطور الهائل الذي وصلت اليه السندات 

ع واالمان في التعامل في مختلف صوره م الثقةااللكتروني يحقق  االفراد وهذا يعني ان التوقيع

ي تقدير و للقاضي سلطه تقديريه واسعه ف الشهادةقد تفوق  الثقةهذه  بالكتابةوجود مبدا الثبوت 

 (23)للحقيقةمن صدق الشاهد وعدم تزويره  للتأكد بالشهادةاالثبات 

اجاز قانون االثبات العراقي قبول جميع طرق االثبات   :ــــوجود مانع من الحصول على دليل كتابي

اذا وجد مانع ماديه وادبيه حاله دون الحصول على دليل كتابي ما المقصود بالمانع االدبي هو 

يجب  هالتي تعقد فيها التصرف القانوني  وهذا يعني ان الخارجيةذلك المانع الذي يرجع الى ظروف 
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دات بالسن لألثبات  ان يفتح المجالعلى دليل كتابي على من يدعي وجود مانع من الحصول 

وجود هذا المانع  يستطيع ان يثبت ملكه بجميع وسائل االثبات الن وبذلك مع الكترونيا  الموقعة

هذا المانع واقعه ماديه يستطيع الشخص اثباته بجميع وسائل االثبات ويترتب على ذلك انه قبول 

ي يرجع الى القاضي الذي له ان يقبل التوقيع االلكتروني ف ًا جوازيالتوقيع االلكتروني يعد وامر 

  (24)قناعته او يرفضه في ضوء الحالةمثل هذه 

فها دليال في بوص اإللكترونيةان قبول السندات  :ــــ الكتابةوجود اتفاق او دليل يجوز االثبات بغير 

ذه السندات وبما ه ألثباتتواجه التي  القانونيةبسبب التحديات  يثير الشك االثبات ال يزال موضوع

ضاة للتسوية  القويحترمها  الخصومحيث يلتزم بها  العدالةلخدمه  إجرائيةان المشرع وضع القوانين 

بين جميع المتقابلين فال يملك احد فرض اجراءات على المحاكم وال يملك الخصوم اتفاق على 

في التشريع فقد اختلف الفقه حول مدى االثبات فهناك من يقول ان  المقررةفرض اجراءات غير 

 االلكتروني اذ دهذا االتفاق لن يكون مفيدا في بعض الحاالت التي يسبقها اتفاق على االخذ بالسن

تروني واتفاقها على قبول حجيه السند االلك المتعاقدةاالمر يفترض تالقيا مسبقا بين االطراف   ان

هناك عقبات تتمثل في كيفيه اعداد السند االلكتروني فاذا كان السنه انه مع ذلك  اال في االثبات

اذا كان  اما مقبولةالطرفين معا فانه مخرجات الحاسوب تعد  لسيطرةااللكتروني يخضع اعداده 

 الطرف الذي يعده فقط وليس نتاج عمل مشترك بين طرفي العقد لسيطرةالسند االلكتروني يخضع 

 . (2٥)الحتجاج من مبدا عدم جواز اصطناع الخصم دليال لنفسهفانه يمكن ا
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 الفرع الثاني

 شروط اضفاء الحجبة على التوقيع االلكتروني

ع او هو وسيله امنه للتحقق من صحه التوقي والذيالتصديق االلكتروني وهي الشروط الموضوعية 

منح تراخيص  ولطرف معين سلطة موثوق بها  ةشخص معين عبر جه منالمحرر حيث يتم 

التوقيع  ألنظمه يةالفنمعايير ويجب توافر اصدار شهادات التفصيل بعد موافقه الوزير وفقا للقانون 

اصدار  في مجال العاملةمتابعه اداء الجهات  و والتقنية الفنيةااللكتروني و ضبط مواصفاتها 

 الشهادة التوقيع االلكتروني او تصديق طةبأنش المتعلقةشهادات التصديق وتقويم ادائها الشكاوى 

 المشورةديم تق كما يجب في شانها وفقا للقانون المناسبةواتخاذ القرارات  اإللكترونيةوالمعامالت 

 لتدريبيةافي مجاالت التوقيع االلكتروني و تصديق الشهادات اقامه الدورات  العاملةللجهات  الفنية

 لتثقيفيةاروني و تصديق الشهادات و اقامه الندوات والمؤتمرات للعاملين في مجاالت التوقيع االلكت

 .(26)بهذا الخصوص

حتى يستطيع التوقيع االلكتروني الموثق من قيامه بمهمته بتوثيق السجل :ـــــ الشروط الشكلية 

 لمعتمدةاااللكتروني او جزء منه فان هذا التوقيع البد ان يتم خالل مده سريان شهاده التصديق 

ريف هو الرمز رمز التع الشهادةومطابقه لرمز التوقيع االلكتروني مع رمز التعريف المبين في تلك 

التوقيع  ولكي يكون اإللكترونيةالتصديق للمواقع الستخدامه في المعامالت  جهةالذي تخصصه 

يخ اصدار ر هذا التوقيع ال تزال ساريه في تا ألحداث الالزمة الفنية المنظومةساريا البد ان تكون 

ان الن الشخص صاحب التوقيع سواء ك الشهادةشهاده التصديق االلكتروني او قبل تاريخ اصدار 

شخص طبيعي او معنوي يمكنهم في العمل بمنظومه التوقيع االلكتروني التي يستخدمها لذلك ان 
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وانها غير  يتتضمن شهاده التصديق االلكتروني بيان يتعلق بسياره بسريان اداه التوقيع االلكترون

 .(27)معلقه او موقوفه

 المبحث الثالث

 الحماية الجزائية للتوقيع االلكتروني في القانون

لتذليل  ةالوطني و ةفقد تضافرت الجهود الدولي  التوقيع االلكتروني وتشجيعا النتشاره هميةنظرا أل   

سواء من  التي تتالءم مع هذه التعامالت ةالقانوني ةما يعترضها من عقبات والعمل على تهيئه البيئ

غم من بيئة المعامالت اإللكترونية وعلى الر وحمايتها الن  حيث انجازها ومن حيث توثيقها واثباتها

يات تخلو من بعض السلب ال فأنها اإليجابيات التي حملتها وساهمت في تطور هذه المعامالت ،

لمتعاملين، لكافة اتستدعي تدخل خلق بيئة آمنة  التي قد تقوض جهود األطراف المعنية وتحول دون

، وعلى اساس ذلك سنقسم هذا (2٨)المصرح به واالحتيال غيرر الدخول خاصًة مع تنامي ظواه

المبحث الى مطلبين نتكلم في المطلب االول عن الحماية الجزائية للتوقيع االلكتروني في الدول 

االجنبية ، اما في المطلب الثاني سنتكلم عن الحماية الجزائية للتوقيع االلكتروني في  الدول العربية 

  . 
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 المطلب االول

 اللكتروني في الدول االجنبيةالحماية الجزائية للتوقيع ا

سنقسم هذا المطلب الى فرعين نتكلم في الفرع االول عن جريمة الدخول الغير مصرح به ، اما    

 سنتكلم عن االحتيال االلكتروني. في الفرع الثاني

 الفرع االول

 جريمة الدخول غير المصرح به على قاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع اإللكتروني

البد من التفرقة بين الدخول والبقاء غير المصرح به، فاألول يتحقق باختراق اوال( الركن المادي :ـــــ 

نظم معلومات التوقيع اإللكتروني، أما البقاء فقد يترتب على الدخول غير المصرح به أو أن يكون 

د ام متجاوزا الحتم بشكل قانوني مصرح به إال أن القائم بالدخول استمر داخل النظ الدخول قد

 ،المسموح به للبقاء داخله فأصبح بذلك مرتكبا لجريمة رغم أن الدخول في بداية األمر كان مشروعا

معنى الدخول بين المشروعية وعدم المشروعية في فقد اختلف في  وبالنسبة الى  الفقه االنكليزي 

 ه تطبيقاالدخول غير مصرح باإلنجليزي لتقرير ضرورة أن يكونّ   كما جاء في الفقهفعل الدخول، 

بين الدخول المباشر من الحاسب الذي يحوي البيانات ومنها بيانات التوقيع اإللكتروني والدخول 

 (29)عن بعد

األمريكي تتمثل في مجرد فعل الدخول دون تطلب تحقق الضرر وعلى  للمشرع وفقا اما عن فكرة  

عنصر المكان،  ىالدخول إل هامين همافإن الدخول غير المصرح به يتضمن عنصرين  ذلك 

النظام أو المرور بداخله، والثاني عنصر الزمان وهو الزمان الذي يستغرقه التواجد يتمثل بوالذي 

يشهد اختالفات حول تحديد طبيعة الفعل المجرم  ، وهذا يعني ان الفقه داخل نظام المعلومات
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اته اإللكتروني، بين مشروعية الفعل في حد ذ قانونا نتيجة فعل الدخول إلى نظام معلومات التوقيع

ثم تجاوز هذه المشروعية إلى فعل مجرم قانونا يتمثل إما في دخول مشروع لنظام المعلومات في 

وجاء في اتفاقية  . بداية األمر، لكن االستمرار فيه وتجاوز المدةّ  المحددة يجعل منه فعال مجرما

بار شريعية وغيرها من التدابير حيثما كان ذلك الزما العتبودابست على كل طرف تبنى التدابير الت

الدخول إلى كل أو جزء من نظام حاسب دون وجه حق جريمة طبقا لقانونه الداخلي إذا ما ارتكب 

وّ  قد يتطلب الطرف الموقع أن يكون الفعل المقترف قد تم بمخالفة تدابير األمن، وذلك بنية  عمدا

لغاية أخرى غير شريفة أو أن تكون اقترفت نظرا للصلة بنظام الحصول على بيانات حاسب أو 

قرر في قانون تزييف آليات الدخول واإلساءة واالحتيال  أما المشرع األمريكي فقد ،حاسب آخر

عبر الحاسب اآللي اعتبار كل دخول غير مصرح به لمعلومات في حاسب آلي جناية، أما إذا 

ائتمانية أو انتهاك حرمة حاسب فدرالي فإن الجريمة تعد  و كان الدخول قاصدا لمعلومات مالية أ

 . (30)جنحة

إن جريمة الدخول غير المصرح به في نظم معلومات التوقيع اإللكتروني  وي:ـــــالركن المعنثانيًا( 

 الركن المعنوي فيها في القصد الجنائي العام بركنيه العلم واإلرادة، لمن الجرائم العمدية التي يتمث

وال تتطلب قصدا جنائيا خاصا وذلكّ  لكونها من جرائم الخطر التي يعاقب المشرع فيها على مجرد 

، وعلى ذلك يعاقب المشرع بعقوبة الجريمة التامة على إتيان الفعل المادي مع ل المجرم إتيان الفع

فرنسي عبر القانون الكما  الجنائي دون اشتراط تحقق النتيجة المتوخاة من الجريمة توافر القصد

عن القصد العام المتطلب في جرائم الدخول والبقاء غير المصرح به بتطلبه أن يكون الدخول لنظام 

قد تم بطريقة الغش أو الخداع، وهذا المصطلح يعني أن مرتكب الدخول يعلم بكون  المعلومات

                                                           
 . 20مصدر سابق ، صد. ذنون يونس صالح ، (30



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

20 

أما القانون األمريكي فقد تطلب فقط أن يكون الدخول ، نظام المعلومات غير مصرح بهدخوله ل

 .(31)دون تصريح

 لفرع الثانيا

 االحتيال االلكتروني 

 ،نفذ جريمته لغرض غير مشروع سواء له او للغيريكون الجاني قد  أواًل( الركن المادي :ـــــ 

رى يمكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي   ، الماديةومصطلح الضرر يشمل النقود واألشياء غير 

االحتيال عبر األنترنيت يلعب دورا هاما في عرض السلع أو الخدمات غير الموجودة أصال أو 

رفته أما وزارة العدل األمريكية فع، طلب دفع ثمن تلك الخدمات أو السلع عبر الشبكة العنكبوتية

روني يستخدم محتويات األنترنيت مثل الدردشة والبريد اإللكتبأنه  شكل من التخطيط االحتيالي الذي 

أي  ،والمواقع اإللكترونية لتقديم صفقات احتيالية أو إلرسال نتائج االحتيال إلى المؤسسات المالية

الحاسب اآللي، أو اإلدخال  لاالحتيال المعلوماتي التالعب العمدي بمعلومات وبيانات تمثان  

ت وبيانات صحيحة، أو التالعب في األوامر والتعليماتّ التي تحكم عملية لمعلوما المصرح بهغير 

البرمجة، أو وسيلة أخرى من شأنها التأثير على الحاسب اآللي حتى يقوم بعملياته بناء لحاق ضرر 

ريمة أن تقع جأي بالغير على هذه األوامر أو التعليمات، من أجل الحصول على ربح غير مشروع 

باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ومن ذلك تتمثل ة التوقيع اإللكتروني االحتيال في بيئ

الدخول إلى نظام معلومات التوقيع اإللكتروني باستخدام أسماء وشفرات مستخدميه الشرعيين 

مجال المعلومات ال   واألخذ بهذا الطرح يجعل من االحتيال في بقصدَ الستيالء على التوقيعات

يختلف عن االحتيال التقليدي، حيث أن جوهر التسليم أن يكون المجني عليه اتجه بإرادته نحو 
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وضع شيء مملوك له في متناول الجاني الذي اعتمد على الوسائل االحتيالية للحصول على هذا 

في لقيام ال يك أي  المجني عليه عالقة السببية بين طرق االحتيال وتسليم المعلوماتو (32)ءالشي

جريمة االحتيال التامة أن يصدر من الجاني فعل االحتيال، بل يلزم أن تتوفر صلة ما بين فعل 

االحتيال وتسليم الشيء المملوك ، بمعنى البد من توافر عالقة سببية ما بين فعل االحتيال وفعل 

الوسائل  ل يتحقق باستعمال"فقد ذهب الفقه الفرنسي إلى أن غش وخداع نظام المعلومات بسلب الما

االحتيالية بالكذب الذي تدعمه مظاهر مادية أو خارجية تؤيده، كتقديم محررات مستخرجة من 

كذلك ليتمكن من االستيالء على معلومات ذات  الحاسب اآللي بالتالعب أو معلومات مدخلة إليه

لومات )المال( ط بينها وتسليم المعقيمة مادية بدون حق، فالوسائل االحتيالية التي قام بها الجاني ترب

الذي حصل عليه عالقة سببية، فلوال هذه الوسائل االحتيالية لماً حدث تسليم للمعلومات، ولما كان 

 . (33)شخصا طبيعيا أو نظام معلوماتي في الغلط وقع المجني عليه

و يستلزم توافر دية فهالركن المعنوي باعتبار االحتيال في مجال التوقيع اإللكتروني جريمة عمثانيًا(

ري يقوم القصد الجنائي العام على عنص الخاص القصد الجنائي بنوعيه أي القصد العام والقصد 

غير ليعلم الجاني أن التوقيعات اإللكترونية التي يستولي عليها مملوكة ل  العلم واإلرادة، إذ ينبغي أن

حة جرائم لتفسيرية لالتفاقية األوروبية لمكافبأنها مملوكة للمجني عليه أو لغيره، كما ورد بالمذكرة ا

يسبب  المعلوماتي الذي او الدخولد في التالعب صالعنصر العام للق يتوفرالمعلوماتية يجب أن 

 . (34)رضررا ماديا للغي
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 المطلب الثاني

 الحماية الجزائية للتوقيع االلكتروني في الدول العربية

سنقسم هذا المطلب الى فرعين نتكلم في الفرع االول عن جريمة الدخول الغير مصرح به ، اما   

 في الفرع الثاني سنتكلم عن االحتيال االلكتروني. 

 الفرع االول

 جريمة الدخول الغير مصرح به

ل ثل في فعيتكون الركن المادي لهذه الجريمة من نشاط إجرامي يتم وبذلكاواًل( الركن المادي:ـــــ  

لى الدخول إ فهو  فعل الدخولت اما الدخول غير المرخص به إلى نظام المعالجة اآللية للمعطيا

وبهذا الخصوص فأن ،المعطيات المخزنة داخل نظام الحاسوب دون رضا المسؤول عن هذا النظام

هذه الالمادية للمشرع التونسي استعمل عبارة النفاذ عوضا عن عبارة الدخول، ليؤكد الخاصية 

مدلول مادي في حين أن النفاذ له مدلول الحماية، أو عن   الجريمة، فعبارة الدخول قد يكون لها

طريق إدخال برنامج فيروس أو باستخدام الرقم الكودي لشخص آخر أو تجاوز نظام الحماية إذا 

ن في الدخول ع تم الدخول مباشرة أو بطريق غير مباشرة كما هو الحالوسواء كان ضعيفا...، 

المشرع المصري يرى أن فعل الدخول لنظام معامالت التوقيع  على هذا األساس نجد أن، بعد 

اإللكتروني يستمد عدم مشروعيته من حدوثه دون التصريح به، و معيار عدم المشروعية هو انعدام 

ول فيها يعد الدخسلطة الفاعل في الدخول للنظام مع العلم بذلك، وعلى ذلك يعد من الحاالت التي 

إذا كان دخول الفاعل للنظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني دون تصريح من  غير مصرح به وهي

 .(3٥)إذا كان دخول الفاعل ألماكن من النظام لم يصرح له بدخولها ، المسئول عنه
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ب ان تي يجثانيًا( الركن المعنوي :ــــ تعد جريمة الدخول الغير مصرح به من الجرائم العمدية ال

المشرع المصري يرى أن فعل الدخول لنظام معامالت   كما انيتوفر بها العلم بالجريمة وارادتها 

التوقيع اإللكتروني يستمد عدم مشروعيته من حدوثه دون التصريح به، و معيار عدم المشروعية 

يعد  االت التيهو انعدام سلطة الفاعل في الدخول للنظام مع العلم بذلك، وعلى ذلك يعد من الح

الدخول فيها غير مصرح به وهي إذا كان دخول الفاعل للنظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني دون 

 .(36)إذا كان دخول الفاعل ألماكن من النظام لم يصرح له بدخولها، او تصريح من المسئول عنه

 الفرع الثاني

 جريمة االحتيال االلكتروني

حث الحاسب اآللي على تغيير الحقائق بأي وسيلة كانت بهدف الحصول هو اواًل( الركن المادي :ــــ 

 على ربح غير مشروع على حساب شخص آخر، وتتمثل وظيفة الحاسب اآلليّ  في مساعدة

 إلى أنه االستعمال غير العربي الجاني على إتمام فعل االحتيال، وذهب بعض الفقه 

 و ا لنظام الحاسب اآللي بنية الحصول على ممتلكات أو خدمات عن طريق االحتيال مصرح به

التالعب في معلومات وبيانات لها قيمة ماليةّ  بطرق احتيالية، قد ال تكون محصورة تماشيا مع 

استخدام الوسائل االحتيالية لخداع المجني عليه، وهو هنا إما  مع طبيعة االحتيال المعلوماتي، 

 (37)لمسئول عن نظام معلومات التوقيع اإللكتروني أو الحاسب اآللييكون ا

ويباشر مظاهر  اتجاه نية الجاني إلى تملك الشيء الذي تسلمه من المجني ثانيًا( الركن المعنوي:ـــــ 

السيطرة التي ينطوي عليها حق الملكية وأن يحرم المجني عليه من مباشرتها، ولنية التملك في 

                                                           
 . 44، ص2010د. سند حسن سالم ، التنظيم القانوني للتوقيع االلكتروني، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (36
 . ٥0، مصدر سابق ، صد. سند حسن سالم (37



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

24 

جريمة عمدية تتطلب توافر إرادة ارتكابها مع ، أي هي دلولها في جريمة السرقةاالحتيال ذات م

ومع ذلك تتجه نية الجاني الرتكابه، إذ أن الجاني يجب أن يكون  العلم بكون الفعل المراد ارتكابه

عالما بأن التالعب الذي يرتكبه في النظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني أو المعلومات التي يقوم 

ان   (3٨)جاء في قانون التوقيع اإللكتروني المصريوقد  بالتحايل على الحاسب اآللي بإدخالها إليه،

، بالحبس والغرامة التي ...التوصل بأي وسيلة للحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرّ  

ع عدم م ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك

في التشريع السعودي، فقد نص على عقوبة كل الجرائم المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني ، اما اإلخالل 

بما فيها جريمة االحتيال في نظام المعامالت اإللكترونية مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص 

ة النظام بغرامعليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من األعمال المنصوص عليها من هذا 

أو بالسجن مدة ال تزيد عن خمسة سنوات أو بهما معا، ويجوز الحكم  ال تزيد عن خمسة ماليين

 .(39)بمصادرة األجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في الجرائم المتصلة بالتوقيع اإللكتروني
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 المبحث الرابع

 جريمة تزوير التوقيع االلكتروني والعقاب عليها

يعد التزوير االلكتروني آفة من آفات العصر في تصنيفات جرائم نظم المعلومات الحديثة لما   

فيه من وقع وتأثيرات فاعلة في الُمحررات والوثائق والمستندات المزورة والتي تترتب عليها في 

ضرار بالصالح العام ن ي، وعلى اساس ذلك سنقسم هذا المبحث الى مطلبغالب األمر تبعات مالية وا 

زوير اركان جريمة التخصائص جريمة التزوير االلكتروني ، اما في المطلب الثاني سنتكلم عن 

 االلكتروني.

 المطلب االول

 خصائص جريمة تزوير التوقيع االلكتروني

سنقسم هذا المطلب الى فرعين نتكلم في الفرع االول عن خصائص تتعلق بجريمة التزوير    

 الثاني سنتكلم عن صفات المجرم الذي يقوم بها.  االلكترونية، اما في الفرع 

 الفرع االول

 خصائص تتعلق بجريمة التزوير االلكترونية

سهولة ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة األمنية، فهي ترتكب عبر جهاز الكمبيوتر مما يسهل ــــــ 1

 جريمة عابرة للحدود ال تعترف ، كما انهاتنفيذها من قبل المجرم دون أن يراه أحد أو يكتشفه

بعنصر المكان والزمان فهي تتميز بالتباعد الجغرافي واختالف التوقيتات بين الجاني والمجني 
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عليه، فالسهولة في حركة المعلومات عبر أنظمة التقنية الحديثة جعل باإلمكان ارتكابها عن طريق 

 .(40)في دولة أخرى حاسوب موجود في دولة معينة بينما يتحقق الفعل اإلجرامي

رائم اإللكترونية فالجا كونها من الجرائم صعوبة التحكم في تحديد حجم الضرر الناجم عنهــــــ 2

، مة عنهايمكن تحديد حجم األضرار الناج االلكترونية تتنوع بتنوع مرتكبيها وأهدافهم وبالتالي ال

لى مات المتداولة عبر اإلنترنت عسهولة إتالف األدلة من قبل الجناة، فالمعلو حيث انها تتميز ب

هيئة رموز مخزنة على وسائط تخزين ممغنطة وهي عبارة عن نبضات إلكترونية غير مرئية مما 

مرتكبها من بين فئات متعددة ،فعادة ما يتراوح اعمار  يجعل أمر طمس ومحو الدليل أمر سهل

  سنة( 4٨إلى  1٨ا بين تجعل من التنبؤ بالمشتبه بهم امرا صعبا أعمارهم تتراوح غالبا م

ذ بأقل اعتبارها أقل عنفا في التنفيذ فهي تنفوب ات غير مألوفة عن المجتمعيتنطوي على سلوكـــــ 3

جهد ممكن مقارنة بالجرائم التقليدية، ألن المجرم عند تنفيذه لمثل هذه الجرائم ال يبذل جهدا فهي 

 .(41)ا يسهل القيام بهاتطبق على األجهزة اإللكترونية وبعيدا عن أي رقابة مم
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 الفرع الثاني

 خصائص المجرم

وضع نموذج محدد للمجرم اإللكتروني، ولكن يمكن وضع معايير وسمات  ان هناك صعوبة في   

محددة يتصف بها هؤالء المجرمون وتكاد تكون قاسما مشتركا بينهم، وتتمثل في المعرفة واإللمام 

التام بالتقنية والتمتع بمهارات خاصة في استخدامها، كما أن جميعهم لديهم اإلصرار الشديد في 

ألن هذا المجرم كلما تم اكتشاف أمره فانه يعود الستكمال اختراقاته وكأنه  «.عودال»العودة للجريمة 

أمام لعبة الكترونية ال يهدأ له بال حتى يحقق هدفه وهذا ما يؤدي إلى العودة إلى ارتكاب الجرائم 

دمانها. هذهااللكترونية بل  النوعية من الجرائم قد ترتكب بدافع الصدفة أو الفضول أو البحث  وا 

 أحيانا إلثبات البطولة أو البراعة في استخدام اإلنترنت. الثأرعن المال أو الجنس أو االنتقام أو 

وكل ذلك بالطبع يتم في إطار الخروج عن النظام المألوف وتعدي الحدود الموجودة في الحياة 

من صغار السن وأكثر جرائمهم تحدث بالصدفة بدون قصد جنائي « الهكرة» العادية، ونجد أمهر

مسبق إال أن ذلك ال يعني أنها ال تكاد تشكل خطورة بل إن خطورتها تكاد تفوق أخطر الجرائم 

يتراوح عمره  «الهاكر النموذجي»تبين من الدراسات أن  الجنائية. ولقدالعمدية في قوانين العقوبات 

ا، وفي الغالب ال يجد اهتماما من والديه وال تتم متابعة ما يفعله أثناء الليل عام 2٥و 14بين 

ذا المعيار ومن ه عندما يكون وحيدا في الغرفة وفي يديه جهاز حاسوب صغير يربطه بكل العالم.

ارسة تمكنه من القيام بمم« مهارات خاصة»ال بد أن يتمتع المجرم الهاكر ويوصف بأنه شخص ذو 

مية خطيرة مثل االختراق والتعامل الحوسبي والرقمي بطريقة ال يستطيع العامة القيام أنشطة إجرا

تحتاج إلي إلمام الهاكرز بهذا المستوى الفائق من المهارة الفنية، ولهذا ال  الهكترةبها ألن مباشرة 

الم عبمجرد االعتداء على موقع ونسخ أوراقه أو التزييف والتزوير عبر ال الهكترهيمكن مقارنة 

حدثة هذه الجرائم الحديثة المست… المعلوماتي االفتراضي، بل هي في الواقع أكثر وأخطر من هذا
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في ازدياد مضطرد مما يشكل هاجسا أمنيا للعديد من الدول والشركات وخاصة البنوك التي تفقد 

الختراقات ل الماليين يوميا بسبب هذه الجرائم الخفية المتخفية وكل البنوك كبيرها وصغيرها تتعرض

 (42)والهكترة والنهب واالحتيال االلكتروني بالرغم من االحتياطيات األمنية المتطورة والغالية الثمن

طالع اال تمكين من الوصول إلى المعلومات بشكل غير قانوني كسرقة المعلومات أو حذفها وان 

عطيلها وفرة للمعلومات وتالوصول بواسطة الشبكة العنكبوتية إلى االجهزة الخادمة الم، اي  عليها

الحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة يستطيع من خاللها  أو التالعب بمعطياتها 

للتكنولوجيا كالبنوك والمؤسسات والحكومات واألفراد والقيام بتهديدهم اما لتحقيق هدف مادي أو 

رقة وير بطاقات االئتمان وسالكسب المادي أو المعنوي أو السياسي غير المشروع مثل تز  سياسي

   الحسابات المصرفية

ورغم قدرته الفائقة على االختراق إال انه غير مؤذ  اال ان مع ذلك هناك من يقول ان ) الهاكر( 

نما نتيجة لشعوره الذاتي باألمان والحرية المطلقة في العالم  ألنه ال يقوم باالختراق بغرض اإليذاء وا 

 احة في فضاء هذا العالم مستغال مداركه التقنية الختراق كافة الشبكاتاالفتراضي، وهو يقوم بالسب

والسباحة في عالم البيانات دون إعطاء أهمية للحواجز واألسوار النارية أو كلمات المرور أو 

وهذه الممارسة من مبادئه التي يؤمن بها إذ إنه يخترق أعتى األماكن سرية وغيرها …الشفرات

ن يقوم بعمل يؤذي أو يتلف أو يخرب، فهو فقط يسبح بحرية إلشباع وحصانة وكل ذلك دون أ

وهذا يطلق على ذلك الهاكر سيئ  كراكر.ثم ظهر مصطلح (43)هوايته وذاته والختبار مقدراته التقنية

النية الذي يهدف من وراء اختراقه إلى إحداث أضرار للغير بقدر المستطاع، أي هو ذلك المخترق 
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إلجرامية ويقوم بكل ما هو سيئ وشرير ويشكل جريمة سواء كان إتالفا أو تخريبا ذو النوايا السيئة وا

أو إرهابا أو ابتزازا أو عدوانا على األموال والسرقة، وهو عمل يمثل التهديد المباشر والكامل 

للمصالح عبر االنترنت ومن يفعله ال يتوانى عن ارتكاب جريمته في كل الظروف، ألنه أصال 

  . يا إجرامية، وفق التعريف القانوني لإلجراممجرم وله نوا

ذا ال بد من ول ومن هذا النوع يتضرر العمل المصرفي كثيرا حيث تتم االختراقات في كل ثانية.

وقفة قوية لمجابهة هذه الجريمة ومكافحتها بشتى السبل الالزمة خاصة وسائل التقنية الحديثة، 

وعلينا جميعا االنتباه لهذه الجرائم البشعة والعمل الجاد لردع مرتكبيها ولنقف صفا قويا لتحقيق هذا 

ال قد يك  . (44)ون هو أول الضحايااألمر وعلي كل فرد القيام بدوره ألن العمل يبدأ منه وا 

 

 

 المطلب الثاني

 االركان العامة لجريمة تزوير التوقيع االلكتروني

سنقسم هذا المطلب الى فرعين نتكلم في الفرع االول عن الركن المادي ، اما في الفرع الثاني 

 سنتكلم عن الركن المعنوي. 

 

 

                                                           
 . 13٥مصدر سابق ، ص د. طارق كاظم عجيل، (44
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 الفرع االول

 الركن المادي

على مخرجات الحاسب اآللي سواء تمثلت في مخرجات ورقية يعني أي تغيير للحقيقة يرد     

مكتوبة كتلك التي تتم عن طريق الطابعة أو كانت مرسومة عن طريق الراسم ويستوي في المحرر 

اإللكتروني أن يكون مدونًا باللغة العربية أو لغة أخرى لها داللتها ، كذلك قد يتم في مخرجات 

مة ، كبرنامج منسوخ على أسطوانة وشرط أن يكون المحرر ورقية شرط أن تكون محفوظة على دعا

سلوك غير مشروع معاقب عليه ، اي هو  اإللكتروني ذا أثر في إثبات حق أو أثر قانوني معين

قانونا صادر عن إرادة جرمية محله معطيات الكمبيوتر  فالسلوك يشمل الفعل اإليجابي واالمتناع 

اعتبار المشروعية تنفي عن الفعل الصفة الجرمية ، عن الفعل ، وهذا السلوك غير مشروع ب

ومعاقب عليه قانونا الن إسباغ الصفة اإلجرامية ال يتحقق في ميدان القانون الجنائي إال بإرادة 

تر ومحل جريمة الكمبيو ، المشرع ومن خالل النص على ذلك حتى لو كان السلوك مخالفا لألخالق 

الواسعة  بيانات مدخلة ، بيانات ومعلومات معالجة مخزنة ،  هو دائما معطيات الكمبيوتر بداللتها

جود أثر عدم و ، وفضاًل عن ذلك البرامج بأنواعها ، المعلومات المستخرجة ، والمتبادلة بين النظم 

مادي ظاهر يشير إلى مرتكبيها ، فطبيعة هذه الجريمة التي تتكون من ذبذبات ونبضات  كهربائية 

ب اكتشافها ، كما أن سهولة إتالف األدلة اإللكترونية يجعل من غير مرئية تجعل من الصع

ترونية إلى أن صعوبة تتبع مرتكب الجريمة اإللكمما يؤدي  الصعب تتبع مرتكبيها والقبض عليهم.

تالفها بعد ارتكاب الجريمة  .(4٥)يعزى إلى سهولة تدمير األدلة المادية وا 

                                                           
 ،و االنتحال في المخطوطات العربية ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض عابد سليمان  التزوير (4٥

 . 20ـــ19، ص2017
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 الفرع الثاني

 الركن المعنوي

التزوير وهو تغيير الحقيقة في بيانات محرر ما، بإحدى الطرق المحددة نظامًا، مع ترتيب  ان   

ضرر للغير ومع توافر نية استعمال المحرر للحصول على منفعة أو قضاء مصلحة من أجلها 

ويعرف التزوير االلكتروني بأنه تغيير الحقيقة في المستندات ، اي بقصد تمت عملية التزوير

غيير البيانات ت، اي يتجه علمة ارادته الى ليا والمستندات المعلوماتية وذلك بنية استعمالهاالمعالجة آ

والمعلومات في المستندات المعالجة آليا باستخدام أجهزة وبرمجيات اختراق وتعد للحصول على 

مستندات تحاكي األصل ولكن مزورة في مضمونها وصيغتها بنية استخدامها في تحقيق مصلحة 

سواء في المحرر المعلوماتي أو سجالت الحاسب اآللي عن ، كب التزوير أو لشخص آخرلمرت

طريق إدخال بيانات غير صحيحة بسجالت الحاسب ، أو سرقة منظومة التوقيع اإللكتروني 

واستخدامه بداًل من صاحبه األصلي ، مما يشكل اعتداء على النظام المعلوماتي ألن القيام بذلك 

والتعدي والدخول على المواقع دون تصريح أو استغالل التصريح في ارتكاب بتطلب االختراق 

 .(46)جريمة التزوير بإساءة استغالل الثقة

 

 

 

                                                           
 .90ـــ٨٨، 2009عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ناصر بن عبداهلل، الجرائم عبر الوسائل الحديثة،  د. (46
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 الخاتمة

بعد ان انهينا بحمده تعالى من كتابة بحث) التوقيع االلكتروني ( فأننا توصلنا الى العديد من   

 النتائج والتوصيات والتي هي :ـــــ 

 النتائج  أواًل:ـــــ

ـــــ أن التطور التكنولوجي السريع الذي نعيشه و الذي يطلق عليه  ثروه المعلومات أدى الى ظهور 1

 وسائل واساليب جديده في ابرام العقود لم تكن معروفه منذ سنوات قليله منها التوقيع االلكتروني.

ن طريق التي يتيح استخدامها ع ـــــ ُيعرف التوقيع االلكتروني بأنه مجموعه من  الوسائل التقنية2

 الرموز او االرقام او الشفرات او اخراج عالمه مميزه لصاحب الرسالة المنقولة الكتروني.

ــــــ للتوقيع االلكتروني العديد من االنواع منها التوقيع الكودي بواسطه الرقم السري والبطاقة 3

 الممغنطة او التوقيع البايومتري.

من الخصائص التي يتميز بها التوقيع االلكتروني منها انه  تصرف اراديٌ قصد ـــــ هناك العديد 4

به التعٌبير عن موافقة الموقع على مضمون السند وانطباق ارادته الداخٌلية على االلتزامات الظاهٌرية 

 الواردة فيه  والتزامه بتنفٌيذها.

 و ارتباط التوقيع بالوثيقة.  هي ارتباط التوقيع بالموقع ــــــ شروط التوقيع االلكتروني٥

يمات، و ان يصدر وفقًا للقانون و التعل  متطلبات االعتراف بحجية التوقيع االلكترونيــــــ تتمثل 6

 . ان يصدر معتمدًا من جهة التصديق االلكتروني

يعني أي تغيير للحقيقة يرد على مخرجات الحاسب اآللي  لجريمة التزوير ـــــ ان الركن المادي7

سواء تمثلت في مخرجات ورقية مكتوبة كتلك التي تتم عن طريق الطابعة أو كانت مرسومة عن 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

33 

طريق الراسم ويستوي في المحرر اإللكتروني أن يكون مدونًا باللغة العربية أو لغة أخرى لها 

 . داللتها

يانات تغيير البارادته الى  و يتجه علمة في جريمة التزوير هو انــــــ يتمثل الركن المعنوي ٨

والمعلومات في المستندات المعالجة آليا باستخدام أجهزة وبرمجيات اختراق وتعد للحصول على 

مستندات تحاكي األصل ولكن مزورة في مضمونها وصيغتها بنية استخدامها في تحقيق مصلحة 

 لمرتكب التزوير أو لشخص آخر

 ثانيًا:ـــــ التوصيات

ــــــ بما ان التوقيع االلكتروني يحدث في الوسط الغير مادي ، لذا نوصي المشرع العراقي باالهتمام 1

بالتشريعات التي تتضمن تدريب عناصر تكون جيده و كفوءه لمعالجة االخطاء الناتجة عن هذا 

 الوسط االلكتروني في حالة حدوث خطأ. 

ناك مزيدًا من الوعي والتثقيف حول التوقيع االلكتروني واهميته وذلك لالعتماد ـــــ يجب ان يكون ه2

عليه بداًل من التوقيع العادي النة يعتبر اختصار للوقت والجهد خاصة في حاالت الطوارئ او 

 . الحروب فبداًل من ان يتوقف عماًل ما على توقيع يدوي يمكن اجراءه الكترونياً 

ع اقرار قانون الجرائم االلكترونية ولذلك لكثرة الجرائم التي ترتكب بالطرق ـــــ نقترح على المشر 3

 االلكترونية حيث لم تعد نصوص القانون قادرة على استيعابها.
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 السقدمة
المسؤولية الدولية مؽضؽع حديث في الدراسات القانؽنية فرضتو التطوؽرات السورة ة التوي هرفيوا 

ا فووي ال قووو وال موو  الوود ووا واسوو ف ولااؼ. فلجنووة القووانؽد الوودولي المجتمووا الوودوليو وىووؽ مووا زاق يًاوور نقا ف
لووػ ل وو  ب وود علوو  وضووا نوو   وورار  1661التاب ووة لممووػ المتووودة والتووي  وورهن بال موو  منوو  ال ووا  

دولوي حووؽق المسووؤولية الدوليووة وليمووؼ سىميووة المسوؤولية الدولاوووة فوووي القانوووؽد الدولوووي ال وووا  باهت ارىووا 
ا سساسوويفا مووؼ ـوو  نعوووا   ووانؽنيو ف  الاوووة ىو ا الن عوووا  لتؽ ووى هلوو  موودا ن ووم  ؽاهوود المسووؤولية جوءًف

ونمؽىووا باهت ارىوووا سداة لطووؽر بمووا لي لووو مووؼ ضوومانات ضوود الت سووىو قوو  عد الوو      ت وور  ؽاهوود 
ا ليوو  نعووا   انؽنووي ى ا ما اإل وارة علو  عد موا   اوو لطوؽر المسوؤولية الدوليوة ىوؽ  المسؤولية م تاحف

  .هام  القدرة والقؽة في ال ال ات الدولية
ا سساسويفا موؼ ـو  نعووا   وليمؼ سىمية المسؤولية الدولاوة فوي القانوؽد الدولوي ال ووا  باهت ارىوا جوءًف
 انؽني ف  الاوة ى ا النعوا  لتؽ ى هل  مدا ن م  ؽاهد المسؤولية ونمؽىا باهت ارىوا سداة لطؽر بما 

وا ليووو  نعوووا   انؽنووويلي لو مؼ ضمانات ضد الت سى ق  عد ال      ت ر  ؽاهد المسؤولية م تا  .حف
واستقر ال قو الدولي هلو  سنوو حواق اإل والق بوالتءا  دولوي لقوؽ  قرابطوة  انؽنيوة جديودة قواؼ    واؼ 
مووؼ س وو اق القووانؽد الوودولي ىمووا البوو   الم وو  بوواللتءا  الوودولي والبوو   الم وورور مووؼ ىوو ا 

 .للوغ ىوي المسويؽلية الدوليووةاإل والق وةووؽد ليو ا ار اور الووو فوي المطال ووة بوالت ؽة  موؼ اروق 
حاووث مووؼ اىووػ مبوواو  المسوويؽلية الدوليووة انيوووا ل  موووؼ سد لن قوود عل بالقوودر الوو ب يؽجووو  يووو ضوورر 
لوو     مؼ س  اق القوانؽد الودولي والؽا وا ل لًوؽر سدنوي مبوولة عذا لووو ال ورر الدولوة سو 

و هل  ىو ه الوالوة ال ورر منعمة دولية حاث  موؼ في ى ه الوالة التوقو مؼ و ؽع ال رر وةطل
نرا اد فقياً القانؽد الدولي ا تل ؽا في وضا ل رةف جاما ومانا للمسؤولية الدولية فوي  .الم ا ر

وموووؼ  وووالق و ل وووارة يػ ليوووا ولؽإوووي يػ ع اىوووا ان واسوووا ليووو ه ال تالفوووات فوووي المؽ وووى واللجاىوووات
لقانؽنيووة والم اىووودات ولولاوو  اهتمادنووا هلوو  الموونيم الؽإوو ي والتولالووي سووؽ  يووتػ التطوور  للمووؽاد ا

فوي مووا يلووي نلقوووي ال وووًؽ هلووو  ىووو ا المؽضوووؽع موووؼ  وووالق ل رةووى  .هناإرىا ولأثارىا هل  الؽا ا
 لي :ناوق ى ا المؽضؽع وفو الترلاب اآلوهليو سنتو المسؤولية الدولاوة وآثارىا وسحواميوا

 : ل رةف المسؤولية الدولية * ال    اروق
اد المسؤولية الدولية    الًاني* ال  : اـر

 يسؤٔنٛح انذٔنح ػٍ أػًال شخض يٍ أشخاص انمإٌَ انذٔنٙ يٍ غٛز انذٔل * ال    الًالث: 
 : سثار المسؤولية الدوليةالرابا* ال    
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 الفرل األول
 تعريف السدؤولية الدولية

 وتواج الو  لوديود  ل رةف المسؤولية الدولية المق ؽد بالمسوؤولية الدوليوة اإوطالحا فانوو
مدلؽلو ال ا . فقياً القانؽد الدولي ا تل وؽا فوي وضوا ل رةوف جواما وموانا للمسوؤولية الدوليوة 

لمؽ ووى واللجاىووات فقوود هرفوون ل وارة يػ ليووا ولؽإووي يػ ع اىووا ان واسووا ليوو ه ال تالفوات فووي ا
د الوودولي نعووا   ووانؽني يترلووب بمؽج ووو هلوو  الدولووة التووي ارلي وون همووال  ورمووو القووانؽ  :بانيووا

)الم دس ال ب ينبو   وهرفن بأنيا .(1)الت ؽة  هؼ ال رر ال ب لوو بالدولة الم تدا هلايا
 . (2)انتياك للقانؽد الدولي ارلي تو دولو مسؤولو وةس ب ضرراف( سب بإإالحالتءاما 

)الم دس ال ب ينب  اللتءا  بالت ؽة  هؼ ـ   ر  للقانؽد الودولي لقترفوو وق وهرفن س  اف 
 . (3)مسؤولة وةس ب ضرراف دولة 

 ار وو اقالوو ب يرل ووو القووانؽد الوودولي ال ووا  هلوو  هوود  احتوورا  احوود  ارثووروهرفوون بانيووا 
. وهرفوون (4)ةبالسووياد أ عل قوواؼ الوودوق المتمت ووةوالمسووؤولية الدوليووة ل لنبوو واللتءامووات الدوليووة

بووروع ق قوواف للقووانؽد لي همووالف راوور ملووأاف بانيا)نعووا   ووانؽني للتووء  بمقت وواه الدولووة التووي س  وو
 .(5)و قت ؽة  الدولة التي لوقيا ضرر مؼ جراً ى ا ال م (الدولي ال ا 

هلو  مسوتؽا ال ال وات الدوليووة فوي عقوار المجتموا الودولي اليًاور مووؼ  بوار نبواا الدولوة 
رورة المؽا ى التي لدهؽا الدولة عل  المطال ة قتط او سحوا  و ؽاهود القوانؽد الودولي ال وا  وضو

ة  اإوووة حانمووا لت موود دولوووة سو سحوود س وو اق القوووانؽد ياسووا ممووا  وتسوووب ارموور حساحتراميوو

                                                             
سؤدلولاالدولداندنااردخاخأ ندازالن اندا ،نمدً ندندشرداخادالددنالددول والسؤدلول االدول دا،ان،المانوفباد(1)

ش45،ص2112اإلساخا ،–داخرتا للنرخ،سصخ–السؤلحا)دخاؤاتحل ل ا(،داخالكتبالمانون ا
45السصدخنفؤه،ص (2)
(3)
 انًظذر َفسّ. 

ش187ص2015،اإلؤكندخ ا العام،سنرأةالسعاخف،هـ ف،المانونالدولأبودشصادق(4)
 ش2008،العاتنلصناناالكتاب،الماهخةوالسكتباالمانون اببغداد،7دشنصامالعط ا،المانونالدول العامط(5)
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س راو سؽاً ـاد يت لوو بم وال   الدولي ال روج هؼ سحوا  القانؽد الدولي ال ا  في مؽاجية
 الدولة ذاليا سو بم ال  سحد رها اىا ال يؼ يؽجدود بال ارج رب س ب مؼ ارس اب. 

ل سوار سحووا  القوانؽد الودولي الؽاج وة الحتورا و وللجوأ  وىنا يًؽر ال ال  حؽق لط اوو سو
لاب االدولووة التووي لطلوووب لط اووو سو ل سووار سحووووا  القووانؽد الوودولي واللتوووءا  بأحوامووو علوو  سسووو

اللتءا  بو سو ح ؽق هلو  مت ددة قيد  حم  الدولة التي ل الى سحوا  القانؽد الدولي عل  
ؽر لن وووواقيا ال وووووي . ولسووووت د  الدولووووة بإهوووادة ارمووووسو اف ر ل وووؽة  همووووا سإوووو يا مووووؼ ضوووور 

علووو  ىووو ه النتيجوووة سسوووالاب متنؽهوووة لتووودرج موووؼ م الجوووة ارمووور موووؼ  وووالق القنوووؽات  للو وووؽق
الدقلؽماسووية علوو  التوود   الم ا وور لاوورل احتوورا  القووانؽد الوودولي سووؽاً ب موو  فووردب سو مووؼ 

لي مووًالف(و  ووالق هموو  جموواهي قؽاسووطة المنعمووات الدوليووة سو اإل ليميووة )مجلوو  ارمووؼ الوودو 
وفوووي جميوووا ىووو ه الووووالت  ووووؽد سسووواس لوووورك الدولوووة لاووورل احتووورا  القوووانؽد الووودولي ىوووؽ 
المسؤولة الدولية للدولوة الم ال وةو ولو لغ لنبوأ المسوؤولية الدوليوة نتيجوة همو  م والى للتوءا  

ا  الؽاردة في القانؽد الدولي ال ا  مؼ سحد س  اق القانؽد الودولي ال و تدولي ق قاف لاللتءاما
مسو  اف ضوورر لبو   دولووي آ وور مموا  سووتنتم م ووو ل وؽة  للووغ ارضوورار الناجموة هووؼ ىوو ا 

 .(1)ال م  رار المبروع

التووي ل وواب الااوور جووراً نيووا مسووؤولية الدوليووة هووؼ ارضوورار بأالمسووؤولية الدوليووة  ل وور 
ة همليووا راوور المبووروع الت ووؽة  هنووو ق قوواف للقووانؽد الوودولي ال ووا و وسحوووا  المسووؤولية الدوليوو

لبووووم  ـوووو لغ المنعمووووات الدوليووووة باهت ارىووووا مووووؼ س وووو اق القووووانؽد الوووودولي لوووو لغ فووووأد  يووووا  
المنعموووات قت ووورفات موووؼ  وووأنيا سد للووووو سضوووراراف بم وووال  س ووو اق القوووانؽد الووودا لي سو 
القانؽد الدولي يترلب هلايا المسؤولية الدولية هؼ للغ الت رفات رنو  ملغ الت ر  قتوم  

 هبً المسؤولية.

                                                             
(1)
  Political–encyclopedia.org. 23/4/2021 
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د ال قوو والق واً الوودولااؼ ىو ه المسوؤوليةو حاوث سهلنوون مووموة ال ودق الدوليوة فووي و ود سوو
مسوؤولية ارموػ المتوودة  1645 –يؽلاوؽ  –مؼ  ير لموؽز  13رسييا الستبارب ال ادر في 

 ة دوق رار ه ؽ ا ما مؽظ اياو وسىلية ارمػ المتودة في مطاليتهؼ لن ا  ال قؽد التي سقرم
لتي لوقتيا والتي لوقن بأحد مؽظ ايوا بسو ب ارتيواق ىو ا المؽظوى بالت ؽة  هؼ ارضرار ا

 سثناً لأد ة واج الو.
فالمنعمووة الدوليووة مسووؤولة هووؼ سب ع ووالق بووالتءا  ل ا وودب وهووؼ سب ضوورر   وواب الااوور 
سووؽاً ـوواد فوورداف سو دولووةو مووا مالحعووة سد ارفووراد اسووتناداف علوو   ؽاهوود الوما ووة الدقلؽماسووية ل 

ول  مووؼ رفوا الودهاوب  عل هوؼ قرةوو الودوق التوي يت  ؽنيوا. نعمة الدولية مونيػ مساًلة الم
ال ودق الدوليوة التوي ل لملوغ عل عإودار  الق ائية في مؽاجية المنعمات الدولية سما  موومة

موووؼ النعوووا   (34) الدوليوووة رنوووو سهموووالف لووون  الموووادة آراً استبوووارةة راووور ملءموووة للمنعموووات
وللجوووأ ب ووو  الووودوق  جوووًؽ علايوووا مق وووؽراف هلووو  الووودوق وحووودىا.ارساسوووي للمووموووةو  ووووؽد الل

والمنعمات الدولية عل  التواي  هل  ى ا الون و بوأد لت وو المنعموة الدوليوة موا الدولوة هلو  
هنوودما  وورر  1646قلووب الوورسب الستبووارب للموومووة وامتيووازات ارمووػ المتووودة الم رمووة هووا  

 يت لو قت سار ى ه الل ا ية ملء  ليػ. ارقرا  اهت ار آراً الموومة الستبارةة  يما
الدولووة سو المنعمووة ال ووادر ىانووة ستبووارةة ال ووادر هووؼ الموومووة ي قوو  ر ولن اوو  اآلراً ال

قتط يقيوووا فقووود لسوووتجاب ليوووا و ووود لرف ووويا عل سنوووو بوقيوووا للوووغ الستبوووارةو فيوووي راووور ملءموووة 
لجوًؽ علو  التؽفاوو سو باإلمواد ح  النءاع الو ب  ووؽد سحود قر يوو منعموة دوليوة هوؼ قرةوو ال

  وسنتناوق ى ا ال    وفو التقسػ اآللي: .(1)التوويػ
 .الم وث اروق: اللجاىات ال يرةة حؽق ل رةف المسؤولية الدولية

 .الم وث الًاني: مؽ ى الق اً الدولي في ل ني الجاه م اؼ في الت رةف
 
 

                                                             
 ش66-65،ص2113الؤ ؤبان،،بغدادسكتبا1دشهادانع مالسالك ،السنظسا الدول ا،ط(1)
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 ةاالتجاهات الفكرية حول تعريف السدؤولية الدولي: السبحث األول
عد  :لًار المسؤولية الدولية مسائ  هديدة وجدلية وةموؼ رد ذلغ عل  هدة اهت ارات منيا

اللتءاموات الدوليووة المترل وة هلوو  الدولوة راوور مووددة قد ووة سوؽاً بووال ر  الودولي سو بالسووتناد 
ء ارجانب مازاق مؽضعل  الم ادئ ال امة للقانؽدو   ا  عل ا  وال  اليًاور   ذلغ سد مـر

 ً القانؽد.مؼ فقيا

ؽق اليًاوور مووؼ الوودوق اآلسوواؽةة وارفرةضيووة ومووؼ ضوومنيا الوودوق ال رليووة هلوو   ووووو لغ ح
اسووتقالليا حووديًاف ود ؽليووا فوووي المجتمووا الوودولي ـوودوق مسوووتقلة ذات سوويادةو ولقوود  اموون ىووو ه 

مموا حود ىا هل  المسوتؽةاؼ ال ت وادب والجتمواهي بال ديد مؼ التداقار الي الة قتورةر الدوق 
ارجن يووة التووي لووأثرت م ووال  مؽاقنايووا قتلووغ التووداقار علوو  الدهوواً قترلووب مسووؤولية  بالوودوق

الدولية هل  هالو الدولة التي  امن قيا متجاىلة بأد القانؽد الدولي ل  موؼ سد  قى بوواق 
موووؼ ارحوووؽاق ـوجووور هًووورة فوووي قرةوووو التوووورر ال ت وووادب والجتمووواهي للووودوق التوووي حققووون 

 لوررىا السياسي حديًاف.

ال ووا  التقلاووودب الوو ب لووػ لبوووارك الوودوق حديًوووة السووتقالق فوووي  وإذا ـوواد القووانؽد الووودولي
وضا  ؽاهده  د هجء هؼ فيػ ى ه الوضيقة فأنو لقد مؼ لطوؽةر القوانؽد الودولي ال وا  بواوث 

 يت مؼ القؽاهد القانؽنية التي لتالئػ ما حاجات ال ال ات الدولية المتطؽرة.

اف في ارنعمة القانؽنية التوي ل تلوى  يموا قانيواو وىو ه يد ل ددوما سد المجتما الدولي  
وون سثرىووا هلوو  مؽ ووى للووغ ارنعمووة ال تالفووات ل مووؼ المسووؤولية الدوليووة ف ووي الؽ وون الوو ب ـر

لبو   يو حما ة المليية ال رد ة حجر الءاوةوة فوي النعوا  الرسسومالي نجود سد النعوا  البواؽهي 
رد ة بما في ذلوغ ملييوة ارجانوب ونتيجوة لو لغ لقود موؼ سد  قى مؽ  اف متطرفاف مؼ المليية ال 

المترل ووة هلوو  لوووؽ   المسووؤولية الدوليووة يوون و  ىوو ا ال ووال  فووي وجيووات النعوور هلوو   ؽاهوود
  ارضرار بارجانب.
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سد مؽضوووؽع المسوووؤولية الدوليوووة   ت ووور ضووومؼ مجوووالت الىتموووا  الرئيسوووية فوووي لطوووؽةر 
قوورد ال بوورةؼ و وود ا تاوور للتوودوةؼ فووي سقووار ه وو ة القووانؽد الوودولي فووي الن ووى اروق مووؼ ال

ووواد ضووومؼ المؽاضووويا ارساسوووية للموووؤلمر راووور النووواج  الووو ب هقووود فوووي لىووواب هوووا   ارموووػ ـو
لجنة القانؽد الدولي وا تار  ال امة لممػ المتودة الجمعيةو سنبأت 1641و وفي ها  1631

يا ىوو ه اليايووة الجديوودةو مسووؤولية الوودوق ضوومؼ المؽاضوويا اررل ووة هبوور ارولوو  التووي سووتناول
اءىووا لقاوون التأياوود ال يوورة القائلووة بأنووو  1662ولولووؽق هووا   إووؽب ين اووي للجنووة سد لوووؽق لـر

المسؤولية الدولية للدوقو و د  ارستاذ آروؽ )ع طاليوا( ب و تو لوديد القؽاهد ال امة التي لووػ 
 1666مووة قوواؼ هووامي المقورر ال وواق الًوواني الم نووي قيوو ه المسووألة ثمانيووة لقووارةر وإضووافة  ي

مووادة لبوووو  سسوواس الموووؽاد المت لقووة بأإووو   35و ووالق للووغ ال تووورة اهتموودت اللجنوووة  1611و
هووورل المقووورر الًالوووث  1616و 1611 يمسوووؤولية الووودوق ومقؽماليوووا ارساسووويةو ولووواؼ هوووام

و الرئيسي في الدفا بالمنا بة عل  ارما  يامسسال اق رة ارؼ )ىؽلندا( س  ة لقارةر ولجسد 
 .(1) رورةمتماد اللجنة مؤ تاف لت رةف م    للدولة الفي اه

سوابقاف  ق ور المسوؤولية الدوليوة هلو  الودوق فقو  وىو ا  حاث نرا اد الت وارةف المو ـؽرة
ماوواير لمووا  موور بووو المجتمووا وةوورا ال احووث اد ىوو ا اللجوواه فووي ل رةووف المسووؤولية الدوليووة  وود 

و المجتموا الودولي لمسوتجدات التوي  ويدىاقرس هليو لااار واض  مسواير للتطوؽرات الدوليوة وا
فقوود وجوود ا وو اق   وواق ؽد بأحوووا  القووانؽد الوودولي ـالمنعمووات الدوليووة هلوو  سوو ا  المًوواقو 

ا يت لوووو  يمووو و اإوووة الدوليوووة للمسووواًلةمووووالف  ارحيوووادلغ فووواد ال ووورد اإووو   فوووي ب ووو  وووو 
الجوءاً القوانؽني  اهت ار الت وؽة  ىوؽ س را ى ا مؼ جية ومؼ جية  .بارلياب الجرائػ الدولية

وى ا مالحو  موؼ  والق الحووا  التوي إودرت هوؼ  ولنالم هؼ  يا  المسؤولية الدوليةالؽحاد ا
ب ىوؽ النتيجوة الوتميوة رموومة ال دق الدولية اذا اهت رت فوي ب و  احواميوا اد الت وؽة  

موة فوي ال ا ية دولية ـما يت واؼ لنوا فوي حووػ مووموة ال ودق الدوليوة الدائ سبا الق في لط او 

                                                             
(1)
  Legal.un.org. 27/4/2021 
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 ور  للت يودات  سوتؽجب الت وؽة   سبانو وفقاف للم يؽ  ال ا  للقانؽد فواد  1928/سيلؽق/13
داف للووػ ال اق بق ية م نا  روزو ها     .(1)1927واد ى ا الووػ جاً مـؤ

ب د است راضنا للت ارةف السابقة يت اؼ لنا باد ى ه الت ارةف  د ل تلى ب  يا ال    
وء هلو  هن ور ال مو  او ال  و  راور المبوروع ب دد وإ يا المسؤولية ا لدولية     ويا لـر

ء هل  هن ر ال رر وةا   ق ي ة ال    دود اد لودد في الؽ ن ذالوو  وال    ال ر يـر
هن وور ال وورر فووي ليووؽةؼ المسووؤولية الدوليووة وىوو ا مجافوواة لماديووة المسووؤولية الدوليووة  سىميووة

ت ـ اووورة سووواىمن ببوووو  او ا ووور قتطوووؽةر بم ناىوووا الووود او لد المجتموووا الووودولي مووور قتطوووؽرا
ولوديث  ؽاهد القانؽد الدولي ليي لستؽهب ى ه التطؽرات الي ارة وفالمسؤولية الدولية ل ل د 

 و    سبو قو   مووؼ اد لقوؽ  متو  موا لووو فقو للغ التي لتطلب  ياميا ف   رار مبروع 
  .(2)دولي ضرر با  النعر هؼ ق ي ة ال    ال ب احدث ى ا ال رر

المسؤولية الدولية في إؽرليا التقلاد ة لنبأ نتيجة هم  م تلى للتءا  دولي ارلي و  اد
التطووؽر ىوو ا  سإووابو ثووػ لووابا سوويادلو  ووائالف: و وود  اق القووانؽد الوودولي مسوو  اف ضوورراف احوود ا وو

الم يووؽ  التقلاوودب المسووؤولية الدوليووة حاووث لووػ   وود لرلا يووا  اإووراف هلوو  مجوورد ارليوواب م ال ووة 
قانؽنية ق  اضو   ياميوا مرل طواف بوودوث ال ورر النواجػ هوؼ همو  او امتنواع هوؼ للقاهدة ال

القانؽنية الدوليوة باو  النعور هوؼ ـوؽد ىو ا ال مو  او المتنواع  ار  اقهم  ارلي و احد 
 . (3)هؼ ال م  منطؽةاف هل  م ال ة لقاهدة دولية ا  ل

 
 
 

                                                             
(1)

دار  -دار انكرة انمإََٛةح يؼزٔف، يسؤٔنٛح انذٔنح ػٍ االضزار اشُاء انُشاػاخ انًسهحح دراسح ذحهٛهٛح، خانذشار٘  د. 

 .46،ص2017 االياراخ، -يظز شراخ نهُشز،
(2)

 .48-49، صَفسًّظذر ان 
(3)

. ٔاشار انّٛ د. حسةٍٛ حُفةٙ 94،ص1990إٌَ انذٔنٙ انؼاو ،انًطثؼح انرجارٚح انحذٚصح ،انماْزج ،د. اتزاْٛى انؼُاَٙ، انم 

 .314ص1997حجٛرّ ٔضًاَاخ ذُفٛذِ، دار انُٓضح انؼزتٛح ،-ػًز ،انحكى انمضائٙ انذٔنٙ
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 ن في التعريفاتجاه معي يش: موقف القزاء الدولي في تبالسبحث الثاني
قوواؼ    وواؼ سو سوًوور مووؼ س وو اق القووانؽد الوودولي ال ووا و المسووؤولية الدوليووة هال ووة 

ولمؽجووب الوورسب السووائد فووي ال قووو الوودوليو سد المسووؤولية الدوليووة ل ليووؽد عل قوواؼ دولتوواؼ سو 
سإودرلو مووموة ال وودق سوًور و ود اسوتقر الق وواً الودولي هلو  ذلوغ فقوود جواً فوي القورار الوو ب 

في   ية ال ؽس ات المارلي سنو )لما ـاد المؽضؽع يت لو  14/6/1631الدائمة في  الدولية
ب مو  مسوند رحوود الودوق وةت وارل مووا سحووا  الل ا يوة القائمووة قانيموا ولواؼ دولووة س ورا فووأد 

ار القائموووة قووواؼ ىوووالاؼ الووودولتاؼ(. ولًوووت المسوووؤولية الدوليوووة لنبوووأ م ا ووورة فوووي نطوووا  ال ال وووا
 .(1)هندما لدهي دولة بأد ضرر  د سإاقيا ولطالب بالت ؽة المسؤولية الدولية 

و د لطر ن لجنة التوويػ في الق ية قاؼ الؽل ات المتودة والموسيغ التي سمية   وية 
 نار عل  ل رةف المسؤولية الدولية في ثالث مؽاضا وىي:

ات عذا فبوو  سحووود سه وواً ىايتيووا فوووي لن اوو  اللتءامووو الدوليووة لتوموو  الدولووة المسوووؤولية.س 
الدولوووة وسووو ب ضووورراف لم ووو اق وسموووؽاق ارجانوووب فوووي الدوليوووة الملقووواة هلووو  هوووالو 

 ع ليميا.
 اإلذهوادال ب ينوتم هوؼ ال بو  فوي  الت ؽة  سداة لية ل ني الؽاجب في المسؤولية الدو .ب 

 لاللتءامات الدولية.
ل ووال  الدولووة س وورا هووؼ  ا  قووا هلوو  هالقيووا واجووب فووي الت ووؽة لسووأق الدولووة هنوودم.ج 

 .(2)و ار ارة نتيجة ل رر سإاب سحد رها اىاضرر لوملت
سد الق ووواً الووودولي وموووا جووورا هليوووو ال مووو  الووودولي وجانوووب ـ اووور موووؼ ال قيووواً  قوووررود 

ال ووورورب لؽجوووؽد ال  ووو  الووودولي راووور المبوووروع  م ال وووة  ؽاهووود القوووانؽد ىوووي البووورا لهت وووار
 المنب  للمسؤولية الدولية.

                                                             
(1  (

 Politics-dz.com 27/4/2021 
(2) 

 almerja.com.27/4/2021 
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روع مماث  للؽضا في القانؽد الدا لي ال ب الدولي رار المبوما سد الؽضا في القانؽد 
يتطلب في ال    الدولي رار المبروع سد  وؽد سلؽك الب   الدولي  د لػ بطرةقة ل الى 

لق وووو  بووووو سحوووووا   اهوووودة القووووانؽد التووووي ل وووورل اللتووووءا  وهلوووو  ىوووو ا ارسوووواس فالبوووورا مووووا 
 عل  هن رةؼ ىما:  يتطلبالمؽضؽهي 

( موووؼ النعوووا  31ؽنيوووة الدوليوووةو فقووود ن ووون الموووادة )ال ن ووور اروق: وجوووؽد القاهووودة القان
ارساسي لموومة ال دق الدولية هل  سد الب   يتمتا بورةة ـاملة في السلؽك والت رفات 

يؽجود نو  سو ل وحرةوة السولؽك قالموا سنوو  ل امة وارإ  ال ا  ىؽ حرةة الت ر فالقاهدة ا
سو  ووور  ىوو ا السوولؽك سو  منووا   اهوودة هر يووة سو م وودس هووا  سو  وورار مووؼ منعمووة دوليووة  وعوور

 الضيا  بو.

سموووا ال ن ووور الًووواني: فيوووؽ سووولؽك الم وووالى سو المت وووارل موووا مقت ووو  سحووووا  القاهووودة 
القانؽنية الدولية التي لوأمر بالضيوا  ب مو  سو المتنواع هنوو. ولقوؽ  المسوؤولية س واف ـانون إوؽر 

الب   القانؽني حت  اإل الق وق ي توو سؽاً في إؽرة سلؽك ا جاقي سو سل ي مؼ جانب 
الدولووة ول وورفاليا هووو  ارىوودا  سو ارروورال ال امووة للم اىووداتو ف لايووا عذا ـوواد سوولؽك 

يا بموا يت وو موا سرورال وسىودا  الم اىودة ف والف هوؼ لوأماؼ الت وؽة  المناسوب  ل دي  سلـؽ
 .(1)إلإالح ال رر

لوػ يترلوب هلو   لع  المسؤولية النالجة هوؼ اإل والق بوالتءا  دولويو ذات قوابا نعورب عذا
ال    رار المبروع دولياف ضررو ـما سد ال رر ىؽ الؽا  ة ذاليا المنبية للمسؤولية الدولية 

 ا ين اووي سد  سووند ال  و  راوور المبووروع دوليوواف علوو  سحوود س وو اق وووو وىالم وواقرهلو  سسوواس 
 لنوووتم القوووانؽد وسد  قوووا فوووي ذات الؽ ووون ضووورر رحووود س ووو اق القوووانؽد الووودوليو وذلوووغ حتووو 

  ولية الدولية المدنية آثارىا.المسؤ 

                                                             
،1سصخ،داخالنهراالعخب ا،ط–الماهخةماالؤت ًزنلىأخار الغ خبالموة،دشخجبنبدالسنعم،سبدأتحخ (1)

 ش356ص،1991
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اووووووودت موومووووووة ال وووووودق الدوليووووووة فووووووي راييووووووا الستبووووووارب ال ووووووادر فووووووي  رجوووووودير بالوووووو ـ
هوؼ الضورار التوي   المتودة في المطال ة بالت ؽة ارمػهؼ حو منعمة  1949/اقرة /11

لوودوقو نوورا اد الموومووة  ووررت بوواد ل واب مؽظ ايووا اثنوواً  يوواميػ بميووا  المنعمووة فوي ـافووة ا
 و  المطال ة قاؼ وحدلاؼ سياساتاؼ متساوةتاؼ في القانؽد  لأ  طال ة بمسؤولية الدولية الم)

 . (1)(للقانؽد الدولي الم ا رة ار  اقووىما م اف مؼ   متماثلتاؼ بالبو

اد ب   موؼ ال قوو والق واً الودولااؼ يو ىب الو  انوو ل لجوؽز لل ورد مقاضواة الودوق اموا  
ا ال رد    اف ق يعيواف او م نؽةواف لد لورةوغ المسوؤولية الدوليوة المواوػ الدولية سؽاً ـاد ى 

هوؼ  ال ورد ضورر نوالم سإابحاث مؼ المت ا انو اذا . (2)ل يتػ ال مؼ     ا  اق دولااؼ
ن يوة فواد للدولوة التوي  ومو  ىو ا البو   جنسواتيا الووو هم  رار مبروع مؼ     دولة سج

 .(3)في دهؽا المسؤولية الدولية

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الستحددةفد نصدفلدخنااسدمشدشحؤدننافعدا،19-20،ص3،2003دشخر دحسددالعتدخا،المدانونالددول العدام،ط(1)

 ش67،ص1995،نالمالسعخفا،الكو  ،1945دخاؤاف تطوخالتنظ مالدول سنذ
(2)

دشنب لنبدالفتاحنبدالع   لوطه،حموقاالنؤانف روزلرازالسحكسااالوخب الحموقاالنؤان،سكتبداالوفداز

 ش35،ص2015،اإلؤكندخ االمانون ا،
 وسابعدهاش366ص2003دشسصطفىؤ دنبدالخحسن،المانونالدول العام،دونسكانطبع،(3)
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 لفرل الثانيا
 اركان السدؤولية الدولية

اد المسيؽلية الدوليةو فمؼ  ائ  عنيا ثالثة )ىوي:  ا تلى ال قو الدولي س  اف حؽق هدد سـر
و ومونيػ (1)ؼ س و اق القوانؽد الودوليو وال ورر(ال  و  ال وارو ونسو ة ال  و  علو   و   مو

و حاث  و رونيما في ال    ال ارو ونس ة ال    ال ار عل   و   (2)مؼ  اق عنيا اثناد
وووواد موووؼ س ووو  نووواف موووؼ سـر اق القوووانؽد الووودوليو ول   ووودود ال ووورر سو الت وووؽة  جوووًء سو ـر

اد المسيؽلية الدولية ثالث للءو  ال ورر النوالم  المسيؽلية الدولية. عل سنو  موؼ القؽق عد سـر
هوؼ ال  وو  ال وار سو هووؼ م ال ووة  اهودة سو التووءا  دولووي سموا فووي حالووة انتقواً ال وورر فإنووو ل 

دولية لنتقاً ال رر ول  بترا فوي ال ورر  ودر م واؼ سو نوؽع م واؼ ولينوو لقؽ  المسيؽلية ال
سدنووو  ضووورر  وقوووو المسووويؽلية الدوليوووةو وال ووورر الموووادب والم نوووؽب  سوووتؽةاد فوووي سثووور وجوووؽد 
المسوويؽلية الدوليووة فووال فوور  قانيموواو وإد ـانووا يووؤثراد فووي  وودر الت ووؽة  فرلمووا ضوورر م نووؽب 

ولقديرهو ب ال  ال رر الم نؽب ال ب   تلى بقودر   ؽ  ال رر المادب ال ب  موؼ ح ره 
 -و وفي ى ا السيا  سؽ  نتناوق ى ا المؽضؽع وفو التقسيػ اللي :الم رور وموانتو

 الم وث اروق : ال م  رار المبروع

 الم وث الًاني : ال ن ر الب  ي

 الم وث الًالث : لرلب ال رر هل  ال م  رار المبروع

 

 

 
                                                             

ش353،صسصدخؤابكدشخجبنبدالسنعمستول ،( 1)
ش299صبدونسكانطبع،بًتاخ خ،،لد نناسخ،المانونالدول العامدشحاسدؤلطان،دشنائراخاتب،دشصًحا( 2)
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 غير السذروعالسبحث االول: العسل 
و هنودما  بوو  انتياوواف للتءاماليوا الدوليوةو وةأ و  ال مو  ”رار مبروع“ وؽد هم  الدولة 

ى ا الؽإى هندما يت ومؼ م ال وة لقاهودة سو سوًور موؼ  ؽاهود القوانؽد الودولي ال وا  س واف ـواد 
 م ووودرىا. ولتمًووو  ىووو ه الم ال وووة ب وووؽرة )ع جاقيوووة( هنووودما لوووألي الدولوووة هموووال ل  قتووورد بموووا

 سؽرو  انؽناف؛ ـالهتوداً هلو  الوودودو سو ب وؽرليا )السول ية( هنود امتنواع الودوق هوؼ الضيوا  
ب م  يؽجب القانؽد الدولي الضيا  بو. فمعيوار هود  مبورو ية همو  الدولوة ىوؽ  ؽاهود القوانؽد 

 .الدولي ولي   انؽنيا الدا لي

ودود التي  قت ايا التمتا سما ارهماق التي لمارسيا الدولة سو لمتنا هؼ ممارستيا في ال
بوقؽ يوا دود ل سوى فوال لؽجوب المسوؤوليةو حاوث ل لسوأق الدولوة موًالف هوؼ الت ورفات التووي 
لجرةيا دا   حدودىا اإل ليمية استناداف لما لتمتا بو مؼ حو ال قاً وموا  سوتلءمو موؼ التوداقار 

اميوا القوانؽني ولقودميا المناس ة التي لي   ليوا ضوماد سمنيوا واسوتتاب النعوا  فايوا واحتورا  نع
 .في م تلى المجالت مؼ حياليا الدولية

ولاوورل مسووايرة ىوو ا الم يووؽ  التقلاوودبو ـوواد لقوود مووؼ الهتوورا  بإموانيووة دفووا المسووؤولية 
هوؼ ال  و  بإث وات مؽافقوة الم ورور سو حالوة الودفاع ” هود  المبورو ية“مؼ  والق ن وي إو ة 

القووانؽد الوودوليو ول وود سد ـوواد يتمسووغ ب يوورة  البوورهي سو القووؽة القوواىرة. ـوو  ذلووغو ج وو  فقووو
 قوورر بووأد  ؽاهوود المسووؤولية التقلاد ووة لووػ ل وود  ووادرة هلوو  مؽاجيووة  (1)ال طووأ ـأسوواس للمسووؤولية

 .)2(المباو  الناجمة هؼ النباقات الدولية ال طارة في مجالت متءايدة

همووو  راووور  وفوووي القوووانؽد الووودوليو ل  وت وووي لضيوووا  المسوووؤولية سد يتوقوووو ال ووورر نتيجوووة
مبروعو ق  لقد مؼ )عسناد( ذلغ ال م  علي الدولة وإد هملية عسناد ال م  سو المتنواع هنوو 
علووي الدولووةو عنمووا لوود   بال وورورة فووي نطووا  القووانؽد الوودوليو فيووي ل تلووى همووا  ماثليووا فووي 

                                                             
(1 )

ش311،ص1962دشحاسدؤلطان،المانونالدول ف ول الؤلم،الماهخة،داخالنهراالعخب ا،الطبعاالداسؤا،
(ص1982 ،النظامالمانون لًؤتددامالعؤكخاللبحاخ،داخواؤط،الداخالعخب اللطبانا)دشنادلأحسدالطائ( 2)

(ش122–142)
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نطا  القانؽد الدا لي. وفي جميا ارحؽاق  وؽد ال م  ال ب ينسب علي الدولوة إوادراف هوؼ: 
   .(1)عحدا سلطاليا سو سحد رها اىا

و د س  ت لجنة القانؽد الدولي بما استقر هليوو ال مو  فوي القوانؽد اإلدارب الودا ليو موؼ 
لوساب  –وفي ظرو  ل رر ذلغ  –حاث عد ل رفات ارفراد ال ادياؼ ال يؼ   ملؽد )ف لياف( 

ات رار مبروهة. ومًاق الدولةو لنسب عل  للغ الدولة ولرلب المسؤولية هما   د منيا ل رف
ذلوووغو لوووؽلي ارفوووراد ال وووادياؼ للؽظوووائى ال اموووة ب ووود ثيووواب ارجيوووءة الرسووومية سثنووواً الحوووتالق 

 .ال سوربو باهت ار سد مً  ى ه العرو  ل رر ممارسة ب   الؽظائى الووؽمية

و وود  وووؽد ال  وو  راوور المبووروع الوو ب ارلي ووو ال وورد ال ووادب هلوو  ع لوويػ دولتووو مؽجيوواف ضوود 
سجن ية ـارهوداً هلو  رئيسويا سو سمؽاليوا سو م  ؽثايوا سو هلميوا حاوث  مووؼ سد لًوؽر  )دولة(

مسووؤولية الدولووة مووؼ  ووالق التءاميووا ال ووا  قووو)منا( و ووؽع ال وورر للوودوق ار ووراو ولمواسووو ة 
 .) ما( مؼ يرليب ال م  رار المبروع مؼ رها اىا

ل رر للدوق ارجن يوة نتيجوة و واجب المنا:  قا هلي الدولة واجب الوالؽلة دود و ؽع ا1
سهمواق راوور مبووروهة ل وودر هوؼ رها اىووا وةبووم  ىوو ا الؽاجوب ال وواذ ـافووة التووداقار المناسوو ة 
لوما ة ب   ارماوؼو سو ب   ار  اقو فإد ىي )الدولة( س لون قيو ا الؽاجوب هموداف سو 

منووا و ووؽع عىموالف لوملوون مسووؤولية ىوو ا اإل ووالق ول تلووى درجووة السووت داد والويطووة الالزمووة ل
وو لغ ل  وواف  ال وورر للوودوق ار وورا ل  وواف رىميووة م وولوة الدولووة ارجن يووة المطلووؽب حمايتيووا ـو

 . لعرو  و ؽع ال م  رار المبروع

ف ند ل رر س ارة سجن ية مًال نتيجة سهماق ل رة يةو لقوؽ  مسوؤولية الدولوة هوؼ ارضورار 
مووا عموانيووة دفووا ىوو ه المسووؤولية التووي  سوو  يا ارفووراد ال ووادياؼ ضوود م ووال  الوودوق ارجن يووةو 

اسووتناداف للقووؽة القوواىرة سو عث ووات هوود  القوودرة هلوو  منووا و ووؽع ال وورر ولووؽ مووا ال وواذ التووداقار 

                                                             
ش2ـ6،ص1999دشنادلالطائ ،سؤلول االدولاالسدن اننأدطازسوظف ها،نسان،داخال مافا،( 1)
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الالزمة لوما وة للوغ الم وال . قانموا ل  مووؼ دفوا المسوؤولية هوؼ ال مو  ن سوو فوي العورو  
رحؽاق التوي يً ون موؼ الهتياد ةو حاث لتؽفر فايا مً  للغ القدرة وارمر  وؽد سوض  في ا

 . الليا لبجيا الدولة سو من  مؽافقتيا ال منية لمفراد هل  ارلياب مً  ذلغ ال م 

و واجب القما: يترلب هل  هالو الدولةو التءاميا بمالحقة الرها وا موؼ مرلي وي ارهمواق 2
راووور المبوووروهة فوووإذا رف ووون؛ سو سىملووون فوووي؛ مالحقوووة المسووويؽق هنيوووا وم ا  توووو حسوووب موووا 

يو  ؽاهوود  انؽنيووا الوودا ليو فإنيووا لتوموو  المسووؤولية الدوليووةو هلوو  سسوواس ال وواق للووغ لقت وو
ارهموواق ال ووارة ب مليووا )السوول ي راوور مبووروع دوليووافو وىووؽ ع الليووا قؽاجووب القمووا لو وو  س  
إلهووادة ح وو  ارمووؼ والنعووا  دا ووو  ع ليميووا. ـوو  ذلووغو سد ـووواد ال موو  راوور المبووروع الووو ب 

ع لوويػ دولتووو مؽجيووا ضوود الوودوق ارجن يووة سو م ووالويا سمووا عذا ـوواد  ارلي ووو ال وورد ال ووادب فووؽ  
ال م  رار مبروع مؽجيوا ضود ارفوراد )ال وادياؼ( ارجانوب المؽجوؽديؼ فوي دولتووو فارإو ؛ 
سد المسوووؤولية التوووي لًوووؽر ىنوووا ىوووي المسوووؤولية )الب  وووية( لمرليوووب ال مووو  راووور المبوووروع 

الؽقني الم ت و وليوؼ ع والق الدولوة بالتءاميوا بمؽجب  ؽاهد القانؽد الدا لي وسما  الق اً 
ال ا  في المنا سو القما ) د( ينق  ال ال ة قاؼ مرليب ال م  رار المبوروع ولواؼ دولوة ال ورد 
ال وووادب )ارجن وووي( الم ووورور علوووي هال وووة قووواؼ دولوووة موووؼ ارليوووب ال مووو و ودولوووة الم ووورور 

 .(ارجن ي هؼ قرةو ما   ر  قو)الوما ة الدقلؽماسية

سد المسويؽلية لقوؽ  هلو  هن ور مؽضوؽهي ل لل وب  يوو فيورة ال طوأ سب دور عنموا  وةورا 
لقوووؽ  هلووو  سسووواس سد ىنووواك همووو  راووور مبوووروع سو ف ووو  م وووالى للتوووءا  دولوووي إووودر هوووؼ 
الب   الدولي ب ر  النعر هؼ ال طأو عذد  بترا ى ا اللجاه لتوقاو المسيؽلية الدولية 

رةو م اىودة سو هور  دولوي سو م ودس هامواف موؼ م وادئ و ؽع ع الق للتءا  دولي س واف ـواد م ود
 .القانؽدو ول  بترا ىنا لوقاو ضرر ينتم همؼ ى ا اإل الق ق   وت ي باإل الق فق 

و ود قناىوا هلو  مجورد هال وة ” ال  و  راور المبوروع“و د سقلو ال    هل  ى ه النعرةة 
نؽد الودوليو فيوي لسوتند هلوو  السو  ية التوي لقوؽ  قواؼ نبوواا الدولوة ولواؼ ال مو  الم والى للقووا
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فيوورة ال وومادو ومووؼ ثووػ فووإد سووًؽ النيووة لوودا المؽظووى الرسوومي ولدليسووو سب ل تموود اإلضوورار 
لوي   وورقاف ول يووؤثر هلوو  لووؽافر المسوويؽلية مووؼ هدمووو وإد ـوواد   اوود فووي عث ووات نسوو ة ال  وو  

ة: فلوؽ سد عل  الب   الدوليو وحسؼ النية ىنا يرفا هؼ الب   القانؽني المسيؽلية الدوليو
البو   الوودولي سلو  ف ووالف قوودهؽا سنوو دفوواع هووؼ الو ات وث وون سنوو سلوو  ال  وو  بسوًؽ نيووة فووإد 

 .)1(ذلغ يرفا هؼ ال م  إ ة المبرو ية

و وود س وو  هلووو  ىوو ه النعرةووة سنيوووا واسوو ةو ولضووويػ المسوويؽلية الدوليووة هلووو  ضووماد مطلوووو 
اوور مووؼ اروضوواع للم وورور ب وور  النعوور هووؼ  طووأ الدولووةو وىووي قيوو ا ل لتمبوو  مووا ـً

ولوو لغ ل  ق وو  قيووا الق وواً الوودولي عل فووي حووالت اسووتًنائية  .(2)القائمووة فووي المجتمووا الوودولي
 .(3)ة هؼ سهماق مؽظ ايا رار الم ت اؼومسيؽلية الدول

و فإنيوووا سوًووور مالئموووة لمسووواس الوضيقووووي ”الم وووواقر“عل سنوووو رروووػ النقووود المؽجوووو لنعرةوووة 
 .وقللمسيؽلية الدولية ال ب يتمً  في لأماؼ ال ال ات قاؼ الد

 العشرر الذخريالسبحث الثاني: 
 :نس ة ال    الاار مبروع عل      مؼ س  اق القانؽد الدولي ال ا 

ل  و ي سد   الى     مؼ س  اق القانؽد الدولي ال وا  التوءا  دوليواف م روضواف هليوو 
سو  سؽاً سواد م دره م اىدة دولية سو  اهدة هر ية سو م دس هاماف مؼ الم ادئ ال امة للقانؽد 

 راراف إادراف هؼ منعمة دولية مً   رارات مجل  ارمؼ ق قاف لل    السوابا موؼ الماًوا و سو 
 اهوودة  انؽنيووة سووارةة و وون ارليوواب الم ال ووة الدوليووة ليووي لترلووب المسوويؽلية الدوليووة فووي حقوووو 
ووؼ سو هن وور    ووي ىووؽ عسووناد ىوو ا ال  وو  راوور المبووروع علووي ىوو ا  عنمووا لقوود مووؼ لووؽافر ـر

دولي ذالووو بواووث  وووؽد السوولؽك سو ال  وو  اإل جوواقي سو السوول ي اإلىموواق الم ووالى البوو   الوو
 .للتءا  دولي منسؽلاف سب ثاقتاف في حقو

                                                             
(1 )

ش668-662ص،1،1992اخالنهراالعخب ا،طالماهخة،ددشدمحمطلع الغن س ،الغن س ف لانونالؤًم،
ش232صبدونسكانطبع،بًتاخ خ،دشجعفخنبدالؤًمنلى،المانونالدول العام،( 2)
ش356،صسصدخؤابكدشخجبنبدالسنعم،( 3)
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واإلسناد ىؽ م طل   انؽني بمقت اه ينسب السلؽك رار المبروع سول ياف ـواد س  ع جاقيواف 
لت ور  عل موؼ عل  فاهلة. فأ  اق القانؽد الدولي ال ا  ىي س و اق م نؽةوة ل  موونيػ ا

 ووالق سفووراد هووادياؼ ينؽلووؽد هوونيػ سو  مًلووؽنيػو فليووي ليووؽد ىنوواك مسوويؽلية دوليووة  جووب سد 
 وووؽد ىنوواك ف ووالف دوليوواف راوور مبووروع منسووؽب فووي حووو  وو   مووؼ س وو اق القووانؽد الوودولي 
ال ووا  وسد يترلووب هليووو ضوورر   وواب  وو   آ وور ب ووؽرة م ا وورة سو راوور م ا وورة. فال  وو  

 ستؽب سد  وؽد ف الف ع جاقياف مً   يوا   ؽاليوا بانتيواك السويادة اإل ليميوة  الدولي رار المبروع
لدولووة س ووربو و وود  وووؽد سوول ياف. و وود س وو ت لجنووة القووانؽد الوودولي فووي مبووروهيا حووؽق لقنوواؼ 
 ؽاهد المسويؽلية الدوليوة قيو ا اللجواه فوي الموادة الًالًوة التوي لون  هلو  سد يؽجود ف و  دولوي 

موواق وفقوواف لقؽاهوود القووانؽد ب للدولووة سوولؽك فووي إووؽرة ع جاقيووة سو عىراوور مبووروع هنوودما: ينسوو
 .(1)الدولي

وىوو ا السوولؽك  بووو   ر وواف سو انتيوواك للتووءا  دولووي. ـمووا ن وون المووادة ال امسووة مووؼ ذات 
المبووروع هلوو  سنووو: )  وود ف ووالف دوليوواف راوور مبووروع وفقوواف للقووانؽد الوودولي سوولؽك سب ىايووة مووؼ 

للقانؽد الدا لي لي ه الدولوة قالموا سنيوا ل ورفن باهت ارىوا ـو لغ  ىايات الدولة ليا إ ة وفقاف 
حسب العاىر(. وى ا الن  ل يًار إ ؽلة في التط او ول فر  قاؼ ما عذا ـاد ال    رار 
المبووروع منسووؽلاف علوو  ىايووات سو سوولطات بووإدارة ال ال ووات الدوليووة مًوو  رئووي  الدولووة سو وزةوور 

اسي سو ممًلي الدولة لدب المنعموات ولواؼ ىايوات دا ليوة ال ارجية سو سه اً السلغ الدقلؽم
مؽظى ” بوتة فالت ر ة ل سىمية ليا في مجاق المسيؽلية الدولية. ول فر  س  اف قاؼ ىاية دنيا

ولوواؼ ىايووة هليووا وزةوور مووًالفو فال  وو  راوور المبووروع ال ووادر هووؼ ىايووة دنيووا يرلووب ” إوواار
 .(2)ليا للدولةماماف مً  السلطات ال المسيؽلية الدولية ل

 

                                                             
ش322-1995،321الماهخة،داخالنهراالعخب ا،دشنلىإبخاه م،سصادخالمانونالدول العام،( 1)
ش141ص،2112سجلاالبلمازللبحوثوالدخاؤا ،جاسعانسانااهل ا،،المانونالدول العام،الرافع دشدمحمبر خ( 2)
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 الزرر على العسل غير السذروع ترتب

سووولػ جانوووب موووؼ ال قوووو الووودولي قت وووا ع ال ووورر ليووو  موووؼ ال  ووو  راووور المبوووروع ولن قووواد 
” ين اوي دائمواف سد يؽجود ضورر حتو  يؽجود ف و  راور مبوروع” المسيؽلية الدوليةو بع ارة س ورب 

مسويؽلية الدولوة ” وت ون ق يواد سد رار سد المادة ارولي مؼ مبروع لجنة القانؽد الودولي  ود ا
لن قد عذا ما ارلي ن ف الف رار مبروع دولياف. والؽا وا سد عب واد ال ورر موؼ ل رةوف المسويؽلية 
الدوليووةو عنمووا  موووؼ ل ووؽره هلوو  ال وو اد النعوورب ال ووونو حاووث مووؼ المموووؼ التسووليػ قؽجووؽد 

لالتوالي ل وؽر ـيةيوة و وؽع هال ة م ا رة قاؼ المسيؽلية والهتداً هل  المبرو ية الدوليوةو و 
 .الم ال ة لن قاد مسيؽلية فاهليا

قاد سنو مؼ الناحية ال ملية ل  موؼ الؽ ؽ  هند ى ا الود في ل رةف المسويؽلية الدوليوةو 
في ه المسيؽلية ل  موؼ سد لجمو  ول توءق فقو  فوي حودوث اهتوداً هلو  المبورو ية الدوليوةو 

قووواؼ مرليوووب ال  ووو  راووور المبوووروع ولووواؼ الدولوووة  وإنموووا لت ووومؼ وجوووؽد هال وووة  انؽنيوووة جديووودة
ال وية في ى ا الهتداًو ولالتالي فإد ال رر ال ب لتي ده الدولة ال وية ىؽ الو ب  سوم  
قتوديووودىا والت ووور  هلايووواو وىوووو ا   طوووي ال ووورر الووووو فوووي ان قووواد المسووويؽليةو فيوووؽ بمًابوووة 

 .المورك سو ف   البرا ال رورب لن قاد المسيؽلية

سمووا  –إلسووناد ال ال ووة التووي لجمووا ال  وو  راوور المبووروع ببوو   القووانؽد ال ووا  وةق وود با
هال ة الس  يةو فإنيا ل ني هال ة  انؽنية س وربو هال وة لجموا ال ورر بال  و  راور المبوروع 
والؽا وا سد ال وررو ـال  وو  راور المبوروعو ل  موووؼ ل وؽره فووي حود ذالووو فيووؽ ل يؤ و  فووي 

دوليو عل فووي هال تووو مووا ال  وو  المنبوو  للمسوويؽلية. حاووث ل الهت ووار مووؼ جانووب القووانؽد الوو
ينبوو  ال وورر حقوواف للم وورور فووي المطال ووة باإلإووالح عل عذا ل وواؼ سنووو نووالم هووؼ ف وو  راوور 
مبروع. ل ا فإنو  قا هل  الدولة المت ررة سد لً ن هال ة الس  ية التي لجما ال رر الؽا ا 

ربو ذلوووغ سد القوووانؽد الووودولي ل   ووور  دهوووؽب هلايوووا موووا الم ال وووة التوووي ارلي تيوووا دولوووة س ووو
الوسوووو ةو بم نووووي عموانيووووة سب  وووو   مووووؼ س وووو اق القووووانؽد ال ووووا  فووووي سد  ووووورك دهووووؽا 
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المسوويؽلية ضوود سب  وو   آ وور  ووالى المبوورو ية الدوليووة وفووي نطووا  المسوويؽلية الدوليووة ل 
و  ىو ا  موؼ ر  اق القانؽد الدولي التمسغ ب    رار مبوروع لتأسوي  دهوؽاىػ عل عذا  و

ًف هلووو  حوووو  وميوووو القوووانؽدو سب سد الم ووولوة ل لي وووي فوووي حووود ذاليوووا لق وووؽق  ال  ووو  اهتووودا
 .(1)دهؽاىػ

رار سد ىناك مؼ ال قو مؼ يرب ال ت ار هل  م لوة مبروهة رحد س  اق القانؽد 
الدوليو بواث  وؽد المق ؽد بال رر في القانؽد الدولي ال ا  المساس قي ه الم لوةو و د 

ببأد   ية جنؽب سفرةضيوا رفو   1666وومة ال دق الدولية في حوميا ال ادر سوضون م
دهووؽا الوسوو ة فووي نطووا  القووانؽد الوودولي ال ووا و حاووث رف وون عهطوواً الوووو ليوو  ه ووؽ فووي 
المجمؽهووة اإلفرةضيووة لورةووغ دهووؽا للوودفاع هووؼ م وولوة هامووة وذلووغ بمناسوو ة قلووب عثاؽليووا 

 يؽجود ف و  راور مبوروع دوليواف ولالتوالي ل لن قود ولا ارةا الووػ هل  جنؽب عفرةضيواو وىوو ا ل
 .مسيؽليةو هندما ل يؽجد اهتداً هل  حو

وىوو ا الق وواً يووؽحي قتقرةوور دهووؽا حسوو ة هنوودما لقتوور  جرةمووة دوليووةو فووالقؽق بأنووو يؽجوود 
حوووو جمووواهي فوووي احتووورا  القوووانؽد عنموووا   نوووي فوووي ذات الؽ ووون التسوووليػ بوووأد ـووو  قووور  موووؼ 

د لو حو  اق في احترا  القانؽد دود حاجوة علو  التودلا  هلو  س  اق القانؽد الدولي  وؽ 
سنووو  وود لي وود ضوورراف بسوو ب م ال ووة القووانؽدو وهنوود ثيوواب ىوو ا الوووو الجموواهيو فإنووو ين اوووي 
بال رورة التدلا  ب ؽرة من ردة هل  وجؽد ضرر حت   موؼ عثارلوو بم ني سد ال رر هنود 

لوووو قدولووة م انووة حتوو   موووؼ سد لن قوود  ثيوواب الوووو الجموواهي ل قوود سد  وووؽد ضوورراف فرد وواف 
دهؽا المسيؽلية. ولي ا الس ب فإد هد  المبرو ية التي ل لقترد ب ورر ل  مووؼ سد ين قود 
م يووا مسوويؽلية دوليووة.. حاووث ل  سووتطيا سد يوودل  سب  وو   مووؼ س وو اق القووانؽد الوودولي 

سد لً ون  فار و اق الدوليوة التوي لسوتطيا –هل  وجؽد ضرر  اق لوو بو ب  ة فرد وة 
 .و ؽع ضرر ليا ب  ة فرد ة ىي فق  التي  موؼ ليا سد لورك دهؽا المسيؽلية

                                                             
ش113ص،1،1991سبادئلانونالدول العام،الماهخة،داخالنهراالعخب ا،طدشدمحمحافظغانم،( 1)
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وال رر الم نؽبو ضرر مجرد ورار مادب بط ي توو وىؽ يتوقو في القانؽد الودولي فوي 
دولوةو ـتورك دولوة لمتعواىرةؼ  قؽموؽد بوور  ” سويادة“سو ” وراموة“سو ”  ور ” الهتداً هلو  

ف ائيا الجؽب بطائرات هسورةة. سما ال رر المادب فإنوو يتوقوو  هلػ دولة س رب سو ا ترا 
بالهتداً هل  سنبطة سو سمؽاق الم رور والتي  موؼ لقودير نتائجيوا ا ت واد افو بووي  بوو  
الهتوووداً مووووالف لت وووؽة  هانوووي سو مووواليو والؽا وووا سد سحووووا  الق ووواً لوووػ ل ووور  قووواؼ نوووؽهي 

لناحيوة ال لميووة قواؼ ال وورر الم نوؽب وال وورر ع اموة لماثوو  موؼ ا يوورا ال وررو لو ا ىنوواك موؼ 
سنوو هلو   وال  ال ورر الموادبو الو ب   ود ضورراف وا عيواف بط ي توو ول رة ووو  ةورا القوانؽنيو و 

 قؽ  ال رر القانؽني هل  الهتداً هل  حو    ي للدولة المت ررة هل  النوؽ المست اد 
 .مؼ القؽاهد القائمة في النعا  القانؽني الدولي

ذىووب علو  ضوورورة التمااوء قواؼ ال وورر الم ا ور وال وورر راور الم ا وورو وسد  وىنواك موؼ
ال وورر الم ا وور ىوووؽ ال وورر الوو ب  سوووتند بال وورورة علووو  ف وو  راوور مبوووروعو بواووث  و وووي 

ل  واف لو لغ  ةورا التدلا  هل  سد ى ا ال ورر يورل   ب ال وة سو  ية موا ال  و  راور المبوروع. و 
  .)1) و المسيؽلية الدوليةسد ال رر الم ا ر ىؽ وحده ال ب لن قد م

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
لجنائ اوالسدن اننجخائماإلخهابالدول ،السحلاالكبخى،داخدشطاخقنبدالع   حسدا،السؤئول االدول اا( 1)

262ص-255،شص2118الكتبالمانون ا،
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 الفرل الثالث
 مدؤولية الدولة عن اعسال شخص من اشخاص القانون الدولي من غير الدول

 لوووودور الم طوووورد التءايوووود ىووووؽ الدولاووووة ال ال ووووات إ اوووود هلوووو  المرإووووؽدة الوقائووووو مووووؼ
 سياسوويو قاقووا ذات ٔامووؽر قاووؼ ٔانبووطتيا لت وودد حاووث الدولاوةو الواواة فوي الدولاوة المنعموات

 لتبوووووووم  القانؽناوووووووة المسووووووؤؽولية ٔاحووووووويا  امتووووووودت و ووووووود. ٕانسووووووواني ٔاو اجتماهووووووويو ا ت وووووووادبو
 مووووؼ التقلاووودب ال قوووو يوووراه  مووووا هوووو  هلووو   انؽناوووةو ٔا وووو اإاف  باهت ارىوووا الدولاوووةو المنعموووات

 احتمووواق ألنبوووطة للوووغ لنوووؽع هوووؼ نجوووػ و ووود. السووويادة ذات الووودوق هلووو  ا ألحوووي ىوووو ه   وووور
 يترلوووب مموووا الت ؽةووو  لقت وووي والتوووي الؽقنووويو القانوووؽد  ٔا ووو اق بم الووو  ٔاضووورار ٕالووووا 
 ؤانيووووا ٔاه أييوووواو هووووؼ من  لووووة مؽضؽهاووووةو  انؽناووووة  وووو  ية ذات المنعمووووة اهت ووووار هلاووووو

 الدولاوووة المنعموووة لمتوووا يووؤؽدب ٔاد  مووووؼ ل ٕاذ دولاوووافو المبوووروهة راووور ف اليووواأ  هوووؼ مسووؤؽولة
 مووا هال تيووا فووي ل رفاليووا ٓاثووار هووؼ مسوؤؽولاتيا هوود  ٕالوو  الؽقنووي الق وواً ٔاموا  بالو انوة

 الدولاووة المنعمووات ل تموود حاووث الدولاووة؛ المنعمووات موؼ رارىوا موا ٔاو فايوا أله واً الودوق
 ُينسوب ول لوغ الؽاجوب حودود فوي ٔاف اليوػ هوؼ مسؤؽولة وىوي ومؽظ اوؼ ٔاجيوءة هلو  همليوا فوي

يػ  مبووووروع ضووووًؽ فووووي الدولاووووة المنعمووووات مسوووؤؽولية بالدراسووووة ال احوووث وةتنوووواوق. ٕالايووووا سوووولـؽ
 الدولاوة. منعمواتالدولاوة لل المسؤؽولية ببؤاد المتوودة ألموػ ال ا اوة

 : اللي التقسيػ وفو ال    ى ا سنتناوق

  الدولية المنعمات هؼ المسؤولية: الوق الم وث

ات مسؤولية: الًاني الم وث  الجنسية مت ددة البـر
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 السدؤولية عن السشظسات الدولية : السبحث االول

د الايووا ل وورفات راوور لن قود المسووؤولية الدوليووة للمنعمووات الدوليووة لمامووا وذلووغ اذا مووا اسوون
مبووروهة ول وود ىوو ه المسووؤولية فووي الؽا ووا نتيجووة ضوورورةة لتمتووا ىوو ه المنعمووات بالب  ووية 

لودوق اله واً فوي القانؽنية .والؽا ا اد ىناك مؼ يرف  ى ه المسؤولية او      ان قادىا ل
هده ال امة في  ؽا  –و رار اد نعا  المسؤولية الدولية للمنعمات الدولية يت و المنعمة الدولية

مووا النعووا  ال وواق بمسووؤولية الدولووة حاووث يت لووو الموور بقؽاهوود هر يووة و اد  ؽاهوود ىوو ه  –
 :الفراد. وذلغ هل  النوؽ التالي المسؤولية ليد  في الاالب لوما ة م ال 

س( المسووؤولية هووؼ اف وواق اجيووءة و مووؽظ ي المنعمووة الدوليووة فووي اقووار وظووائ يػ . لن قوود 
ية بس ب م ادرات اجيءليا البر ية او بس ب الف اق التي لنسوب الو  مسؤولية المنعمة الدول

مرافقيوووا الدارةوووة و الق وووائية و الؽا وووا انوووو رال ووواف موووا لووون  المؽاثاوووو المنبوووية او الل ا يوووات 
ال اإة لي ه المنعمات هل  اللجًؽ ال  التوويػ ل    ال الفات ما الدوق اله اً حاث 

 .المسؤولية الدولية للمنعمات ست اد ضمنياف اموانية ان قاد 

ب( المسؤولية في حالة هد  ا ت اق مؽظ ي المنعمة الدولية لن قد المسؤولية الدوليوة 
للمنعمووة فووي ىوو ه الوالووة و ذلووغ هلوو  روورار المسووؤولية الدوليووة للدولووة و فووي ىوو ا البووأد فقوود 

لسوال   وارج ا رت المػ المتودة بمسؤولياليا هؼ اهماق ال نى التوي و  ون موؼ  وؽات ح و  ا
ال مليوووات ال سوووورةة و لينيوووا فوووي ذات الؽ ووون رف ووون ل وووؽة  ال ووووا ا هوووؼ الف ووواق التوووي 

 .(1)ا ترفتيا  ؽات ح   السال  للاءوات ال سورةة

ج( ضوورر   وواب  وو   دولووي ل  و ووي لضيووا  مسووؤولية الدولووة اد   وودر منيووا ا ووالق 
ووؼ اساسووي مووؼ اسوواس بألتءاماليووا مووالػ يترلووب هلوو  ىوو ا ال ووالق اضووراراف بووالاار فا ل وورر ـر

اد المسؤولية الدولية ل يت ؽر  ياميوا هنود ل ل وو فواذا لوؽافر ال ورر ـوأد  وودث مسواس  اـر

                                                             
(1)

 .361، ص1991، 1انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو، انماْزج، دار انُٓضح انؼزتٛح، ط دمحم يظطفٗ َٕٚس، د. 
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بوووو  وو   دولووي او بم وولوة مبووروهة حسووب الت رةووف الوو ب ل نوواه اللووواد الورلووي انووو 
ووء هلوو  اد فيوورة المسووؤولية الجتما يووة م يووؽ  لطووؽهي ل  سووتلء  سووؼ القووؽاناؼ او وضووا  يـر
ات للضيا  بمسوؤولاتيا لجواه المجتموا .   وا  الو  إوى المؤةوديؼ سوال ي  لؽائ  ملءمة للبـر
ات المنتوودا الوودولي لقووادة الهموواق  الوو ـر ل يوورة الوونيم الطووؽهي للمسووؤولية الجتما يووة للبووـر

ممارسوووة الهمووواق التجارةوووة المسوووم  بالن تووواح و هووور  مسوووؤولية الجتما يوووة بأنيوووا ) حاوووث
ال ايووووة ووضوووو ن للووووغ ا و مووووتالمجادئ ال ال يووووة واحتوووورا  ال موووواق و مووووة ع م ووووالبوووو ا ية و القائ

ؼ ىنوا يت و  موللمجتموا هاموة ف والف هوؼ المسواىماؼ( و المسؤولية للاحة التنمية المسوتدامة 
ات  اللواد الورلي في ل رةفنيم الار  ال نا ية والتجارةة و  المسؤولية الجتما ية للبـر

ات بواداً ا  واً اضوا ية  ود  ال ب  موؼ ل لالو بأد لي  مؼو  م لوة ىو ه الاور  الوءا  البوـر
لًقوو  ـاىليووا و لووؤثر هلوو  اداً نبوواقيا و  الإووة مووا لقوود  الدراسووة لوو ىب الوو  اد الم ووادرة 

سسوووات ذات الط ي وووة التجارةوووة الرلويوووة و فوووي مقووودمتيا طؽ يوووة للمسوووؤولية الجتما يوووة للمؤ ال
ات   ي مًلن قدوراىا الرضية التي نمون فوي ـن يوا التد  ولن الل نة الساسية الول  و البـر

التوءا   ووانؽني  م يوؽ  المسوؤولية الجتما يووة للمؤسسوة انطلووو ب ودىا إووؽب التنعويػ باهت ارىووا
  ما فؽ  اللواد الورلي ال م دا  هل  ذلغ. وتػ المسؤولية و 

ات ـووألتءا   وووانؽني ب وود اد ل لووؽر ببووو  واضوو  و متنوووا مي المسووؤولية الجتما يووة للبووـر
ات للضيوووا  بمسووؤولاتيا الجتما يووة قوودست مجمؽهووة موووؼ  وجووؽد التووءا  اجتموواهي قووؽهي للبووـر
الفيووار لتسوول  الوو  النقابووات و الجمعيووات و المنتوود ات  ؽاميووا التاسووي  رقوور  انؽنيووة لوونعػ 

ات ى ه القر  موؼ للمسيا في مؽ ى مجل  الهماق ال والمي  المسؤولية الجتما ية للبـر
جتما يووة رارىووا مووؼ المنعمووات و الييووتت التووي ل نوون مؽضووؽع المسووؤولية الو  وال نووغ الوودولي

ات . حاووووث اد مجلوووو  الهموووواق ال ووووالمي للتنميووووة المسووووتدامة و فووووي قيوووواد مؽ  ووووو مووووؼ للبووووـر
ات هرفيووا بأنيووا )المسووؤولية ا اللووءا  القووانؽني المسووتمر مووؼ   وو  مؤسسووات لجتما يووة للبووـر

ىوووودافيا ال ت وووواد ة و ذلووووغ مووووؼ  ووووالق اللتووووءا  الهموووواق بالت وووور  ا ال يوووواف فووووي لوقاووووو ا 
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رو  المعيبوووة ظوووؼ نؽ يوووة بالمسووواىمة فوووي لوقاوووو التنميوووة ال ت ووواد ة و ال مووو  هلووو  لوسوووا
المجتمووا ـووو ( حاووث اد الت رةووف اهوواله ليػ اضووافة الوو  المجتمووا المولووي و هووائاللل وواملاؼ و 

وإ و بأنو ا ال ي و ـ لغ  بار ال  وجؽد التءا   انؽني ف الف هؼ اللءا  الوق و ال ب لػ 
 اليوة موالػ  ووؼ ذو ق ي وة  انؽنيوة.  موؼ ضماد ف ال ب لةف و ق ي ة اللءا  الؽارد في الت ر 

مسوؤولية الجتما يوة للمؤسسوة هل  ن   النيم  وا  ال نوغ الودولي اوضو  ال نوغ اد ق ي وة الو 
ذلووغ مووؼ  ووالق و ( اللءامووات الم روضووة بالمسوواىمة فووي التنميووة ال ت وواد ة المسووتدامةىووي )

الت اود ما ال املاؼ القانؽد الدولي و ىو ا ىوؽ ال ورر فوي هال تيوا موا رارىوا موؼ ا و اق 
القانؽد الدولي و  د  وؽد ال رر الم نؽب ا د وقوأة موؼ ال ورر الموادب و  سوتؽب ىو ا فوي 

 مجاق المسؤولية الدولية اد   اب

 الجشدية متعددة الذركات مدؤولية: الثاني السبحث

ات الجتما يووة ةالمسووؤولي  مؽضووؽع يتنوواولؽا الوو يؼ ال قيوواً مووؼ جانووب قووؽهي التووءا  للبووـر
ات الجتما يووة المسووؤولية  ليوو ا القووانؽني اللوورا  اسوواس لوودييػ  قوودح التولاوو  و بال وووث للبووـر

ات ل ياووور سوووؽا يراىوووا ل الووو    و المسوووؤولية موووؼ البوووو   لجووواه وواج اليوووا بمسوووؤولاتيا للبوووـر
 يتجواوز ل المسؤولية ى ه جؽىر باد ال ر ال    ي ىب حاؼ في والي لنتمي التي المجتما

ات ى ه لؤدييا قؽ ية م ادرات مجرد  سؽاً مؤةد و و ان اره لو ال قيي اللجاه ى ا. (1)البـر
 و ال نا ية و التجارةة الار  المنعمات ى ه يتقد  و ال لة ذات المنعمات او اليتاب مؼ

ات الجتما ية المسؤولية هرفن التي  لطوؽع فوي لسواىػ التي المواولت جميا بانيا و(2)للبـر
ات  ل تموود الجتما يووة المسووؤولية فووأد بالتووالي و اجتما يووة ا ووال  ذات لنميووة لتوقاووو للبووـر

ات موؼ ال الية الم ادرات هل   هور  المنوؽاق ن و  هلو  (3) انؽنواف  للءميوا مسوؤولية دود  البوـر
                                                             

(1)
دار  نٙ انؼاو ٔانشزٚؼح االساليٛح، انماْزج،د.ػثذ انغُٙ يحًٕد ،انًطانثح انذٔنٛح ألطالح انضزر فٙ انمإٌَ انذٔ 

 264-261،ص1986انطثاػح انحذٚصح،انطثؼح االٔنٙ،
(2)

، ٔد.طالح ػثذ انثذٚغ انشهثٙ، حك 23،ص1991د.يظطفٗ احًذ فؤاد،انًذخم نهمإٌَ انذٔنٙ : انماػذج انذٔنٛحٔطُطا، 

 . 211،ص  1983الٔنٗ االسرزداد :دراسح يمارَح ،انماْزج ، دار انُٓضح انؼزتٛح ،انطثؼح ا
(3)

د.دمحم سايٙ ػثذ انحًٛذ ، اطٕل انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو ، انجشء انصاَٙ : انماػذج انذٔنٛح ، انماْزج ، دار انُٓضح انؼزتٛح ،  

 356ص 
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ات لقووؽ  يووؽ م ) الجتما يووة المسووؤولية الورلووي اللووواد  اهت ووارات قت ووماؼ بمقت وواه البووـر
 نجود( لطوؽهي نووؽ هلو  الم وال  اإوواب موا ل اهليوا في و اهماليا في قايية و اجتما ية

 موؼ م اود نووؽ هل  معيبتيػ مستؽا  لتوساؼ وو  المجتما و المولي المجتما اسرىػ و مؼ
ات نباا  المسوؤولية م يوؽ  ل نوا فقد الدولي التجارب  المجل  اما. ال ت اد ة التنمية و البـر

ة هلو  الؽاجب ال ال ية الت رفات مجمؽهة) م اده  مؽلية اوًر قت رةف الجتما ية  البوـر
 المجتموا و هوائالليػ و لل مواق الويواه جؽدة لتوساؼ  يو لنب  ال ب المجتما لجاه قيا الضيا 
 التاار ال  بالستجابة اتللبـر ادارة التءا  بأنيا المرةوااؼ الدارةاؼ جمعية وهرفتيا (.وو 
 ال رةوودة المسوواىمات بانجوواز السووتمرار و بووالمجتما ال ووا  والىتمووا  المسووتيلياؼ لؽ  ووات فووي

 . ال ت اد ة الًروة  لو ال  اليادفة التجارةة لالنبطة

 هرفووون التوووي و للم وووايرة ال الميوووة المنعموووة ل رةوووف جووواً المنوووؽاق ن ووو  هلووو  و وا اوووراف  
ات الجتما يووة المسووؤولية  اثوور هووؼ الناجمووة المسووؤولية لتوموو  للمنبووأة نبوواقات بانيووا للبووـر

 المجتموا منوافا موا منسجمة نباقاليا لت    والموي  المجتما هل  قيا لقؽ  التي الهماق
 الطووووابا ذات اللتءامووووات اد السووووابقة الت ووووارةف مووووؼ لسووووتنتم والدراسووووة المسووووتدامة التنميووووة و

  .ال تالفي

 ضوومؼ لوودرج ولالتووالي (1)القووانؽد  ين ووميا التءامووات ل وو   وووي لطووؽرت  وود الملووء  راوور 
ات لد ذلووغ و المؤسسووة   وو  مووؼ المت نوواة ال موو  سوويا ات   موووؼ ول م ا وور لووأثار ذات البووـر

 دور لؽظيوف اهوادة موؼ لقود وواد المنطلوو ىو ا وموؼ  يوو القائموة المجتموا لجواه بو الستيانة
ات  .المجتما لجاه التءاماليا اداً إؽب و يادليا البـر

 

 
                                                             

(1)
، 1993د. حاسو حسٍ جًؼح، انحًاٚح انذتهٕياسٛح اياو يحكًةح انؼةذل انذٔنٛةح، يجهةح انمةإٌَ، انمةاْزج، انؼةذد انخةايس،  

 14-11ص 
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اوًوور  قت رةووف الجتما يووة المسووؤولية م يووؽ  ل نوو  فقوود للتطووؽةر الوودولي التجووارب  المجلوو  امووا
ة هلو  الؽاجوب ار ال يوة الت ورفات مجمؽهة) م ادة  مؽليو  المجتموا لجواه قيوا الضيوا  البوـر

 جمعيووة وهرفتيووا(. وووو  والمجتمووا وهووائالليػ لل موواق الويوواة جووؽدة لتوسوواؼ  يووو لنبوو  الوو ب
ات عدارة التوووووءا  بأنيوووووا ارمووووورةوااؼ إلدارةووووواؼا  لؽ  وووووات فوووووي التااووووور علووووو  بالسوووووتجابة البوووووـر

 لمنبوووطة ال رةووودة المسووواىمات بإنجووواز السوووتمرار و بوووالمجتما ال وووا  الىتموووا  و المسوووتيلياؼ
 ل رةوووف جووواً المنوووؽاق ن ووو  وهلووو  وا اووورا .(1)ال ت ووواد ة الًوووروة  لوووو علووو  اليادفوووة التجارةوووة
ات الجتما يوووة المسوووؤولية هرفووون والتوووي للم وووايرة يوووةال الم المنعموووة  نبووواقات" بانيوووا للبوووـر
 والموووي  المجتمووا هلوو  قيووا لقووؽ  التووي الهموواق سثوور هووؼ الناجمووة المسووؤولية لتوموو  للمنبووأة
 مووؼ لسووتنتم الدراسووة"  (2)المسووتدامة والتنميووة المجتمووا منووافا مووا منسووجمة نبوواقاليا لت وو  

 ل وو   وووي لطووؽرت  وود الملووء  راوور ار ال ووي الطووابا ذات اتاللتءاموو سد السووابقة الت ووارةف
 وذلغ المؤسسةو     مؼ المت ناة ال م  سيا ات ضمؼ لدرج ولالتالي القانؽد  ينعميا التءامات

ات الد  ومووؼ  يوووو القائمووة المجتمووا لجوواه بووو السووتيانة  موووؼ ل و م ا وور لووأثار ذات البووـر
ات ردو  لؽظيوف اهوادة مؼ لقد واد المنطلو ى ا  لجواه علتءاماليوا اداً إوؽب و يادليوا البوـر

 .المجتما

 

 

 

 

 
                                                             

(1)
 ٔيةةا (316(ص)1996)6يطثؼةةح جايؼةح ػةةٍٛ شةةًس،ط انُظزٚةةح انؼايةح نهمةةزاراخ االدارٚةةح، سةهًٛاٌ دمحم انطًةةأ٘، د. 

 تؼذْا.
(2)

 (.118، ص)1983، 1ػثذ انثذٚغ شهثٙ، حك االسرزداد )دراسح يمارَح(، انماْزج، دار انُٓضح انؼزتٛح، طد. طالح  
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 انرابع انفصم

 اندونيت انمسؤونيت اربر

درج ال قو الدولي التقلادب هل  لنواوق اثوار المسوؤولية الدوليوة فوي عقوار ضواو يورل   بمسوالة 
ال ررو وإد ا تل ن ا کاق ى ا اإلإالحو في الؽ ن ال ب  جب سد يون و   يوو  )عإالح)

ؽر النبوواقات الدوليووة الم اإوورة هلوو   ؽاهوود المسووؤولية الدوليووة همؽمووا وآثارىووا   ؽإووا لطوو
 : تلغ اآلثار ىؽ عدراجيا ضمؼ فتتاؼوالترلاب ارنسب ل

التءامات جديدة لترلب هل  هالو الدولة ) : آثار م ا رة لدور ببو  اساسي حؽقاألولى
احترا  اللتءامات السابقةو فتيؽد المرلي ة للسلؽك رار المبروع دولياو قيد  حمليا هل  

ياو رد مؼ  قا هل  هالقو اللتءا  ل  وؽد م ارة  واج ة التن ا  فؽراو ول يت ؽر عمواد لـر
و  .(قاؼ سدائو ولـر

حو( الدولة الم رورة في ال اذ ) : سثار رار م ا رة لدور ببو  سساسي حؽقالثانية 
سإاقيا مؼ ضررو ب د ال احو ولما ـانن التداقار التي لمونيا مؼ عإالح او ل ؽة  ما 

ياو رد مؼ  متلغ الوو  وؽد  ى ه اآلثار لرل   بوو الدولة الم رورةو فإد مؼ المموؼ لـر
و  .(1)م ارا قاؼ المطال ة بو ولـر

 أوال : اآلثار السباشرة للسدؤولية الدولية :

آثوووارة  انؽنيوووةو  - ووورة م ا -عد سووولؽك الدولوووة الووو ب  بوووو  ع وووالل بالتءاماليوووا القائموووة يرلوووب  
 مطووواقوهوووؼ سب  ووووؽك سو مطال وووة لت ووو ىا الدولوووة الم ووورورةو وليووود  علووو  اف لمامووولسوووتق  

ماضو(( للوغ ال ال وةو فترلوب هلو  هوالو الدولوة ارولوي ) حاضر( ال ال وة قواؼ الودولتاؼ موا)
اليى( هؼ الستمرار فوي ارليواب ذلوغ السولؽكو ثوػ ) التءامات جديدة ليد  علي: حمليا هل 

رد( سو عهوادة الؽضوا ) قد ػ التأوادات ال مانات الالزمة ب د ليرارهو وإلءاميوا بموا يوؤدب علو ل

                                                             
(1 )

 291،صتكيظذر سا ػادل احًذ انطائٙ، د. 



22 
 

في هال اليا ما الدولة الم رورة عل  ما ـاد هليو     ارلياب السلؽك المس ب لمسؤولاتيا. 
يا رار المبروع دوليا مؼ سىػ آثار المسؤولية الدوا وة ني  وة د التءا  الدولة باليى هؼ سلـؽ

عهووادة التؽافووو قوواؼ سوولؽك الدولووة الم انووة ولوواؼ اللتووءا  الوودولي الوو ب قوو( انتياوووو وةووتػ ذلووغ 
بإلاوواًو سو بالق وواً هلووي الم وودر المسوو ب لل وورر دود ال ووؽل فووي عزالووة ارثووار الناجمووة 

  .هنو

 : اندونيت نهمسؤونيت انمببشرة غير اآلربر: ربنيب

 ووافي او ممونا  وؽد  ل  دو  هنو الناجػ  ررال ج ر سو دوليا المبروع رار ال م  رفا عد 
  ارليابو     هليو واد ما عل  الواق قرد سو ال م  ذلغ قؽ ى المسيؽلة الدولة التءا   الق مؼ
 ل عجوراًات ال واذ فوي الم ورورة الدولة( حو)وق لت لو س را  سثار ظيؽر مؼ لقدو  ذلغ هند
 بج وور المطال ووة فووي سو  م ووادة لووداقار القسوور م نووي ل اوود مووا بقوودر الجووءاً فوورل م نووي ل اوود

  .الت ؽة   الق مؼ ال رر
  انمضبدة انخدابير -1

 للوغ(   وؽق) فوي المسوؤولية الدولوة عدارة هلو  الدوليوة للمسويؽلية الم ا ورة اآلثار ظيؽر يتؽ ى
 موووؼ          لمونيوووا لوووداقار سو عجوووراًات هوووؼ ال ووووث علووو  الم ووورورة بالدولوووة يوووؤدب  ووود مووواو اآلثوووار

 لت و ه موا سد هلو . التءاماليوا  ور   فوي السوتمرار هؼ التؽ ى هل  المسؤولية لدولةا عج ار)
 ردو النووءاع لسووؽةة وىووؽو الرئيسووي اليوود  امووا  هائقووا  بووو   وود لووداقار مووؼ الم وورورة الدولووة

و الم وواد التوودقار وإووى هليووو ينط ووو لووػ عد مبووروع راوور همووال   وود الم وواد التوودقار ف وو 
 . روقو ولتؽفر
 : انخعىيض -2

 دفوا وواد وإذا لل ورر اليام  الج ر عل  وإؽل ل قي  د ثارات ا ة لسد الت ؽة  دور  ألي 
 سموؼ فلؽ الج ر الؽحادة الؽسالة لي  انو علو  للت ؽة  الم ا ر الم ن  ىؽ الماق مؼ م لغ

 ال ووورر - هوووادة -  اطوووي ل فإنوووو"  الموووادب ال ووورر وامووو   اطوووي سد( الموووالي) للت وووؽة 
 .(الترضية) وىيو منو س را  إؽرة قؽاسطة للت ؽة  الؽظي ة ى ه لأد ة ليؽد  حاثو اردقي
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  -وسنتناوق ى ا المؽضؽع وفو التقسيػ اللي :
 رها اىا اهماق هؼ الدولة الم وث الوق : مسيؽلية
 سلطاليا اهماق هؼ الدولة الم وث الًاني : مسؤولية

 
 رعبيبهب اعمبل عن اندونت مسئىنيت: األول انمبحذ

 لؽجد هال ة ـا ية قاؼ مرليب ال    مو  المنا بة وما الدولة و فاد ى ا ال    ل هندما ل
  اق التي  موؼ سد  ستند علي الدولة ولالتالي ل لن قد مسيؽلاتيا الدولية و وذلغ ـوالة ار

و سو لت لو قدولة س رب سو بار را حالت ار  اق ال يؼ ل لت ر  لوساب الدولة
ات الًؽار سو ال  ياد يتنازهؽد سإالة في  .سلطة الدولة لجاىيػ ـوـر

عد الدولة ل لساق هل  اإلقال  هل  ل رفات ارفرادو حاث عد ى ه الت رفات ل  موؼ  
سد لسند علاياو ولالتالي فإد ارفراد  وملؽد سن سيػ نتائم ل رفاليػ الدولية رار المبروهة 

مؼ مبروع ( ۱۱) دقلؽماسية ولناولتيا المادةو د سود ى ه القاهدة   اً التوويػ والممارسة ال
لجنة القانؽد الدوليو ـما سد و ؽع ال    مؼ جانب ارفراد لي  بال رورة دليال هل  لؽاقؤ 
سو عىماق الدولة التي و ا فؽ  ع ليميا ال    رار المبروع و رار سد ارمر  وؽد هل  

بأوامر مؼ الدولة حاث   د   ال  ذلغ عذا ل ر  ال رد الط ي ي ب  تو مؽظ ا ف ليا سو
 .دولةالال رد في ى ه الوالة بمًابة ه ؽ 

  ا  عل  ذلغ سنو يؽجد استًناً واض  يرد هل   اهدة هد  المسيؽلية الدولية للدولة  
بس ب ل رفات ارفراد ال ادياؼ سل وىؽ ان قاد المسيؽلية الدولية للدولة بس ب ل رفات 

جان ياو سب عذا لػ لت   الحتياقات اليا ية لتالفي و ؽع ارفرادو عذا ـاد ىناك لق ار مؼ 
لجد ل رةرىا لي  في  ماـالوؽادث سو لوما ة ال وا ا والمسيؽلية الدولية في ى ه الوالة 

مؼ حما ة ميا سؽاً سواد  اج ياو و ؽع ال    ال ار مؼ جانب ارفراد ال ادياؼ وإنما بس ب 
ءة الدولة التي لػ لراع التءا  الورق ال ب  قا منا و ؽع ال   و  قا هل  هالو سلؽك اجي



29 
 

هلاياو بع ارة س رب لن قد المسيؽلية الدولية للدولة هل  سساس عىماق سلطاليا لجاه اللتءا  
 .بمنا سو عإالح ل رفات ارفراد ال ارة لمجانب

 ارجانب وحقؽ   ارواح و سمؽاق ة عذا ال ادياؼ ارفراد سف اق هؼ الدولة لساق وىو ا 
 سىملن عذا سو ال ناب لت   لػ عذا سبو ارف اق ى ه ب د او     التق ار ارخ الدوق وم ال 

 و ؽع ول ادب المنا واجب: والج اد الدولة ذلغ م اد الجرةمة و ؽع ب د ال اه  هقاب هؼ
 لوملن ذاك سو ى ا في الدولة   رت فإذاو و ؽهو ب د وال قاب القما وواجبو ال ار ال   

 ال    مرلي ي ارفراد ما الدولة لؽاقؤ ليسن ماد المسيؽلية ى ه سد سب الدولية المسيؽلية
 المناس ة اإلجراًات ال اذ في هالقيا هل   قا ال ب الدولي باللتءا  اإل الق وإنما ال ار

 السارب  القانؽد  حسب لل دالة ولقد مو هليو والض   ال اه  هؼ ال وث او ال    و ؽع لمنا
 ل ا ال امة سلطاليا مؼ الؽاج ة ال نا ة ونق  ال اق عىماليا هؼ ىنا ةناجم فالمسيؽلية

 المسيؽلية  ؽاهد لقناؼ حؽق الدولي القانؽد  لجنة مبروع ؼم هبرة الواد ة المادة ن ن
 عذا ارفراد سف اق نتيجة ارجانب ل اب التي ارضرار هؼ الدولة لساق" سد هل و الدولية
 لمنا هدة لت   التي اإلجراًات ال اذ في ظاىرا عىمال لؽااىم  د مؽظ ايا سو سلطتيا وانن

 .(1)ارف اق ى ه  ما او

 : وانمخمردين انزىار أفعبل عن اندونت مسئىنيت

 عل  البر ية الووؽمة سو المتمردود  قيا  قؽ  التي للغ سؽاً ال سورةة ال مليات لؤدب ل
  ؽاهد بم ال ة لت لو عل رةطة  وار  اق ارمؽاق للوو التي لمضرار بالنس ة مسيؽلية

  د ال سورةة ال مليات ليؽد  ال بم نيو اإلنساني القانؽد  م ادئ وم ال ة المسلوة المنازهات
 وجدت و دو اإلنساني القانؽد  وم ادئ المسلوة بالمنازهات ال اإة القؽاهد بم ال ة ن  ت
 المموؼ مؼ سنو رارو اىرةالق القؽة فيرة في احيانا ل رةرىا الوالة ى ه في المسيؽلية هد 

 وفي.  ارجن ية الستًمارات حما ة ال ماد ولسيما م اىدة بمقت ي القاهدة ى ه م ال ة
                                                             

328ص-223،ص1995دشنل ابخاه م،الوؤ طف السعاسً الدول ا،الماهخةداخالنهراالعخب ا( 1)
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ي انت ار حالة  ليؽد   ر ية حوؽمة سإ ون التي المنت رة السلطة فإدو ال  ياد حـر
 هؼ اوا   الدا لي المسل  النءاع سثناً رجاليا مؼ و  ن التي ارف اق وافة هؼ المسيؽلة
 علي لؤوق التي ارضرار مراهاة ما وذلغ المنيءمة الووؽمية السلطة ال نتيا التي التداقار
 قنجاح سنو عل  استنادا وذلغ التوويػ سحوا  مؼ ال ديد سودلو ما وى او الورب همليات

 لجد القانؽنية الناحية مؼ سنو سبو القؽمية اإلرادة ممًلي اهت ارىػ ين اي فإنو المتمرديؼ
 عل  المسيؽلية ى ه لستند سد س  ا المموؼ مؼ وليؼ الدولة استمرار في ل رةرىا سيؽليةالم

 .الم اقر فيرة لط او

ة ع  ا  حالة وفي   ل رفات هؼ المسيؽلة ىي ليؽد  البر ية الووؽمة فإدو ال  ياد حـر
 ؼم1/14 المادة بو و  ن التوويػ احوا  سودلو ما وى او المتمرديؼ اهماق هؼ ولي  همليا

ة سلؽك ينسب ل“  بقؽليا الدولي القانؽد  لجنة مبروع  ع ليػ هل  لقا التي التمرد ة الوـر
 هؼ إادرة   د ل السلؽك ى ا سد سب الدولة ى ه عل  عدارليا لون س ر جًء هل  سو الدولة
 لا   ال ب الو  ىؽ سنو مؼ الررػ هل  هادل لي  الو  ى ا سد ال    وةرب و ....  الدولة

 سلطة ل رنو الم اقر فيرة اساس هل  الدولة مسيؽلية لرلاب وة   و  الدولية اوػالمو بو
 .(1)السلطة ى ه ل احب مسيؽلية قدود 

 سهطبحهب اعمبل عن اندونت مسؤونيت: انزبني انمبحذ

هل  سد  مسيؽلية الدولة هؼ سهماق السلطة التبرةعية استقر ال م  الدولي اآلد -1
" ىؽ ف   مؼ سف اق الدولة  موؼ سد يرلب لمادسلؽك السلطة التبرةعية "ال ر 

هؼ هم  مؼ جانب هؼ هم  او امتناع نامسيؽلاتيا الدولية لنتم المسيؽلية الدولية 
و ولؽجد المسيؽلية هؼ ال م  ال جاقي هندما ل در السلطة السلطة التبرةعية

ع هؼ التبرةعية  انؽنا يت ارل ما علءا  دوليو ـما لؽجد المسيؽلية هند المتنا
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ال م  في حالتاؼ: ال ل در السلطة التبرةعية القؽاناؼ الالزمة لتن ا  اللتءامات 
 .(1)الدوليةو وسد لجاى  علااً  انؽد يت ارل ما اللتءامغ الدولية

  ط و سدو ما عجراً هل  الدولية البر ية إلض اً  و ي ل فإنو س را  ناحية ومؼ -2
 لتودد ارجانب م املة اد ذلغ ول رةرو ؼالمؽقنا هل  اإلجراً في ن   الؽ ن  ذلغ
 لي   موؼ ال ب الدا لي القانؽد  سساس هل  القانؽد الدولي ال ا  ولي اساس  هل(
 مق ؽرة ليسن الدولة ومسيؽلية. ليا يتراًال  و الدولة ول دق  يو حس ما  سد دولة
 لمتد ق و يالدول القانؽد  رحوا  م ال ة التبرةعية سلطتيا ل درىا التي القؽاناؼ قي

 (2)وقنية لأسيسية جمعية إنا مؼ رال ا ليؽد  التي دستؽرىا سحوا  عل  س  ا
 لرلب التي التن ا  ة السلطة م يؽ  التن ا  ة السلطة سهماق هؼ الدولة مسؤولية  -3

 القانؽد  بو  ا   هما   تلى واسا م يؽ  ىؽ الدولة مسيؽلية هنيا ال ادرة ارهماق
 التن ا  ة اليايات ومؽظ ي ىايات قيا  ق د لتن ا  ةا فالسلطةو احيانا الدا لي
 و  ف   فإد ذلغ هؼ ف ال الدولة وممًلي والؽزراً الؽزراً رئي  مً  واإلدارةة
 يلتء  ول رل   ب ول الدولة علي ينسب الدولي للقانؽد  وفقا للدولة مًال   د    
 مسيؽلية يرلب الدولي فالقانؽد  وسوإافو الدا لي القانؽد  قتقسيمات الدولي القانؽد 
 ال يؼ ال ادياؼ ارفراد مؼ جماهة او     ول رفات سف اق هؼ حت  الدولة

 ما وى ا.  إلة س ة الدولة باجيءة لرلطيػ ليؼ لػ ولؽ حت  الدولة باسػ يت رفؽد 
 الًامنة المادة في الدولية المسيؽلية قتقناؼ ال اق الدولي القانؽد  لجنة مبروع ل ناه
 سحد ولاؼ ال    هنو إدر ال ب الب   قاؼ ال  لية الرابطة هل  ل ؽق التي منة

 ال ـر سال ة المادة هل  ولناًو  البولية سو القانؽنية الرابطة ولي  الدولة سجيءة
 القؽات المساهدة لتطؽع التي ارمؼ و ؽات المسلوة للقؽات الرد ف  ؽات لد  

 ـو لغ الدولية المسيؽلية رلبل سف اليػ فإد مجانية  دماليػ وانن وإد حت  ارإلية
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 واإلرىاب الرتيالت باهماق للضيا  ال ارج عل  الدولة لرسليػ ال يؼ ال مالً
 (1)التن ا  ة السلطة جياز مؼ   ت رود  وال طى والت رةب

بوو القوانؽد   ا و   ة في مجاق المسيؽلية الدولية ىؽ م يؽ  واسا هماالتن ا عد م يؽ  السلطة 
الموووؽظ اؼ ال  لاووواؼ. وة ت ووور موووؼ سف ووواق الدولوووة جميوووا موووا   ووودر هوووؼ  الووودا لي رنوووو  بوووم 

اليايات ال امة اإل ليميةو القراو المقاق اتو ار اليػو الؽل ات فوي الودوق ال ادراليوةو ب ور  
النعر هؼ الستقالق اإلدارب ال ب لتمتا بو ىو ه الييانوات هوؼ الدولوةو فوإد سهماليوا واف اليوا 

بوو مبوروع لجنوة القوانؽد الودولي عذ لنسوب علوي الدولوة ولرلوب  ما ا و لنسب علي الدولةو وى ا 
بالتووالي مسوويؽلاتيا الدوليوووة جميووا ارف ووواق المرل وووة قؽاسووطة سفووورع الدولووة فوووي حوودود وظائ يوووا 
قالموا سد ىو ه ارف واق  ود لمون وفقوا للت ليموات واروامور التوي يون  هلايوا القوانؽد الوودا ليو 

وو لغ ولسوواق الدولووة س  ووا حتوو  ولووؽ ـا نوون ىوو ه ارفوورع لقووا  ووارج حوودود الدولووة اإل ليميووةو ـو
لساق الدولة هؼ سف اق جنؽدىا المتؽاجديؼ هل  سرل دولة سجن يوة فوي ميموة رسومية قرضواً 

 .(2)ى ه ار ارة

ومؼ ىنا فإد لؽاجد ىايوة سو  وؽات هسوورةة فوؽ  سرل دولوة سجن يوة ول ورفن باهت ارىوا فورع 
فإد ارف اق ل لنسوب عل علايوا والدولوة الم وي ة ل هال وة ليوا سو ىاية لاب ة للدولة المرسلةو 

ق لغو رد استض اليا لي ه القؽات ل يت ومؼ المسويؽلية هوؼ ارف واق ال اإوة بوو  فورد منيواو 
عذ لي  ليا السيطرة هلايػ. ولساق الدولوة هوؼ سف واق ارفوراد ال وادياؼ عذا   ورت فوي واج يوا 

جانوب وم ووال  الودوق ار وورا فوؽ  سرضووياو سوؽاً سووواد فوي حما ووة سموؽاق وسرواح وحقووؽ  ار
التق ار     او ب د ى ه ارف اق سب عذا لػ لت و  ال نا وة الؽاج وة فوي منوا و وؽع ال  و  سو عذا 
سىملوون فوووي هقووواب ال اهوو  ب ووود و وووؽع الجرةمووة ـوووأد لقاهسووون السوولطات فوووي لت وووا ال اهووو  سو 

يؽلة هوؼ سف واق ارفوراد وةجوب هلايوا الض   هليوو سو    ن هليو ولػ ل ا  وو ىنوا ليوؽد مسو
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دفووووا الت ووووؽة  الووووالز  لجاوووور ارضوووورار وىوووو ا مووووا سسووووتقر هليووووو ال قووووو والق وووواً فووووي القووووانؽد 
 .(1)الدولي

مسيؽلية الدولة هؼ سهماق السلطة الق ائية عذا ـانن السلطة الق ائية في الدا   مستقلة 
عحدا سلطاليا فالووػ ال ادر  هؼ السلطة التن ا  ة فيي ليسن مستقلة هؼ الدولة وإنما ىي

هؼ ىاية   ائية   در هؼ سلطات الدولة سو فروهيا لماما مً  القانؽد ال ب  قره ال رلماد 
سو القرار ال ادر | هؼ السلطة التن ا  ة ل لغ فإد الرسب القائ  عد سهماق السلطة الق ائية 

 .(2)ؼ ورار مق ؽق اآلدل لرلب مسيؽلية الدولة بس ب استقالق الق اً  د ه ا هليو الءم

 ولرليب الياية الق ائية الدا لية ف ال دوليا رار مبروع في ال رضاؼ اآللاؼ :

ال رل اروق: عذا ـاد الووػ الق ائي م ال ا لاللتءامات الدولية فالووػ ال ب ل دره 
سو  السلطة الق ائية الدا لية   د م ال ا لقؽاهد القانؽد الدولي مني ا طا الق اً في ل سار

لط او  اهدة  انؽنية دا لية ىي بط ي تيا مًق ة ما  ؽاهد القانؽد الدولي سو اللتءامات 
 إويواف  الدولية التي ا  ليا الدولة هل  هالقيا و وة د ـ لغ ا  ا ل سارا سليما سو لط يقاف 

ولية لقاهدة  انؽنية دا لية بط ي تيا مت ارضة ما  ؽاهد القانؽد الدولي سو ما اللتءامات الد
التي س و للدولة سد ل يدت قيا وةوؽد الووػ همال رار مبروع س  ا عذا ـاد الق اً  د 

 .(3)ق و  اهدة  انؽنية دولية ولينو ا طا في ل سارىا سو في لط يقيا

ولناً هل  ما لقد  ل د الدولة مسيؽلة دوليا هل  عثر حوػ   ائي م ال ا رحوا  القانؽد 
ي ى ا الووػ ثالثة  روا وىي: سد ينطؽب الووػ هل   ر  الدوليو ول قد سد لتؽافر ف

فاض  ورار م رر رحوا  القانؽد الدا ليو وسد  وؽد إادر مؼ موومة س ر درج الط ؼ 
 يو باب قرةقةو واد ينطؽب هل  هن ر    ي مؼ سًؽ النية والرث ة في قاؼ المؽاقناؼ 
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 الى لاللتءا  الدولي قدود لط او وارجانب. وهل  ى ا ارساس فإد سؼ او بقاً التبرةا الم
  القانؽد م ا رة نل  بو  ف ال دوليا رار مبروع يؽجب المسيؽلية الدوليةو وليؼ عذا 

حقؽ  الدوق ار را لرل ن المسيؽلية فؽرا مً  سؼ لبرةا ب ػ جًء مؼ ع ليػ دولة ا رب 
  .ال را ية وما ف   ال را  بإإدار  رار باهت ار اليؽةن موافعة مؼ ضمؼ الموافعات

عنيار ال دالة:  ق د بإنيار ال دالة ـ    ؽر في التنعيػ الق ائي الدا لي )ال رل الًاني: 
او في ممارسة الؽظي ة الق ائية ينطؽب هل   ر  الدولة لؽاج يا الدولي في الوما ة 

ر و وليؽد ال دالة  د سنيرت في الوالت اآللية: عنيا(1)الق ائية رمؽاق وارواح ارجانب(
ال دالة في م يؽمو ال او وةق د بو حرماد ارجانب همؽما او رها ا الدولة المد ية هل  
وجو ال  ؽق اللتجاً عل  الق اًو او رف  مواوػ الدولة نعر الق ية لمجرد سد 
المدهي لي  وقنياو وفساد الجياز الق ائيو وة ت ر الجياز الق ائي فاسدا عذا ـاد مستؽب 

المستؽب الم قؽق المت ار  هليو قاؼ الدوق و ووجؽد نق  واض  في لنعيمو او ساره دود 
وانن احوا   لؽ عجراًات التقاضي سو ضمانالوو والسا  حوػ الموومة بالعلػ ال احع کما

المواوػ الؽقنية مدفؽهة قروح ـرادية ارجانب والرث ة واإلساًة ليػ. وة د مؼ   ا  عنيار 
دود موومةو سو هد  مواومة المسيؽلاؼ هؼ جرةمة ال دالة و لؽ يا هقؽلة هل  سجن ي ق

 .ارلي ن ضد سجن يو سو لسيا  فرارىػ مؼ ال قاب

 

 

 

 

 
                                                             

 .39ص،سصدخؤابكدمحمسصطفى ونس،دش( 1)
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 الخاتسة

انياو اثارىوا-لدولية)المسؤولية ا لطر نا في ى ا ال وث ال لمي ال  لقد و ود قو لنا  (ل رة ياو سـر
ووث هودد ـ اور جيدنا في ى ا ال وث ليي ن رج بو فوي ىو ه البوو و فقود هرضونا فوي ىو ا ال 

و ول د   اً و ن قؽة  في ةنا هل  هدة م ادر  انؽنية م تل مؼ الم لؽمات ب د اد اقل 
 موووووؼ سد نوووو ـر ب وووو  النتووووائم مطال ووووة ىوووو ه الم ووووادر واستيبووووافيا ببووووو  هلمووووي د اووووو 

 :والتؽإيات حؽق المسؤولية الدولية

 الشتائج:
 انؽني لموا لوؽفره موؼ ضومانات  لمً  دراسة المسؤولية الدولية سىمية  اإة في ـ  نعا  -1

لي   احترا  اللتءامات التوي   رضويا النعوا  القوانؽني هلو  ا  اإوو وموا لرل وو موؼ جوءاًات 
و ووفقوواف ليوو ا الم يووؽ  فوواد لنعووا  المسووؤولية ىوو ه اللتءامووات وهوود  الؽفوواً قيوواًهلوو  م ال ووة 

هوادة الووو الو  ن وابو ميمة ع  الدولية هل  ال  اد الدولي سىمية ـ اره حاث  قا هل  هالقو
 .وان ا  الم تدا هلايػ

اد المسوؤولية-2 )ال  و   ةالدوليوة فمونيػ موؼ  واق انيوا ثالثو ا تلى ال قو الدولي حؽق هدد اـر
ال ار ونس ة ال    ال      مؼ ا  اق القانؽد الدولي وال رر ( ومنيػ موؼ  واق انيوا 

لوو   وو   مووؼ ا وو اق اثنوواد حاووث  و وورونيا فووي ال  وو  ال ووار ونسوو ة ال  وو  ال ووار ا
ووواد المسوووؤولية  وووؼ موووؼ اـر القوووانؽد الووودولي حاوووث ل   ووودود ال ووورر او الت وووؽة  جوووًء او ـر

وواد المسووؤولية الدوليووة ثالثووالدوليووةو الوو  انووو  موووؼ القووؽق  للووءو  ال وورر النووالم هووؼ  ةاد اـر
  ال    ال وار او هوؼ م ال وة  اهوده او التوءا  دولوي اموا فوي حالوة انت واً ال ورر فانوو ل لقوؽ 

ادنو   ول رر  در م اؼ او نؽع م واؼ ولينوالمسؤولية الدولية لنت اً ال رر ول  بترا في ا
 ضرر  وقو المسؤولية الدولية.
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السلطة الق ائيةو السلطة  والتبرةعية ةالسلط) ةالًالث ةالتي ل در هؼ سلطات الدول اد-3
ذاليوا  ةيوا لنسوب الو  الدولودلالتن ا  ة( او سه اً الدولة قؽإو يػ ادواليوا فوي الت  اور هوؼ ارا

ووء الوو ب  بووالو فايووا و وود  قالمووا إوودر الت وور  هووؼ ال  ووؽ بووووػ وظي تووو او بووووػ المـر
لودا لي وةنسوب ل ورفو يت ر  ال  ؽ في الودود التي رسمتيا ل ت اإو  ؽاهد القانؽد ا

م ا وورة فوواد ـوواد الت وور   مًوو  وا  ووة لنبوو  المسووؤولية الدوليووة  ةالوو  الدولوو ةفووي ىوو ه الوالوو
لتومو  الدولوة هوبً المسووؤولية الدوليوة ول  اليوا ولوووؼ فوي حالوة لووؽ اد الت ور  إودر هووؼ 

لم ال وووة االتوووي  قررىوووا القوووانؽد الووودا لي او ب ه وووؽ الدولوووة لجووواوزاف موووؼ لوووودود ال ت ووواق
ينسووب فووي  ةر  الوودولي هلوو  اد ل وور  ه ووؽ الدولووفقوود جوورا ال وو وللت ليمووات التووي للقاىووا

 ة حاث لقؽ  مسؤولاتيا الدولية.الوالتاؼ ال  الدولة م ا ر 

لت ؽة  وةق ود ااد ث ؽت المسؤولية الدولية   رل هل  هالو الطر  الم الى التءاماف ب-4
لت ؽة  هامووة الضيووا  بج وور الضوورار النا ووية مووؼ ارليوواب ف وو  او سف وواق م ال ووة للقووانؽد ابوو

حوود ا وو اق الوودولي او عإووالحيا فيووؽ م ووطل   ووانؽني ىدفووو عزالووة الضوورار التووي اإوواقن ا
 القانؽد الدولي بس ب ال    الدولي رار المبروع ال ب ارلي و     ا ر .

 التوصيات:

لتمن نالسؤلول االدول اشأؤاؤ ااالدذبع ناالنتباخسبادئالسؤلول االدول اكماندة-1

نلددىالبدداح  نفدد هددذاالسرددساخان تجهددواالددىالتوؤددعفدد نطدداقالسددوادالداصدددا-2

سنظسا الدول اشبسؤلول اال

االؤددهامفدد نسل دداتدددو نلددانونالسؤددلول االدول دداللسنظسددا واالدددذبعدد ناالنتبدداخ-3

سؤلول االسنظسا ننانسالهاالسرخوناوالت تؤببرخخا للدولش
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 انمصبدر وانمراجع 

 انكخب 

ْزج اتةةةزاْٛى انؼُةةةاَٙ، انمةةةإٌَ انةةةذٔنٙ انؼةةةاو ،انًطثؼةةةح انرجارٚةةةح انحذٚصةةةح ،انمةةةا  (1

حجٛرةةّ -. ٔاشةار انٛةةّ د. حسةةٍٛ حُفةٙ ػًةةز ،انحكةةى انمضةائٙ انةةذٔن94ٙ،ص1990،

 .1997ٔضًاَاخ ذُفٛذِ، دار انُٓضح انؼزتٛح ،

جؼفةز ػثةذ انسةةالو 1999دار انصمافةّ، ػًةاٌ، انمةإٌَ انةذٔنٙ انؼةةاو، اتةزاْٛى انؼُةاَٙ، (2

 1999 ،1ط،حانؼزتٛ حدار انُٓض ،جانماْز انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو، ػهٗ،

يسؤٔنح انذٔنح ػةٍ ، شار٘ خانذَمالً ػٍ ٌ انذٔنٙ ٔانًسؤٔنٛح انذٔنٛح، اٌ، انمإَفتاد (3

دار شةراخ  –األضزار أشُاء انُشاػاخ انًسهحح )دراسح ذحهٛهٛح(، دار انكرة انمإََٛح 

 .2117اإلياراخ،  –نهُشز، يظز 

 تذٌٔ يكاٌ طثغ، تال ذارٚخ جؼفز ػثذ انسالو ػهٗ، انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو، (4

 5ط  ،حانؼزتٛةة حدار انُٓضةة ،جانمةةاْز حايةةذ سةةهطاٌ انمةةإٌَ انةةذٔنٙ فةةٙ ٔلةةد انسةةهى، (5

،1962  

 ،جانمةاْز ،جيثذأ ذحزٚى االسةرٛالء ػهةٗ اراضةٙ انغٛةز تةانمٕ رجة ػثذ انًُؼى يرٕنٙ، (6

 1991 ،1ط،حانؼزتٛ حدار انُٓض

 َافؼةةح، حسةةٍ. د.19-21،ص3،2113ط انؼةةاو، انةةذٔنٙ انمةةإٌَ انؼرةةز٘، حًةةذ رشةةٛذ (7

 ،ػةةانى1945 يُةةذ انةةذٔنٙ انرُظةةٛى ذطةةٕر فةةٙ دراسةةح لةةزٌ َظةةف فةةٙ انًرحةةذج األيةةى

 1995انكٕٚد، ًؼزفح،ان

ػةةةٍٛ  حجايؼةةة حيطثؼةةة ،حنهمةةةزاراخ األدارٚةةة حانؼايةةة حسةةةهًٛاٌ دمحم انطًةةةأ٘ ،انُظزٚةةة (8

 (1996)6شًس،ط

يؼةةزٔف، يسةةؤٔنٛح انذٔنةةح ػةةٍ االضةةزار اشُةةاء انُشاػةةاخ انًسةةهحح  خانةةذشةةار٘   (9

 .2017 االياراخ، -يظز دار شراخ نهُشز، -دار انكرة انمإََٛح دراسح ذحهٛهٛح،

 2115اإلسكُذرٚح، انًؼارف، يُشأج انؼاو،  انذٔنٙ انمإٌَ ،ْـٛف أتٕ طادق (11

 حدار انُٓض ،جانماْز ،حيمارَ حدراس ،حك االسرزداد طالح ػثذ انثذٚغ شهثٙ، (11

 1983، 1ط ح،انؼزتٛ

ػٍ جزائى االرْاب  حٔانًذَٛ حانجُائٛ حانذٔنٛ حٔنٛؤحًذ٘ ،انًس طارق ػثذ انؼشٚش (12

 2118، حََٕٛدار انكرة انما انكثزٖ، حانًحه انذٔنٙ،

 2119نهُشز ٔانرٕسٚغ حدار انصماف ػًاٌ، انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو، ػادل احًذ انطائٙ، (13

انةذار  دار ٔاسةظ، انُظاو انمإََٙ نألسرخذاو انؼسكز٘ نهثحار، ػادل احًذ انطائٙ، (14

 (1982)حنهطثاػ حانؼزتٛ

 ،حدار انصمافةة ػًةاٌ، ػةٍ اخطةاء يٕيفٛٓةةا،ح انةذٔل انًذَٛةة حيسةةؤٔنٛ ػةادل انطةائٙ، (15

1999 

الطةةالح انضةةزر فةةٙ انمةةإٌَ انةةذٔنٙ انؼةةاو  حانذٔنٛةة حانًطانثةة ػثةةذ انغُةةٙ يحًةةٕد، (16

 1986االٔنٗ، حانطثؼ ،حانحذٚص حدار انطثاػ ،جانماْز ،حاالساليٛ حٔانشزٚؼ
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 ٔانًكرثةح ،انماْزج انكراب نظُاػح انؼاذك ،7ط انؼاو انذٔنٙ انمإٌَ انؼطٛح، ػظاو (17

 انُشاػاخ اشُاء االضزار ػٍ انذٔنح يسؤٔنٛح ف،يؼزٔ خانذ شار٘ تثغذاد انمإََٛح

 2118،انمإََٛح انكرة دار ذحهٛهٛح، دراسح انًسهحح

 1995انؼزتّٛ، حدار انُٓض ،جانماْز ،حانٕسٛظ فٙ انًؼاْذاخ انذٔنٛ،ػهٗ اتزاْٛى  (18

 ،حانؼزتٛة حدار انُٓضة ،جانمةاْز ،،يظةادر انمةإٌَ انةذٔنٙ انؼةاوٙ ػهٙ اتزاْٛى ػهة (19

 1991 حانطثؼ

،  1ط  ،حانؼزتٛة حدار انُٓضة ،جانماْز  حاف  غاَى، يثاد  انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو،دمحم (21

1999 

 ،جانمةاْز ،حانذٔنٛة جانماػذ،2 ض اطٕل انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو، دمحم سايٙ ػثذ انحًٛذ، (21

 حانؼزتٛ حدار انُٓض

 1992، 1ط، حانؼزتٛ حدار انُٓض ،جانماْز دمحم طهؼد انغًُٛٙ، لإٌَ انسالو، (22

، 2ط ،حانؼزتٛةة حدار انُٓضةة ،جانمةةاْز ظةةطفٗ ٚةةَٕس ،انمةةإٌَ انةةذٔنٙ انؼةةاو،دمحم ي (23

1991 

 1991،طُطا،حانذٔنٛ جانماػذ، انًذخم نهمإٌَ انذٔنٙ انؼاو يظطفٗ احًذ فؤاد، (24

 2113طثغ، يكاٌ دٌٔ انؼاو، انذٔنٙ انمإٌَ انزحًٍ، ػثذ سٛذ يظطفٗ (25

 انًحكًةةح لضةةاء ءضةةٕ فةةٙ االَسةةاٌ ،حمةةٕق لٕطةةّ انؼشٚةةش ػثةةذ انفرةةاح ػثةةذ َثٛةةم (26

 2115اإلسكُذرٚح، انمإََٛح، انٕفاء يكرثح االَساٌ، نحمٕق االٔرتٛح

 2113يكرثّ انسٛثسثاٌ ،تغذاد1،طحانًُظًاخ انذٔنٛ ْاد٘ َؼٛى انًانكٙ، (27

 

 انبحىد وانمجالث 

انمةةإٌَ  ح،يجهةةحانؼةةذل انذٔنٛ حايةةاو يحكًةة حانذتهٕياسةةٛ حانحًاٚةة ،ححةةاسو حسةةٍ جًؼةة (1

 1993،انؼذد انخايس ج،انماْز

 حانثهمةةاء نهثحةةٕز ٔانذراسةةاخ)جايؼ حانمةةإٌَ انةةذٔنٙ انؼاو،،يجهةة تشةةٛز، انشةةافؼٙ دمحم (2

 (2112(انسُّ)حػًاٌ األْهٛ

 

 من االنخرنيج انمصبدر 

1) politics-dz.com27/42021 

2) political—encycllopedia.org.23/4/2021 

3) legal.un.org.27/4/2021 

4) almerja.com.27/4/2021 



 

 جـًٓـٕرٌت انــعـزاق          
 ٔسارة انتعهٍى انعانً ٔانبحث انعهًً

 دجهت جايعت                 
 انقإٌَ  كهٍت                
 
 

 

 

 

 

 اعذاد انطهبت
 يصطفى قاسى حساًَ عباص عصاو دمحم  عباص عبٕد
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انى انذي رعاًَ بقهبّ ٔعٍٍُّ, يٕضع فخزي ٔاعتشاسي ... ٔانذي 

 انعشٌش
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 ت
 

 

 

 االستاذ الى الجديل بالذكخ نتػجو  البحث بأكساؿ شاعمي هللا مغ أف بعج
 كل قدع القانػف والى في شااساتحت والى (جعفخ عقيلـ .ـ) الجكتػر السذخؼ

 . .  البحث كتابة في ىعسا مغ

 

 

 

 الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ث
 

 المحتىيبت

 الصفحة المىضىع ت

 أ اقرار السذرف ٔ
 ب اقرار لجشة السشاقذة ٕ
 ت االية ٖ
 ث االىداء ٗ
 ج الذكر والتقدير ٘
 ح السحتهيات ٙ
 ٔ السقجمة ٚ
 االوؿ السبحث ٛ

 االلكتخوني االبتداز جخيسة مالية
ٕ 

 االوؿ السصمب ٜ
 االلكتخوني االبتداز جخيسة مفيػـ

ٖ 

 الثاني السصمب ٓٔ
 االلكتخوني االبتداز جخيسة اركاف

٘ 

 الثاني السبحث ٔٔ
 االلكتخوني االبتداز لجخيسة السجنية السدؤولية اركاف

ٔٓ 
 

 االوؿ السصمب ٕٔ
 الخصأ ركغ

ٔٓ 

 الثاني السصمب ٖٔ
 الزخر ركغ

ٔٗ 

 الثالث السصمب ٗٔ
 الدببية العالقة

ٔٙ 

 الثالث السبحث ٘ٔ
 االلكتخوني االبتداز لجخيسة السجنية السدؤولية اثار

ٕٕ 
 

 االوؿ السصمب ٙٔ
 التعػيس

ٕٕ 

 الثاني السصمب ٚٔ
 التعػيس اشخاؼ

ٕٖ 



 ج
 

 الثالث السصمب ٛٔ
 التعػيس يقع مغ عمى

ٕٗ 

 ٕٙ الخاتسة  ٜٔ
 ٕٚ السرادر والسراجع ٕٓ



1 
 

ساىع التقجـ اليائل الحؼ أضحى واضحًا في مجاؿ التقشيات الحجيثة وثػرة التكشػلػجيا 
ىائمة في والديادة الكبيخة في عجد مدتخجمي التكشػلػجيا واألجيدة الحجيثة حيث شيج العالع ثػره 

مجاؿ االتراالت وتقشية السعمػمات وبات االعتساد عمى وسائل االتراالت الحجيثة في كل 
الجيات الخسسية وغيخ الخسسية حتى اصبح العشرخ البذخؼ يذكػ مغ إحالؿ االجيدة الحؼ مغ 
حػاسيب وبخامج بجؿ الجيج البذخؼ وأصبحت الجوؿ تقاس مجػ تقجميا بقجرتيا عمى التعامل مع 

لخغع مغ الفائجة الكبيخة التي تقجميا ىحه ادة االتراؿ الحجيثة في شتى مشاحي الحياة ، وبأجي
االجيدة واعتبارىا نعسو كبيخة ، اال اف ىحه الشعسة صاحبتيا نعسو تسثمت في االستخجاـ الغيخ 
قانػني ليحه االجيدة حتى اصبحت ىحه التكشػلػجيا الحجيثة تدتخجـ كسعػؿ ىجـ في ايجؼ 

يغ عغ القانػف ، وبالخغع مغ خصػرة ىحه الجخيسة وانسا عابخة لمحجود فأف الدمػؾ الخارج
االجخامي الحؼ يدتخجـ شبكات السعمػمات ، يديل التيخب مغ العقاب وتعتبخ الجخيسة 

ة وىي الجخيسة التي تختكب بػاسصة أجيدة االتراؿ الحجيثة ثجحااللكتخونية مغ الجخائع السدت
اتف الشقاؿ ، وقج أصبحت جخيسة االبتداز االلكتخوني وىي أحج صػر االنتخنيت وأجيدة الي

الجخيسة االلكتخونية ضاىخة السجتسع وتيجد دعائسو حتى بات الػسط الحؼ تختكب فيو ىػ 
ومزات كيخبائية ومغشاشيدية ورمػز وشفخات ولع يعج مدخح الجخيسة اال مدخح افتخاضي ؛ وأف 

التيجيج والسداومة والزغط الحؼ يسارس عمى الزحية سبب تجخيع االبتداز االلكتخوني ىػ 
في كذفو فزيحة مسا يزصخ معو الى االنرياع واالذعاف لخغبة الجاني  أسخارهبتيجيجه بإفذاء 

وتحقيق مصالبو الغيخ مذخوعة تحت أكخاه مغ الخػؼ مغ الفزيحة وقج شيجت اآلونة األخيخة 
التراؿ الحجيثة والجليل الخقسي وبدبب ذلظ، أنتذار كبيخ لمجخائع التي تدتخجـ فييا أجيدة ا

السعجؿ لع يعالج ىحه الجخيسة كػنيا  ٜٜٙٔلدشة  ٔٔٔوحيث أف قانػف العقػبات العخاقي رقع 
 .ة ثجحمغ الجخائع السدت
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 السبحث االول

 ماهية جريسة االبتزاز االلكتروني

وىي تتكػف مغ مقصعيغ جخيسة االبتداز االلكتخوني ىي إحجػ صػر الجخائع االلكتخونية 
والسقصع األخخ  وىي الديبخانية أو الفزاء ويدتخجـ مرصمح االلكتخونية لػصف  ىسا الجخيسة

فكخه أف الجخيسة تتع مغ خالؿ التقشية الحجيثة، أما الجخيسة فيي تمظ االفعاؿ السخالفة لمقانػف ولع 
وني وقج أصصمح عمى تعخيف يعخؼ السذخع العخاقي الجخيسة االلكتخونية أو االبتداز االلكتخ 

جسػعات مغ االفخاد بجافع سالجخائع االلكتخونية بأنيا )) االفعاؿ التي تختكب ضج االفخاد أو ال
ايحاء سسعة الزحية أو أدنى مادؼ أو عقمي مباشخ او غيخ مباشخ باستخجاـ شبكات االتراؿ 

 .ٔوالحاسب اآللي(مثل االنتخنيت )غخؼ الجردشة، البخيج االلكتخوني، الياتف الشقاؿ، 
ويطيخ أف ىشاؾ أنػاعًا متيجده مغ االبتداز قج نزف تبعًا لمػسائط السدتخجمة في 
أرتكاب ) القػؿ أو الفعل أو الشذخ مغ خالؿ السػاقع االلكتخونية أو مػاقع التػاصل االجتساعي ( 

ماديًا أذا كاف الغخض مشو الحرػؿ عمى االمػاؿ مباشخة أو  أو تبعًا لمغاية السػخاة فيكػف أبتدازاً 
غيخ مباشخة مثل الكياـ باعساؿ غيخ قانػنية تشتيي الى تقجيع مكاسب غيخ مذخوعة لمسبتد، أو قج 
يكػف أبتدازًا ال أخالقي أو كسا يصمق عميو )) ابتداز عاشفي (( وذلظ عشجما يكػف الغخض مشو 

عاؿ ال أخالقية وبعس الشطخ عغ صفة السبتد الحؼ يكػف في أجبار الزحية عمى الكياـ باف
اغمب االحياف )ذكخ( وفي أحياف أخخػ )أنثى( وذلظ عشجما يدتغل الجاني عالقتو العاشفية 
بالسجشي عميو فيقػـ باكخه ضحية عمى مباشخة ىحه االفعاؿ لقاء عجـ نذخ السعمػمات أو 

جاـ وسائل التػاصل االجتساعي وفي معطع السحادثات أو الرػر التي حرل عمييا جخاء استخ
االحياف يكػف الحرػؿ عمييا غيخ مذخوع النتفاء صفة الخضا والقبػؿ كاف يكػف الزحية أقل 
مغ سغ الخشج أو عغ شخيق الجخػؿ غيخ السذخوع لمحدابات االلكتخونية )التيكيخ( ، أو عغ 

يسكغ لو االشالع عمى الخسائل  شخيق استغالؿ الجاني لرفتو الػضيفية كاف يكػف مػضفًا عاماً 
أو البخقيات أو االتراالت الياتفية أو شبكة االنتخنيت أو عاماًل في االستعالمات تػدع لجيو 

                                                           
جخيسة االبتداز االلكتخوني في الشطاـ الدعػدؼ، دراسة مقارنة، د. داليا عبج العديد، السدؤولية الجشائية عغ  ٔ

 .ٕٚ، صٕٚٔٓالدعػدية، 



3 
 

ىػاتف السخاجعيغ أو يدتغل صفتو السيشية أو الفشية كاف يكػف مرمحًا أو متاجخًا باليػاتف الحكية 
 و نديانيا في االماكغ العامة. أو مجيدًا االنتخنيت فزاًل عغ حاالت سخقة اليػاتف أ

وتعتبخ جخيسة االبتداز االلكتخوني ىي نتاج االستخجاـ الدمبي لثػرة التكشػلػجيا التي لحقت بالعالع 
في القخف العذخيغ وىي أثخ مغ االثار الغيخ مخغػبة ليحا التقجـ العمسي السحىل الحؼ جعل 

العتجاء عمى مرمحو يحسييا القانػف وتتع السجـخ يختبئ خمف شاشو ما ويسارس عساًل اجخاميًا با
الجخيسة عغ شخيق قياـ الجاني بالزغط عمى السجشى عميو السحتسل بالتيجيج تارة والػعيج تارة 

رىا، اأخخػ، وذلظ بشذخ معمػمات أو صػر أو تدجيالت ال يخغب السجشى عميو في أضي
السجشى عميو يسارسو الجاني  فاالبتداز االلكتخوني ىػ اسمػب مغ اساليب الزغط واالكخاه عمى

لتحقيق مقاصجه االجخامية وذلظ لمػصػؿ الى ىجفو الحؼ قج تكػف ىجفًا ماديًا أو معشػيًا وفي حاؿ 
لمجاني فأف األخيخ يقػـ بشذخ السعمػمات الدخية وىػ ما يزع السجشى عميو في  توعجـ استجاب

 .لخضػخ والتعخض لمفزيحةمأزؽ أما بالخضػخ الى الجاني وتحقيق مصالبو ، وإما بعجـ ا

 السظلب االول

 مفيهم جريسة االبتزاز االلكتروني

 الفرع االول: االبتزاز لغة

ابتداز مرجر ابتد واالبتداز: الحرػؿ عمى الساؿ أو السشافع مغ شخز تحت التيجيج 
 . ٔبفزح بعس أسخاره أو غيخ ذلظ

ُمبتد ويقاؿ أبتد الساؿ مغ الشاس: ابتحَّىع، ابتد )فعل(: أبتْد، يبتَّد، ابتدازًا، فيػ ُمبتد، والسفعػؿ 
سمبيع إياه ندعو مشيع بحفاء وقيخ، وأبتد قخيشو: َسَمبو، تكدب مشو بصخؽ غيخ مذخوعو محتاؿ 

 . ٕيبتد جيخانو
وابتدت الذيء أستمبتو وبده غربو وبد الذيء أنتدعو وندعو ابتدازيو ندعيو لجػ البعس لمحرػؿ 

 . ٖمذخوعو، واالبتداز: الييئة مغ لباس أو سالحعمى أىجاؼ معيشو بصخؽ غيخ 
 . ٗوبده، يبتده بدًا: أؼ غمبو وغربو ومشو أبتد الجارؼ إذا جخرىا مغ ثيابيا

                                                           
 .ٛٛٔ، صٕٛٓٓ، الكػيت، ٓٗتاج العخوس، دمحم عبجالخزاؽ الدبيجؼ، السجمج  ٔ
 .ٕ٘٘، ص ٕٓٔٓ، ٘ٔلداف العخب، أبغ مشطػر، بيخوت، السجمج  ٕ
 .ٔٔٚ، ص ٜٗٛٔمختار الرحاح، دمحم بغ ابي بكخ الخلسحؼ، الكػيت،  ٖ
 . ٓٙ، ص ٕٛٓٓالسعجع الػسيط، ابخاليع أنيذ، مجسع المغة العخبية ، القاىخة ،  ٗ
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 الفرع الثاني: االبتزاز اصظالحا

ت تعخيفات لالبتداز، فالبعس عخفو بأنو الزغط الحؼ يباشخه شخرو عمى إرادة دجعت
 . ٔمعيشوشخز أخخ كسمو عمى ارتكاب جخيسة 

والبعس األخخ عخفو بأنو فعل يقـػ بو شخز بتيجيج شخز أخخ كتابة أو شفاىًا وال عبخة بشػع 
عبارة التيجيج ما داـ مغ شانيا التأثيخ في نفذ السجشى عميو كتخػيفو أو مجخد إزعاجو مغ خصخ 

 . ٕعميولع يتحقق بعج قج يمحق بسالو أو نفدو أو بساؿ أو نفذ أؼ شخز أخخ لو صمة بالسجشى 
وفي تعخيف أخخ لالبتداز عخؼ بأنو الكياـ بتيجيج شخز بفزح أمخه ما لع يدتجيب 
السيجد إلى شمبات الجاني، وغالبًا ما تيجؼ تمظ الصالبات إلى أمػر غيخ مذخوعو تسذ الذخؼ 

 . ٖأو الكخامة أو تتعمق بحخمة الحياة الخاصة لمذخز السيجد الحؼ يتع ابتدازه
انو الحرػؿ عمى وثائق وصػر ومعمػمات عغ الزحية مغ خالؿ الخسائل كسا عخؼ االبتداز ب

االلكتخونية أـ لتيجيج بالتذييخ بسعمػمات ووثائق خاصة عشو عغ شخيق استخجاـ الػسائل 
 . ٗااللكتخونية لتحقيق أىجاؼ سعى الى تحكيقيا السبتد

بتداز وسيمو ضغط أو ومغ خالؿ التعاريف الدابقة لالبتداز نجج أنيا ال تخخج عغ اعتبار اال
تيجيج يسارسو السبتد عمى إرادة السجشى عميو ييجؼ الػصػؿ الى مبتغاه وتحقيق مخاده العتبار 
اف االبتداز مختبط بالتيجيج فبجونو ال يتحقق االبتداز كسا ندتصيع القػؿ أف جخيسة االبتداز تسثل 

خيق الذبكة السعمػماتيو، إذ أف سمػكًا غيخ مذخوع وغيخ أخالقي ويعج مغ الجخائع التي تقع عغ ش
ىشاؾ الكثيخ مغ السػاقع االلكتخونية لسسارسة االبتداز مثل مػاقع التػاصل االجتساعي )الفيذ 
بػؾ ، االندتغخاـ ، التػيتخ ، االيسػ ، الفايبخ ، الػاتداب( أو عغ شخيق االجيدة االلكتخونية 

 االخخػ مثل اليػاتف الحكية.
 خؼ جخيسة االبتداز االلكتخوني كسا لع تخد كمسة االبتداز في قانػف أف السذخع العخاقي لع يع

السعجؿ سيسا وأف القانػف العخاقي قج تع تذخيعو مشح فتخة  ٜٜٙٔلدشة  ٔٔٔالعخاقي رقع  العقػبات
ونخػ بأنو االبتداز االلكتخوني ىػ )) استخجاـ وسائل االتراؿ وتكشػلػجيا  ٜٜٙٔشػيمو في عاـ 

                                                           
د. نػرة بشت عبجهللا بغ دمحم السصمق، أبتداز الفتيات وأحكامو في الفقو االسالمي ، جامعة االماـ دمحم بغ سعػد  ٔ

 .ٛٛ، صٕ٘ٔٓاإلسالمية ، الدعػدية ، 
 . ٕٓٔ، ص ٕٕٔٓة االبتداز ، رسالة ماجدتيخ، الخياض، دمحم عبج السحدغ شيمػب، جخيس ٕ
القاضي كاضع عبج جاسع الديجؼ، جخيسة االبتداز االلكتخونية، بحث مشذػر عمى مػقع السخكد االسالمي  ٖ

 .  ٕٛٔٓلمدمصة القزائية ، مجمذ القزاء االعمى ، 
ذبكة االنتخنيت، الصبعة الثانية ، دار د. دمحم عبيج الكعبي، الجخائع الشاشئة عغ االستخجاـ غيخ السذخوع ل ٗ

 .  ٖٓٔ، ص ٜٕٓٓالشيزة العخبية ، 
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ج وتخىيب ووعيج بجسل شخز عمي الكياـ بجفع أمػاؿ أو شمب أمػر أخخػ السعمػمات في تيجي
ذلظ خالفًا ألحكاـ القانػف والشطاـ و غ السجشى عميو والحؼ يخذى بشذخ اسخار الحياة الخاصة م

 العاـ واآلداب العامة((. 
أف جخيسة االبتداز االلكتخوني مغ أكثخ الجخائع انتذارا في السجسع نتيجة لديػلة التػاصل بيغ 
الجشديغ حيث تختكب نتيجة لالعتجاء عمى حخية الحياة لمفخد عغ شخيق الحرػؿ عمى معمػمات 

ات تخرو، أما عغ شخيق اساءة استخجاـ اليػاتف الشقالة السدودة بكاميخا، أو عبخ تقشيات السعمػم
 األخخػ.  

 والتعخيف السختار والسشاسب لسػضػع البحث:
محاولة تحريل مكاسب مادية، أو معشػية، أو جشدية مغ فتاه باإلكخاه، أو التيجيج بفزح سخ 

 مغ أسخارىا، أو نذخ صػرة مغ صػرىا تؤدؼ إلى تحقيخىا عشج أىميا ومجتسعيا.
 السظلب الثاني

 اركان جريسة االبتزاز االلكتروني

 االلكتروني في القانهن العراقي االبتزاز ع االول: اركان جريسةالفر 

( ٖٓٗجخيسة التيجيج، إذ تشز السادة ) ٜٜٙٔلدشة ( ۱۱۱عالج قانػف العقػبات العخاقي رقع )
 مشو عمى انو :

يعاقب بالدجغ مجة ال تديج عمى سبع سشػات او بالحبذ كل مغ ىجد آخخ بارتكاب  .ٔ
نفذ او ماؿ غيخه او باسشاد امػر مخجشة بالذخؼ او جشاية ضج نفدو أو مالو او ضج 

افذائيا وكاف ذلظ مرحػبا بصمب او بتكميف بامخ او االمتشاع عغ فعل او مقرػدا بو 
 ذلظ.

ويعاقب بالعقػبة ذاتيا التيجيج اذا كاف التيجيج في خصاب خاؿ مغ اسع مخسمو او كاف  .ٕ
 مشدػبا صجوره إلى جساعة سخية مػجػدة أو مدعػمة.

( فتشز عمى أنو )يعاقب بالحبذ كل مغ ىجد آخخ بارتكاب جشاية ضج ٖٔٗالسادة )أما 
نفدو أو مالو او ضج نفذ او ماؿ غيخه او باسشاد امػر خادشة لمذخؼ أو االعتبار او افذائيا 

 (.ٖٓٗبغيخ الحاالت السبيشة في السادة )

عل او االشارة كتابة مشو عمى انو )كل مغ ىجد آخخ بالقػؿ أو الف( ۲۳ٗفيسا تشز السادة )
يعاقب  ٖٔٗو  ٖٓٗاو شفاىا او بػاسصة شخز آخخ في غيخ الحاالت السبيشة في السادتيغ 

 بالحبذ مجة ال تديج عمى سشة واحجة او بغخامة ال تديج عمى مائة ديشار(.
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وبيحا يتزح مغ أف السذخع العخاقي وفق صياغة الشرػص آنفا قج جـخ التيجيج باستخجاـ أؼ 
ارتكاب جخائع التيجيج أو االبتداز، يدتػؼ في ذلظ أف تختكب بػسيمة تقميجية او وسيمة وسائل في 

الكتخونية كػسائل التػاصل االجتساعي او البخيج االلكتخوني وغيخىا، استشادا الى العسػمية 
واالشالؽ الحؼ جاءت بو صياغة الشرػص السحكػرة آنفا، إذ أف القاعجة السصبقة ىي أف الشز 

جخؼ عمى اشالقو شالسا لع يخد نز بالتقييج، وحيث أف السذخع العخاقي لع يقيج الػسيمة السصمق ي
( لحا فانو باإلمكاف االستشاد إلى ىحه السادة ٖٔٗالسختكبة بيا ىحه الجخائع وباألخز في السادة )

 . ٔفي التحقيق والسحاكسة عغ غالبية جخائع االبتداز االلكتخوني

نو بسخاجعة العقػبة السقخرة نجج انيا عقػبة جشحة، اذ تتسثل مجة وعمى الخغع مسا تقجـ غيخ ا
اشيخ وال تديج ( ۲( مغ قانػف العقػبات بالحبذ مجة ال تقل عغ )ٔ/ٕٙىحه العقػبة وفق السادة )

 ( سشػات.٘عمى )

اما بالشدبة الى مذخوع قانػف جخائع السعمػماتية السعج مغ مجمذ الػزراء فتججر اإلشارة الى 
لعجيج مغ القخاءات في الجورة االنتخابية الدابقة والجورة الحالية لسجمذ الشػاب غيخ انو لع اجخاء ا

 يخ الشػر لغاية يػمشا ىحا.

ولقج اشار مذخوع قانػف جخائع السعمػماتية الى سػء استخجاـ شبكة االنتخنت االغخاض الدب 
يعاقب بالحبذ مجة ال تقل  التي تشز عمى أنو )ثالثا:( ۳۱والقحؼ والتذييخ وذلظ في السادة )

خسدة  (ٓٓٓٓٓٓ٘مميػني ديشار وال تديج عمى ) (۳۲۲۲۲۲۲عغ سشة وبغخامة ال تقل عغ )
مالييغ ديشار كل مغ اعتجػ عمى أؼ مغ السبادغ او الكيع الجيشية أو األخالقية او االسخية او 

اسػب باؼ شكل االجتساعية او حخمة الحياة الخاصة عغ شخيق شبكة السعمػمات او اجيدة الح
 مغ االشكاؿ(.

( ۳مغ السذخوع عمى انو )ثالثا: يعاقب بالحبذ مجة ال تديج عمى )( ۳۳كسا نرت السادة )
خسدة ( ۲۲۲۲۲۲٘ثالثة مالييغ ديشار وال تديج عمى )( ۲۲۲۲۲۲۲سشتيغ وبغخامة ال تقل عغ )

ة السعمػمات في مالييغ ديشار او باحجػ ىاتيغ العقػبتيغ كل مغ استخجـ اجيدة الحاسػب وشبك
 ندبو لمغيخ عبارات او صػرًا او اصػاتًا او أية وسيمة أخخػ تشصػؼ عمى القحؼ والدب(.

يتزح مغ الشرػص أعاله انو عمى الخغع مغ قياـ السذخع العخاقي بتذجيج الغخامة السفخوضة 
( خسدة مالييغ، غيخ انو يالحع ٘مميػني ديشار، وال تديج عمى )( ۳وجعميا ال تقل عغ )

بالسقابل أف السذخع قج انخفس بعقػبة الحبذ عغ السدتػػ الحؼ كاف مقخرا سابقا عغ جخيسة 
                                                           

د. مرجؽ عادؿ شالب، جخيسة االبتداز االلكتخوني في التذخيع العخاقي بحث مشذػر في مجمة ثقافتشا االمشية،  ٔ
 .ٛ٘، صٜٕٔٓاالبتداز االلكتخوني جخيسة العرخ الحجيثة 
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، إذ كاف يعاقب الدجغ تارة وفق ٜٜٙٔلدشة ( ۱۱۱التيجيج في قانػف العقػبات العخاقي رقع )
( مشو ٖٔٗ( سشػات وفق السادة )٘( مشو، والحبذ برػرة مصمقة لسجة ال تتجاوز )ٖٓٗالسادة )
 ػ.تارة اخخ 

لحا فيي دعػة الى السذخع العخاقي مغ اجل تذجيج عقػبة مغ الحبذ السصمق الى الدجغ 
وباألخز في حالة وقػعيا عمى الشداء أو السخاىقيغ او األشفاؿ حساية لمسجتسع مغ ىحه اآلفة 

 .ٔالخصيخة التي باتت تيجد حياة االنداف وشخفو في العخاؽ

يتشاوليا السذخع العخاقي بذكل واضح كسا سيأتي بيانو وجخيسة اإلبتداز اإللكتخوني لع 
الحقا إال أف القزاء العخاقي السػقخ قج كيف جخيسة اإلبتداز اإللكتخوني بحدب كل واقعة، 
وأعصاىا الشز القانػني السعاقب عمييا سػاء أكانت واقعة اإلبتداز عبارة عغ تيجيج، أو سخقة 

عمى الزحية إلى غيخىا مغ الػقائع التي سيأتي  محتػيات شخرية، أو نرب السبتد وإحتيالو
 ذكخىا تفريال.

مغ الرعػبة القانػنية أف يداءؿ الفخد عغ فعل لع يكغ لو تذخيع يعاقب عميو، كحلظ 
األمخ بالشدبة لمقزاء إذ ال يسكغ لمقاضي الحكع عمى فعل لع يقشغ تجخيسو، ولبياف السػقف 

 لكتخوني في العخاؽ أفخدنا السصمبيغ اآلتييغ:التذخيعي والقزائي مغ جخيسة اإلبتداز اإل

حكيقة األمخ ال يػجج نز تذخيعي في العخاؽ يعاقب بذكل صخيح عمى إرتكاب الجخائع 
اإللكتخونية، وىحا تقريخ واضح مغ قبل السذخع العخاقي في تأخخه بتذخيع مثل ىكحا قػانيغ ىامة 

بإعجاد مذخوع قانػف الجخائع السعمػماتية( لغاية كتابة ىحه الدصػر، حيث قامت الحكػمة العخاقية 
، وتست قخاءتو قخاءة أولى في السجمذ وما زاؿ قيج ۳۲۱۱وإحالتو إلى مجمذ الشػاب عاـ 

 . ٕالتذخيع

ومغ خالؿ تتبعشا لقزايا اإلبتداز اإللكتخوني نجج أف تكييفيا القانػني في الػقت الحاضخ 
ة اإلبتداز عغ شخيق نرب السبتد واحتيالو عمى يختمف بإختالؼ واقعة اإلبتداز، فقج تكػف جخيس

الزحية لغخض الػصػؿ إلى الغاية محل اإلبتداز، وىشا يكػف التكييف القانػني لسثل ىكحا 
( مغ قانػف العقػبات العخاقي الشافح، التي تشز ٙ٘ٗ( مغ السادة )ٔحاالت تحت نز الفقخة )

 عمى أف: 

حيازة ماؿ مشقػؿ مسمػؾ لمغيخ لشفدو أو  )يعاقب بالحبذ كل مغ تػصل إلى تدمع أو نقل
                                                           

 .ٓٙص د. مرجؽ عادؿ شالب، السرجر الدابق، ٔ
السػقع اإللكتخوني لسجمذ  -دائخة البحػث  -تقخيخ بعشػاف )نحػ تذخيع قانػف جخائع السعمػمات ووسائل الشذخ( ٕ

 /http://ar.parliament.iq الشػاب العخاقي
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 إلى شخز آخخ وذلظ بإحجػ الػسائل اآلتية :

 بإستعساؿ شخؽ إحتيالية. -أ 

بإتخاذ إسع کاذب او صفة غيخ صحيحة، أو تقخيخ أمخ كاذب عغ واقعة معيشة متى -ب 
 كاف مغ شأف ذلظ خجع السجشي عميو وحسمو عمى التدميع(. 

( مغ قانػف العقػبات ٖٔٗو )( ٖٓٗأحكاـ السادتيغ )أو قج يكػف تكييف االبتداز وفق 
 ( عمى:ٖٓٗالعخاقي الخاصة بجخائع التيجيج، حيث تشز السادة )

)يعاقب بالدجغ مجة ال تديج عمى سبع سشػات أو بالحبذ كل مغ ىجد آخخ بارتكاب  .ٔ
جشاية ضج نفدو أو مالو، أو ضج نفذ أو ماؿ غيخه ، أو باسشاد أمػر مخجشة بالذخؼ 

ذائيا وكاف ذلظ مرحػبا بصمب أو بتكميف بأمخ أو اإلمتشاع عغ فعل أو مقرػدة أو إف
 بو ذلظ.

ويعاقب بالعقػبة ذاتيا إذا كاف التيجيج في خصاب خالي مغ إسع مخسمو، أو كاف مشدػب  .ٕ
 صجوره إلى جساعة سخية مػجػدة أو مدعػمة(. 

ارتكاب جشاية ضج ( عمى أف: )يعاقب بالحبذ كل مغ ىجد آخخ بٖٔٗكسا تشز السادة )
نفدو أو مالو أو ضج نفذ أو ماؿ غيخه، أو باسشاد أمػر خادشة لمذخؼ أو اإلعتبار، أو إفذائيا 

 (.ٖٓٗبغيخ الحاالت السبيشة في السادة 

 االلكتروني في القانهن السقارن  االبتزاز الفرع الثاني: اركان جريسة

أمػخًا بالكيػاـ بعسػل يتختػب عميػو ضػخر بػالغيخ ( حالة ما اذا تمقى االندػاف ٕ٘ٔعالجت السادة ) -أ
وميػػدت بػػيغ حالػػة مػػا اذا كانػػت شاعػػة االمػػخ واجبػػة وحالػػة مػػا اذا لػػع تكػػغ ىػػحه االشاعػػة 

 واجبة.

اف استعساؿ لفع ))متػى(( الػػارد فػي الػشز السػحكػر آنفػا لػيذ بػحؼ جػجوػ وغيػخ صػحيح ،  -ب
 مػػغ ))متػػى(( وىػػي اداة اذ كػػاف عمػػى واضػػع الػػشز اف يدػػتعسل اداة الذػػخل ))اذا(( بػػجال

تدػػػتعسل لمدػػػؤاؿ عػػػغ الػقػػػت فػػػي حػػػيغ اف العبػػػخة مػػػغ االعفػػػاء مػػػغ السدػػػؤولية ىػػػي تػػػػافخ 
 شخول الشز السحكػر وليذ وقت كػف االشاعة واجبة.

كػػاف عمػػػى واضػػػع الػػػشز )أيزػػػا( اف يعصػػػف قيػػػاـ االعتقػػػاد بسذػػػخوعية العسػػػل عمػػػى اسػػػباب  -ج
يثبػػت انػػو كػػاف يعتقػػج مذػػخوعية … ػؿ:))معقػلػػة عمػػى االعتقػػاد بسذػػخوعية العسػػل ، ويقػػ

العسػػل الػػحؼ اتػػاه واف اعتقػػاده كػػاف مبشيػػا عمػػى اسػػباب معقػلػػة (( وايزػػا كػػاف عمػػى واضػػع 
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الشز اف يعصف اقامة الجليل عمى مخاعاة جانب الحيصة عمى االعتقاد بسذػخوعية العسػل 
ة لالعتقػػػاد او قيػػػاـ ىػػػحا االعتقػػػاد عمػػػى اسػػػباب معقػلػػػة ، ال اف يجعػػػل اقامػػػة الػػػجليل مفدػػػخ 

وعمػػى مػػغ احػػجث الزػػخر اف يثبػػت انػػو كػػاف يعتقػػج مذػػخوعية ))… بالسذػػخوعية ، فيقػػػؿ 
العسل الحؼ اتاه واف اعتقاده كاف مبشيا عمى اسباب معقػلة واف يكػيع الػجليل انػو راعػى فػي 

 .ٔذلظ جانب الحيصة ((

انػف السػػػجني ( مػػػغ القػػػٕ٘ٔقػػػج نقػػػل الفقػػػخة االولػػػى مػػػغ السػػػادة ) القػػػانػف السقػػػارف ويالحػػػع اف - د
( دوف الشطخ الى انو كاف في غشى عغ ذكخ ما ورد في ىحه الفقخة ٚٙٔالسرخؼ في مادتو )

 .ٕالنو ليذ اال تصبيقًا لمقػاعج العامة 
ببيػاف كيفيػة اثبػات اف السػضػف العخاقػي راعػى جانػب الحيصػة ، اذ  القػانػف السقػارف ولػع يعػغ   -ىػ

اف مقتزػػى مخاعػػاة جانػػب الحيصػػة ىػػػ اف يثبػػت السػضػػف انػػو لػػع يقػػع بالعسػػل اال بعػػج التثبػػت 
 .ٖوالتحخؼ 

والسذخوعية التي بيا يشتفي وصف الخصأ ىي مذخوعية الفعػل الػحؼ اتػاه السػضػف )السػأمػر(  -و
 .ٗمغ الخئيذال مذخوعية االمخ الرادر 

ويجب ولتصبيق الشز اف يكػف السخؤوس مخغسا عمى اثبات الفعل الزار بحكع كػنو مػأمػرا  –ز
، واال فػػال تختفػػع عشػػو السدػػؤولية ، ومثػػاؿ مػػا ذكػػخ : اذا كػػاف السسيػػد عميػػو السػػجعي يعتػػخؼ 

لػو  باستجعاء دعػاه باف الذخكة ىي التي قامت بالحفخيات وازالت السدروعات الذتػية العائػجة
فدػػببت لػػو االضػػخار السػػجعى بيػػا السقػػجرة باسػػتجعاء الػػجعػػ بػػثالث مائػػة ديشػػار واف السحكسػػة 

( الستزػػػسشة اضػػػافة ٕ٘ٔالدمػػػت السسيػػػدة بػػػالسبمب السػػػجعى بػػػو دوف مالحطػػػة احكػػػاـ السػػػادة )
الفعل الى الفاعل ال االمخ ما لع يكغ مجبخا واف االجبار السعتبػخ فػي الترػخفات الفعميػة ىػي 

                                                           

 –الجدء االوؿ  -السػجد في مذخع القانػف السجني –د. عبج السجيج الحكيع  -انطخ في كل ما تقجـ : -ٔ
 .ٗٓ٘ص ٜٗٚٔ –بغجاد  –مصبعة العاني  – ٗل –مرادر االلتداـ 

 .ٜٔٔص –السرجر الدابق  –مرادر االلتداـ  –انطخ في ىحا السعشى : د. عبج القادر الفار  -ٔ
 .٘٘ٔص –السرجر الدابق  –الػجيد في نطخية االلتداـ  –انطخ د. مي حديغ  -ٕ
الدعػد في مؤلفو مرادر االلتداـ ، حيغ وعمى اساس ذلظ : ال يكػف مفيجا ما اورده الجكتػر رمزاف ابػ  -ٖ

قاؿ ))يجب اف يثبت السػضف انو كاف يعتقج مذخوعية االمخ الحؼ صجر اليو(( ومع احتخامشا لمجكتػر ابػ 
الدعػد ، فاف السعسػؿ عميو في قياـ السدؤولية او نفييا ىػ مذخوعية العسل الحؼ اتاه السػضف او عجـ 

 مغ السؤلف السحكػر . ٖٛ٘خ كسا يدعع الجكتػر ابػ الدعػد ، انطخصمذخوعية العسل ، ال مذخوعية االم
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لسمجئ وحجه ، وحيث لع تتػفخ شخول االكػخاه السمجػئ فكػاف يشبغػي عمػى السحكسػة اف االكخاه ا
تالحػػع ذلػػظ وتػػخد دعػػػػ السػػجعي عػػغ وزارة االعسػػار مػػغ جيػػة الخرػػػمة مػػغ صػػاحبيا الػػى 

 .ٔ(ٜٙ٘ٔ/ٔٔ/ٕٔخالؼ ذلظ غيخ صػاب وعميو قخر نقس الحكع في 
 السبحث الثاني

 االلكتروني االبتزاز اركان السدؤولية السدنية لجريسة

 السظلب االول

 ركن الخظأ

 لمدياسة إعساال وذلظ مفيػمو تحجيج في وحخية تعخيفة في مخونة يتصمب الحؼ األمخ الخصأ
 . السرصمحات تعخيف عغ بشفدو السذخع يشأػ بأف تقزي التي التذخيعية

 يحاولػف  الحيغ الفقياء عاتق عمى ممقاة السيسة لمخصأ تعخيفيا بعجـ التذخيعات ىحه تخكت وقج
 تختمف متبايشة كثيخة تعخيفات محاولتيع عغ فتسخس نابميػف  قانػف  صجور مشح الخصأ تعخيف

 االقترادية الشاحيتيغ مغ فيو يعيذػف  الحؼ مجتسعيع ضخوؼ وحدب الذخرية نداعاتيع وفق
 . واالجتساعية

 . الرعبة األمػر مغ بيشيا االختيار أصبح أف إال الشقج مغ التعخيفات ىحه مغ أؼ يدمع ولع ىحا

 بالفخع يتحجث ، التالييغ الفخعيغ في الخصأ تعخيف في الفقياء أراء عمى الزػء الباحث وسيدمط
  الثاني بالفخع العخب الفقياء أراء وعغ ليا وجيت التي واالنتقادات األجانب الفقياء أراء عغ األوؿ

 : ونقدىا الخظأ تعريف في األجانب الفقياء أراء:  األول الفرع

 : أقداـ أربعة إلى الخصأ تعخيف في األجانب الفقياء أراء تقديع يسكغ

                                                           

 –مذار اليو في سمساف بياف  –اليامذية  –حقػقية  – ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕٔقخار محكسة التسييد العخاقية في  -ٔ
و  ٕٗٔمادة  ٕٜٖص  –شخكة الصبع والشذخ االىمية  – ٕٜٙٔ –الجدء االوؿ  –االقزاء السجني العخاقي 

ٕٔ٘. 
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 لمقانػف  السخالف الزار العسل أؼ مذخوع غيخ ضار عسل بأنو الخصأ يعخؼ:  األوؿ الخأؼ(: ٔ
 التي األعساؿ أو السذخوعة غيخ األفعاؿ عمى يشز ال القانػف  أف الخأؼ ىحا عمى يأخح و

 . لو السخالفة األعساؿ عمى مشيا ليدتجؿ الحرخ سبيل عمى معو تتشاسب

”  سابق بالتداـ إخالؿ”  بأنو الخصأ يعخؼ حيث بالنيػؿ الفكيو رأؼ وىػ:  الثاني الخأؼ(: ٕ
 ىي مجسػعات أربع في السدؤوؿ مغ خصأ بيا اإلخالؿ يذكل التي االلتدامات بالنيػؿ ويحرخ
 األسباب لو تييأ لع عسل عمى اإلقجاـ عجـ ، الغر عغ واالمتشاع الكف ، العشف عغ االمتشاع

 . األشياء عمى أو األشخاص عمى الخقابة واجب تأدية في واليقطة وميارة قػة مغ

.  الخصأ فكخة في التػسع محاوالت جسيع الحاضخ العرخ في مشو انصمقت الحؼ التعخيف وىػ
 شخفيغ بيغ قائع بالتداـ اإلخالؿ ليذ بو السقرػد الدابق القانػني الػاجب أف بالنيػؿ ويزيف

 العامة السبادغ وفق شخز كل عاتق عمى تقع التي العامة االلتدامات مغ بأؼ اإلخالؿ إنسا
 1.لمقانػف 

 يفيج ال أنو حيث السججؼ وغيخ بالعكيع تعخيفو ونعت شجيجا نقجا الفقو في بالنيػؿ تعخيف أثار وقج
 بأف يقزي وىحا خصأ سابق بالتداـ إخالؿ كل يجعل ألنو غيخه مغ الخاشئ الفعل تسييد في كثيخا

 كاف إذا ما يتبيغ أف أجل مغ الذخز عاتق عمى السمقاة الػاجبات أو االلتدامات جسيع تعييغ
 أمخ الػاجبات بيحه قائسة وضع وأف ، ال أـ الػاجبات بيحه إخالال يتزسغ إليو السشدػب الفعل

 . بتشػعيا وتتشػع السختمفة الحياة ضخوؼ مغ تشذأ ألنيا مدتحيل

 ذلظ صعػبة يشقل إنسا الخصأ تعخيف في السذكمة يحل ال انو أيزا التعخيف ىحا عمى ويؤخح
 عسا يتدأؿ التعخيف ىحا ويجعمو ال أـ خصأ بأنو الفعل عغ القاضي يدأؿ أف فبجؿ أخخػ  لسخحمة

 . ال أـ الزار الفعل ىحا مثل عغ االمتشاع الذخز عمى يفخض قانػني واجب ثسة كاف إذا

 الخصأ ترشيف محاولة يكػف  أف يعجو ال أنو التعخيف ىحا عمى أخحت التي االنتقادات ومغ
 إنسا ال أـ خاشئ فعل كاف إذا الفعل شبيعة لتحجيج معيار يقجـ لع بالنيػؿ ألف أنػاعو وتقديع

                                                           
القاضي شعباف رمزاف حدغ، جخيسة التيجيج في قانػف العقػبات العخاقي، بحث تخقية مقجـ الى مجمذ قزاء  ٔ

 .ٔٔ, صٕ٘ٔٓاقميع كخدستاف، 
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 وضع عغ تغشي ال معيشة صػر غيخ ليدت ىي وبالػاقع العامة بالػاجبات قائسة بػضع اكتفى
 .غيخه مغ الخاشئ العسل خاللو مغ يسيد ضابط

 بالثقة إخالؿ بأنو الخصأ يعخؼ حيث ليفي ايسانػيل األستاذ رأؼ وىػ:  الثالث الخأؼ(: ٖ
 مغ معقػؿ مقجار بيغ التػفيق يقتزي الخصأ تحجيج أف فيقػؿ الثقة ىحه معيار يبيغ ثع السذخوعة

 مقجار وبيغ بيع تزخ التي األعساؿ عغ يحجع أف الحق ليع وبالتالي لمذخز الشاس يػليو الثقة
 دوف  عسل أؼ عمى يقػـ أف الشاس عمى حق لو فيتػلج لشفدو الذخز ىحا يػليو الثقة مغ معقػؿ

 . بالغيخ األضخار تػقع أف

 وال فيو، لمشاس السذخوعة الثقة مع يتفق ال بذكل ترخؼ إذا إال شخز مدائمة تتع ال بحيث
 . السذخوعة الثقة ىحه عغ تخخج ال ترخفاتيع كانت إذا الغيخ قبل مدؤوليغ الشاس يكػف 

 إذا الخصأ مغ الذخز يعرع الحؼ الدمػؾ يبيغ ضابصا يتزسغ ال ألنو الخأؼ ىحا الفقو ويشتقج
 . سمكو

 قالب في الخصأ لػضع محاولة يعجو ال ليفي ايسانػيل يزعو الحؼ السعيار أف بعزيع ويخػ 
 . ذاتو لمخصأ محجدا معيارا كػنو مغ أكثخ فمدفي

 العشرخ ، عشرخيغ إلى الخصأ ركغ تحميل وجػب الخأؼ ىحا أنرار يخػ :  الخابع الخأؼ(: ٗ
 .اإلدراؾ وىػ الثاني والعشرخ ، العتجائو السعتجؼ إدراؾ مع حق عمى االعتجاء ىػ األوؿ

 عمع مع قانػني بػاجب إخالؿ بأنو الخصأ يعخؼ الحؼ سافاتيو األستاذ االتجاه ىحا أنرار ومغ
 الػاجب أف سافاتيو رأؼ وفي يمتدمو وأف الػاجب ىحا يتبيغ أف باستصاعتو كاف أو بإخاللو السخل

 فعل عغ يشيى أو بفعل يأمخ محجدا أدبيا واجبا يكػف  أو العقج أو القانػف  مرجره يكػف  القانػني
 بالغيخ اإلضخار بعجـ يقزي عاـ واجب عغ عبارة أو

 والقػؿ بالغيخ األضخار بعجـ شخز كل عمى عاـ التداـ وجػد يقخر أنو سافاتيو رأؼ عمى ويؤخح
 الفكيو أيزا االتجاه ىحا أنرار ومغ. لتحجيج بحاجة ىػ بل لمخصأ معشى يحجد ال العاـ بااللتداـ
 يعارضو أف حخمتو انتيظ مغ يدتصيع ال حق لحخمة انتياؾ”  بأنو الخصأ يعخؼ الحؼ جػسخاف
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 اعتجاء”  بأنو يقػؿ حيث الخصأ ديسػج الفكيو يعخؼ الصخيقة وبحات” .  مساثل بحق أو أقػػ  بحق
 “ االعتجاء جانب فيو السعتجؼ يجرؾ حق عمى

 بحق السداس يذتخل إذ الخصأ فكخة مغ يزيق ديسػج أف وديسػج جػسخاف تعخيف بيغ والفخؽ 
 أقميا و الحقػؽ  أعع تذسل ليجعميا الغيخ بحق اإلحداس فكخة مغ فيػسع جػسخاف أما لمغيخ معيغ

”  أف كسا ، عميو لمتعخؼ دقيقا معيارا يقجـ ولع لمخصأ تعخيف يزع لع مشيسا كل ولكغ.  تحجيجا
 ال األلفاظ ىحه كل ، السساثل الحق أو األقػػ  والحق بالػاجب واإلخالؿ ، حق عمى االعتجاء

 “ تحجيج إلى حاجة في ذلتيا ىي بل الخصأ معشى تحجد

 : الخظأ تعريف في العرب الفقياء أراء:  الثاني الفرع

 : بأنو لاللتداـ العامة الشطخية كتابو في الخصأ الذخقاوؼ  جسيل الجكتػر يعخؼ

 مغ عاما واجبا أـ ، التداما أؼ خاصا واجبا الػاجب ىحا أكاف سػاء قانػني بػاجب اإلخالؿ ”
 الغيخ حقػؽ  يحتـخ بأف القانػف  يحكسيا جساعة في يعير شخز كل عمى تفخض التي الػاجبات
 “ والحخيات الحقػؽ  بيحه مداسا يختكب أال و وحخياتيع

 انحخاؼ“ عغ عبارة الخصأ أف السجني القانػف  شخح كتابو في الجائع عبج أحسج الجكتػر ويخػ 
 .”االنحخاؼ ليحا إدراكو مع السعتاد الدمػؾ عغ الذخز

 مقتخف  قانػني بػاجب إخالؿ”  بأنو االلتداـ أصػؿ مػجد كتابو في مخقذ سميساف الجكتػر ويعخفو
 “. إياه السخل بإدراؾ

 الذخز سمػؾ عغ انحخاؼ”  بأنو االلتداـ مرادر في مػجد كتابو في ششب دمحم الجكتػر ويعخفو
 ”ذلظ إدراؾ مع الزخر لسختكب الخارجية الطخوؼ نفذ في السػجػد السعتاد

 ، األردني السجني القانػف  في االلتداـ مرادر كتابيو في سمصاف أنػر الجكتػر ويقػؿ ىحا
 بتعخيف لألخح يسيل مرخ في الفقو أف لاللتداـ العامة الشطخية في السػجد االلتداـ ومرادر

 “. االنحخاؼ ليحا إدراكو مع الذخز سمػؾ انحخاؼ”  أنو عمى الخصأ
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 أف عمى نرت إذ قخاراتيا إحجػ في الخصأ لتعخيف تعخضت قج الدػرية الشقس محكسة وكانت
 أحاشت التي الخارجية الطخوؼ ذات في وجج بريخ رجل يأتيو ال معيب سمػؾ”  الخصأ

 ” . التقريخية لمسدؤولية مػجبا مذخوع غيخ عسال يعتبخ عسا بالسدؤوؿ

 عمى حكيقتو في يشصػؼ  الذخقاوؼ  الجكتػر فتعخيف مأخحا التعخيفات ىحه مغ كل عمى يؤخح ولكغ
 وريشػ مارتي األستاذة يخاه  ما وىحا خصئا الغيخ بحق األضخار يجعل ألنو الخصأ لفكخة استبعاد
 وليكيخ

 الذخز عاتق عمى السمقاة القانػنية الػاجبات حرخ فيشقرو مخقذ سميساف الجكتػر تعخيف أما
 . إليو اإلشارة سبق كسا مدتحيل أمخ وىحا

 وأيزا سمصاف أنػر والجكتػر ششب دمحم والجكتػر الجائع عبج أحسج الجكتػر مغ كل تعخيفات أما
 كل أف إال خصأ يعتبخ معيغ سمػؾ عغ االنحخاؼ أف تعتبخ فيي الدػرية الشقس محكسة تعخيف

 .1 اإلتباع الػاجب السعيغ الدمػؾ مالية لتحجيج ضابصا تزع ال الحكخ سابقة التعخيفات ىحه

 السظلب الثاني

 ركن الزرر

 ىػ والزخر. ضخر مغ لحقو عسا الستزخر تعػيس وجػب عمى السجنية السدؤولية فكخة تقػـ
 .عاشفتو أو شخفو أو مالو أو جدسو في اإلنداف يريب الحؼ األذػ

 ال تػفخه وبغيخ الدببية، العالقة وتمحقو الخصأ، يدبقو السدؤولية أركاف مغ الثاني الخكغ وىػ
 .بالتعػيس الحكع لمقزاء يسكغ وال السدؤولية تتػفخ

 قج بااللتداـ اإلخالؿ أف ذلظ التعػيس، تقجيخ في يجخل الستزخر أصاب ضخر كل ليذ لكغ
 العامة والقاعجة. مباشخ غيخ ىػ ما ومشيا مباشخ ىػ ما مشيا األضخار، مغ سمدمة عشو تتختب

 األمخ تعمق سػاء السباشخ، الزخر عمى التعػيس قرخ ىي عسػما السجنية السدؤولية في
 .العقجية أو التقريخية بالسدؤولية

                                                           
صغيخ يػسف، الجخيسة السختكبة عبخ االنتخنيت، رسالة ماجدتيخ، كمية الحقػؽ والعمـػ الدياسية، جامعة مػلػد  ٔ

 .ٕٚ, صٖٕٔٓمعسخؼ، الجدائخ، 
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 بالريغة عشيا وعبخ. ع.ؿ.ؽ ٕٗٙ الفرل في السباشخة عشرخ إلى السغخبي السذخع أشار وقج
 ناتجيغ كانا متى كدب مغ فاتو وما حكيكية خدارة مغ الجائغ لحق ما ىػ الزخر: “التالية

 الفقو إليو ويزيف معشػيًا، أو ماديًا، يكػف  قج والزخر..”. بااللتداـ الػفاء عجـ عغ مباشخة
 .السختج الزخر والقزاء

 السالية الخدارة في ويتسثل مالو، في أو جدسو في الذخز يريب ما ىػ: السادؼ الزخر/ ٔ
 السمكية أو الذخرية أو العيشية كالحقػؽ ) مالي( مرمحة أو) بحق السداس عغ تتختب التي

 (.الرشاعية أو الفكخية

 تمظ مغ واحج يخػليا التي السالية لمسدايا انتقاص السداس ىحا عغ نجع إذا مادياً  الزخر ويكػف 
 كالحخية اإلنداف، بذخز السترمة الحقػؽ  مغ بحق كالسداس السالية، غيخ أو الحقػؽ،

 .العسل وحخية الذخرية

 ما فيػ مالية، غيخ مرمحة في الذخز يمحق الحؼ الزخر ىػ: األدبي أو السعشػؼ  الزخر/ ٕ
 عاشفتو، في أو الجيشية معتقجاتو في أو شخفو في أو شعػره، في أو كخامتو في الذخز يريب

 في القزاء تػسع وقج عديد، شخز الفقجاف نتيجة آالـ مغ العػاشف يريب ما أيزا وىػ
 .القحؼ أو الدب جخاء مغ الذخز يريب ما أدبياً  ضخرا فاعتبخ األدبية السرمحة مفيػـ

 قتل بدبب الخمف تمحق التي كاألضخار الغيخ، يريب الحؼ الزخر ىػ: السختج الزخر/ ٖ
 جخاء والسعشػؼ  السادؼ بالتعػيس السصالبة أجاز والسذخع. نفقتو عمى يعير كاف الحؼ الدمف

 .الزخر ىحا

 نفيو أو الزخر وإثبات. العامة القػاعج تقتزيو لسا وفقا يجعيو مغ عمى الزخر إثبات عبء ويقع
 .الشقس لسحكسة عمييا رقابة وال السػضػع محكسة بتقجيخىا تدتقل التي الػاقعية األمػر مغ

 الشقس محكسة لخقابة تخزع عشاصخ كميا وتكييفيا ومػجباتو عشاصخه وبياف الزخر تحجيج أما
 إثبات السجعي يكفي ال كسا. لمخقابة ليحه السػضػع قاضي فييا يخزع القانػف، مدائل مغ ألنيا

 الحؼ الزخر أف يثبت أف ذلظ إلى إضافة عميو بل عميو، السجعى وخصأ أصابو، الحؼ الزخر
 .مباشخة عميو السجعى خصأ عغ ناشئ ىػ إنسا يجعيو
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 السظلب الثالث

 العالقة الدببية

وتعج العالقة الدببية، العشرخ الثالث مغ عشاصخ الخكغ السادؼ لمجخيسة ، فيي الرمة 
التي ربط ما مغ الدمػؾ االجخامي والشتيجة الجخمية ، وتعخؼ العالقة الدببية بانيا عبارة عغ 

يعتخؼ بو القانػف سببًا واألثخ الحؼ يعخؼ بو القانػف )نتيجة( ولكياـ الرمة بيغ الدمػؾ الحؼ 
الخكغ السادؼ ألؼ جخيسة البج مغ أف تتدبب الشتيجة الجخمية بدبب فعل الجاني، أؼ لػال 

 . ٔحرػؿ الفعل لع تحجث تمظ الشتيجة

ولكغ وفي جخائع االبتداز االلكتخوني لػ أف الشتيجة تحققت بإفذاء أسخار السجشى عميو 
بفعل شخز أخخ لع يكغ ىػ السبتد ، أو بدبب ضياع تمظ السدتشجات أو الرػر وانتذارىا فال 

 مدؤولية عمى الفاعل حيث أف العالقة الدببية قج أنتفت بيغ الفعل والشتيجة. 

ويقػـ الخكغ السادؼ لجخيسة االبتداز االلكتخوني بجخػؿ الجاني بصخيقة متعسجة إلى 
الكتخوني أو نطاـ معمػماتي ال يسمظ الجاني الترخيح بالجخػؿ إليو مغ  الحاسب اآللي أو مػقع

خالؿ اختخاؽ عسجؼ واستخجاـ وسائل التكشػلػجيا الحجيثة االنتخنيت ، الحاسب اآللي ، اليػاتف 
السحسػلة السجيدة بالكاميخا أو اصصشاع مػاقع وىسيو أو الكياـ بالسداومة والتيجيج واإلكخاه لكي 

غاة في الحرػؿ عمى األمػاؿ الصائمة فالشذال الخارجي لمفاعل يتحقق بكياـ يحرل عمى مبت
الجاني بتيجيج السجشى عميو أو ابتدازه عمى الكياـ بفعل أو االمتشاع عغ فعل ولػ كاف الكياـ بيحا 
الفعل أو االمتشاع عشو مذخوعًا أو غيخ مذخوعًا أو التذييخ والتدكيط والحاؽ الزخر بو أو 

ة حياتو الخاصة بغيخ رضاه ويتسثل بحرػؿ الجاني عمى صػر شخرية تخز السداس بحخم
السجشى عميو، أو يعسل تدجيالت صػتيو أو مقاشع تدجيالت فيجيػ مخمو باآلداب أو محادثات 
عغ شخيق الساسشجخ أو الفايبخ أو الػاتداب وغيخىا مغ مػاقع التػاصل االجتساعي فالدمػؾ ىشا 

ز يسثل الخكغ السادؼ لجخيسة االبتداز االلكتخوني والجاني في ىحه الستسثل بالتيجيج واالبتدا
الجخيسة يدتخجـ أجيدة التكشػلػجيا الحجيثة في ارتكاب الجخيسة في ارتكاب الجخيسة ولجراسة 
الخكغ السادؼ لجخيسة االبتداز االلكتخوني يقتزى أف نحجد صػر االبتداز الستسثمة بالحاالت 

 التالية: 

 أواًل: التيجيج

                                                           
جخيسة االبتداز االلكتخوني في التذخيع العخاقي، بحث في مجاؿ د. عمي حديغ الخمف، د. سمصاف الذاوؼ،  ٔ

 .ٖٛٔ، ص ٜٕٔٓثقافتشا االمشية، العجد الثاني، 
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 ثانيًا: التذييخ 

 ثالثا: الحاؽ الزخر بالسجشى عميو  

 أواًل: التيديد

أف التيجيج مغ الجخائع الساسة بحخية االنداف وحخمتو وىي جخيسة مدتقمة وقائسة بحاتيا 
فالتيجيج أيا كانت وسيمتو يؤثخ في شخز السجشى عميو فيمقي في نفدو الخػؼ واالضصخاب مسا 

بأعسالو السعتادة وىػ تحت تأثيخ القمق والخػؼ ، ولحا فأف ىحا الشػع  يجعمو غيخ قادر عمى الكياـ
مغ الجخائع فيو مداس بحخية السجشى عميو واختياره كسا أنو يسذ حقو في أف يعير حياتو 
الصبيعية وىػ متحخر مغ الزغػل الشفدية وىػ تتحخر مغ الزغػل الشفدية ومغ الخلبة مغ أف 

وعمة لعقاب مغ التيجيج تقػـ عمى اساس إف التيجيج يكػف نػع يتعخض الى أذػ في مالو ونفدو 
مغ االكخاه السعشػؼ ومغ شأنو أزعاج الذخز السيجد والسداس بأمشو وحخيتو الذخرية ، وليحا 
فأف السذخع العخاقي قج نز عمى جخائع التيجيج ضسغ الباب الخاص بالجخائع الساسة بحخية 

داف في شعػره باألمغ والصسأنيشة أو في حخيتو في أداء االنداف وحخمتو ، اذا أنيا تريب االن
اعسالو السعتادة ولحلظ فأف نرػص تجخيع التيجيج تحسي حقًا مغ الحقػؽ االساسية لإلنداف وىػ 
حقو في أداء اعسالو والحياة االمشة السدتقخة بعيجًا عغ القمق الشفدي والخػؼ والخعب ، فاألمغ 

يشسا يسشع السداس بالديخ الصبيعي لحياتو لتعير بدالـ وأماف  أحج اسذ حياة االنداف والسذخع ح
 . ٔفالتيجيج ىػ تخويع السجشى عميو والقاء الخعب في قمبو بأنداؿ شخ معيغ بو

فالتيجيج عبارة عغ فعل يرجر مغ شخز إلى شخز أخخ ىػ السجشى عميو يشاؿ مغ 
سجشى عميو لدوجة وأبشائو  أو حخيتو وشسأنيشة ، وقج يستج التيجيج ليشاؿ مغ كل شخز ييتع ال

 أخػاتو.

والتيجيج أما أف يكػف كتابيًا أو شفػيًا فالتيجيج الكتابي يتحقق بأرسالو مجسػعة مغ 
الخسائل الشرية عبخ الياتف الشقاؿ بيجؼ حسل السجشى عميو الى أحجاث نتيجة معيشة تتسثل في 

خوع ، أو يتزسغ االتياف بعسل مغ الكياـ بفعل أو االمتشاع عشو سػاء أكاف مذخوعًا أـ غيخ مذ
االعساؿ ولػ كاف مذخوعًا أو االمتشاع عغ عسل وقج يدتخجـ وسيمة التيجيج الكتابي مغ خالؿ 
مػاقع التػاصل االجتساعي كالفيدبػؾ والتمغخاـ واالندتغخاـ والتػيتخ والػاتداب أو الفايبخ وإرساؿ 

تابي عغ شخيق استخجاـ البخيج االلكتخوني عغ رسالو تيجيج عبخ تمظ السػاقع وقج يكػف التيجيج الك
شخيق إرساؿ رسالة الى السجشى عميو بتيجيجه بانو سػؼ يقػـ بشذخ الرػر والسحادثات ، أما 

                                                           
القاضي شعباف رمزاف حدغ ، جخيسة التيجيج في قانػف العقػبات العخاقي ، بحث تخقية مقجـ الى مجمذ  ٔ

 . ٘، صٕ٘ٔٓل ، قزاء اقميع كخدستاف ، اربي
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التيجيج الذفػؼ فيػ الحؼ يؤثخ في السجشى عميو فيمقي في نفدو الخعب واالضصخاب لسا فيو 
مسيح بو واالشارة اليو عمى وجو يجعل أثخ مداس بحخية السجشى عميو وأختياره ، ومغ ثع يكفي الت

 .ٔاالبتداز مفيػمًا لجػ السجشى عميو

أما مغ ناحية بمػغ التيجيج درجة معيشة مغ الجدامة لػقػعو فاف السذخع العخاقي في قانػف 
( مغ قانػف العقػبات مغ ٕٖٗ – ٖٔٗالعقػبات العخاقي قج اعتبخ التيجيج وفق أحكاـ السادتيغ )

ييا بالحبذ أو الغخامة، في حيغ اعتبخ السذخع العخاقي التيجيج وفق أحكاـ السادة الجشح وعقب عم
 مغ قانػف العقػبات العخاقي مغ الجشايات التي عاقب عمييا بالدجغ حيث نرت عمى أف :  ٖٓٗ

يعاقب بالدجغ مجة ال تديج عمى سبع سشػات أو بالحبذ كل مغ ىجد أخخ بارتكاب  .1
جشاية ضج نفدو أو مالو أو ضج نفدو أو ماؿ غيخه أو بأسشاد أمػر مخجشة بالذخؼ 
أو أفذائيا وكاف ذلظ مرحػبًا بصمب أو بتكميف بأمخ أو االمتشاع عغ فعل أو 

 مقرػد بو ذلظ. 

اف التيجيج في خصاب خاؿ مغ اسع مخسمو أو كاف مشدػبًا ويعاقب بالعقػبة ذاتيا اذا ك .2
 صػره الى جساعة سخية مػجػدة أو مدعػمو.

بات االبتداز االلكتخوني غػاًل بؤرؽ الكثيخيغ بعج ما تفاقست أعجاد ضحاياه في اآلونة 
األخيخة مسا استجعى القزاء والجيات االمشية إلى أتخاذ إجخاءات ججيجه بحق السبتديغ الحيغ 
يتخحوف مغ الرػر الخاصة الستحراؿ االمػاؿ ، وتسثمت جخائع االبتداز االلكتخوني برػر 

ي البرخة أقجمت عرابة عمى أبتداز رجل عبخ أستجراجو الى احج الجور وترػيخه مختمفة، فف
 تحت االكخاه بعج إجباره عمى خمع مالبدو ليداومو فيسا بعج عمى الساؿ. 

وفي تفاصيل القزية يتحجث السذتكي أماـ محكسة تحقيق البرخة الثالثة أنو تعخؼ عمى 
السداعجة كػنو ميدػر الحاؿ ولو يج في االعساؿ امخأه أرممو عغ شخيق أتراؿ ورده مشيا تصمب 

الخيخية ويخوؼ السذتكي أنو عشج ذىابو الى دارىا فػجئ بجخػؿ ثالث رجاؿ مدمحيغ أشيخوا 
بشادقيع بػجيو وأجبخه عمى خمع مالبدو وأقجمػا عمى التقال صػر لو يطيخ فييا عاريًا ، ميجديغ 

خذية عمى سسعتو اضصختو أف يجفع خسدة إياه بشذخىا عمى مػاقع التػاصل االجتساعي، ال
وعذخيغ مميػف ديشار عخاقي وىػ السبمب الحؼ شمبتو ىحا العرابة مقابل عجـ نذخ ىحه الرػر 
اال اف القزية لع تشتو عشج ىحا الحج فبعج يػميغ تمقى الخجل أتراال أخخ مغ مجيػؿ يبمغو بانو 

مى مبمب عذخة االؼ دوالر أمخيكي تحرل عمى ترػيخ لو وىػ عار عغ مالبدو مداومًا إياه ع
                                                           

د. دمحم غانع يػنذ، االبتداز اإللكتخوني، دراسة مغ وجية نطخ قانػنية بحث مشذػر في مجمة ثقافتشا االمشية  ٔ
 .ٕٛٓ، صٜٕٔٓ، ٕالرادرة مغ وزارة الجاخمية العخاقية، العجد
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مقابل عجـ نذخه وأتفق مع صاحب السكالسة االخيخة عمى تحجيج مػعج ومكاف معيغ لغخض تدميع 
السبمب بعج أف باشخ رجاؿ االمغ بشرب كسيغ لو في السكاف ذاتو ليتع الكبس عميو أستشادًا 

تخؼ عغ التخصيط ليحه العسميو مغ قانػف العقػبات العخاقي والحؼ بجوره أع ٖٓٗاالحكاـ السادة 
 . ٔوكذف اسساء شخكائو

ومغ جانبو أعتخؼ الستيع أنو جخػ االتفاؽ مع شخكائو االربعة وبيشيع امخأتاف عمى 
أستجراج السذتكي كػنو ميدػر الحاؿ بسداعجة أحج الستيسيغ الحؼ يعسل مع الزحية إذ وفخ ليع 

 أجخاء السكالسة وأستجراجو.  بعس السعمػمات عشو وزودىع بخقع ىاتف الزحية لغخض

وفي قزيو أخخػ تع استجراج ضابط مغ قبل فتاة تعخؼ عمييا عغ شخيق )الفيدبػؾ( ثع 
جخػ تبادؿ أرقاـ اليػاتف بعجىا تحجثػا عغ شخيق االتراالت الفيجيػية التي مغ خالليا تسكشت 

عخض الزابط الفتاة مغ تدجيل مقصع لو وىػ بػضع )مخل( بحدب االوراؽ التحكيكية وقج ت
لمتيجيج بشذخ الرػر فاضصخ الى تحػيل مبمب الف دوالر الى شاب يدكغ قزاء الفمػجة حدب 

( دوالر الى احجػ الريخفات في البرخة وتذيخ ٓٓ٘تػجيو الفتاه التي شمب ايزًا تحػيل مبمب )
مييا ، االوراؽ التحكيكية الى اف الفتاة حزخت مع شكيقيا لتدمع الساؿ وأثشاء ذلظ تع الكبس ع

وقج ادلت الفتاة في محزخ اعتخافيا اف عالقة غخامية نذأت مع شباب في الفمػجة وانتيت الى 
ضيػرىًا عاريو في مكالسو فيجيػيو معو لع تعمع اف الفيجيػ سيكػف وسيمو البتدازىا ، وبسا أف الفتاة 

ىا إذ وفخ ليا لع تكغ تسمظ الساؿ اضصخت الى ارتكاب اعساؿ مساثمو بسداعجة الذاب الحؼ ابتد 
 .ٕرقع الياتف الحؼ يحسمو الزابط وتػلى عسمية تيجيجه بشذخ الفيجيػ بحدب اعتخافيا

وغالبًا ما يتع التيجيج باحجػ وسيمتيغ أف يكػف كتابة أو يكػف شفييًا ويقرج بالتيجيج تيجيج 
درًا عغ الكتابي ىػ السجوف في محخر وىحا التيجيج أشج خصخًا مغ التيجيج الذفيي الف يكػف صا

ترسيع وتفكيخ سابق عمى عكذ التيجيج الذفيي الحؼ يكػف عادة صادرًا عغ انفعاؿ نفدي 
عارض ، ويعاقب السذخع عمى التيجيج الكتابي أيا كانت وسيمة الكتابة سػاء كانت بخط اليج أو 

ع أف مصبػعة وأيا كانت لغة التيجيج ماداـ يسكغ فيسيا ، ونجج مغ خالؿ الػاقع العسمي في السحاك
اغمب الجعاوؼ تتخاوح بيغ التيجيج باشتيار الدالح أو استعسالو ولكغ في اآلونة االخيخة ضيخت 
حالة التيجيج عغ خالؿ استعساؿ التكشػلػجيا التي تحرل بػسائل االتراؿ كالتيجيج عغ شخيق 

ؿ االنتخنيت البخيج االلكتخوني أو مغ خالؿ مػاقع التػاصل االجتساعي، أو عغ شخيق استعسا
أجيدة الياتف الشقاؿ أو ما يدسى )التيجيج االلكتخوني( وقج قزتو السحكسة الجشائية السخكدية 

                                                           
 .ٜٕٔٓ/ٖ/ٛٔفي  ٜٛٗٗصفحة مغ القزاء، صحيفة الرباح ، العجد  ٔ
عادؿ شالب، جخيسة االبتداز االلكتخوني في التذخيع العخاقي، بحث في مجاؿ ثقافتشا االمشية، العجد  د.مرجؽ ٕ

 .ٕٔ، ص. ٜٕٔٓالثاني، 
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( مغ قانػف العقػبات ٖٓٗبالدجغ سبع سشػات عمى السجاف )ص( وذلظ وفقًا ألحكاـ السادة )
جـ لكيامو بابتداز فتاة وقيامو بتيجيجىا بشذخ السكالسات والسحادثات عبخ )الساسشجخ( في حالو ع

 .ٔدفع مبالب مالية
 ثانيا: التذيير باآلخرين

تعج تمظ الرػرة مغ صػر الخكغ السادؼ لجخيسة االبتداز؛ لسا ليا مغ مداس مباشخ 
بحخمة الحياة الخاصة التي يحسييا القانػف، إال أنو نتيجة لمتقجـ التكشػلػجي في األجيدة 

رػيخ ما يجخؼ، أو يػجج خمفيا السدتحجثة أصبح مغ الديل اجتياز أؼ حاجد مغ تدجيل، أو ت
ويخجع ذلظ نتيجة لمتصػر اليائل في وسائل االتراؿ التي ساعجت عمى انتذار تمظ الرػرة، ما 
صاحبو االعتساد عمى التكشػلػجيا الستصػرة في مجاؿ اإلنتخنت، واالتراالت الياتفية، األمخ 

 ، وتدجيميا أسيل.الحؼ يدسح معو لفخصة التدجيل، والتشرت، ونقل األحاديث، وندخيا

وتتحقق تمظ الرػرة مغ خالؿ قياـ السبتد باستخجاـ وسائل تقشيات السعمػمات السختمفة 
كاإلنتخنت الحؼ يعج وسيمة لالعتجاء عمى أسخار الحياة الخاصة أو اليػاتف الشقالة لقحؼ وتذػيو 

غيخ سسعة األشخاص عغ شخيق نذخ ما يسكغ نذخه مباشخة تجاه األشخاص ، واألخبار 
الرحيحة، بل ويستج األمخ لمتعخض إلى أسخىع، أو شبيعة عسميع، بيجؼ االبتداز أو االنتقاـ 
لمحرػؿ عمى مشفعة معيشة، أو لسجخد الزخر وتتحقق جخيسة االبتداز مغ خالؿ العجيج مغ 
األفعاؿ السادية التي تتسثل في نذخ، أو عخض، أو تػزيع صػر السجشي عميو التي قج تكػف في 

ألوقات خادشة لمحياء العاـ بقرج التذييخ بو، وذلظ بجعل تمظ الرػر بستشاوؿ عجد بعس ا
كبيخ مغ األفخاد كشػع مغ االنتقاـ مغ السجشي عميو في حاؿ رفزو الكياـ بأفعاؿ أو االمتشاع 

 عشيا.

كسا تحرل جخيسة االبتداز بكياـ أحج األفخاد بتيجيج آخخ عبخ أحج السشتجيات السشتذخة 
اإلنتخنت، أو مغ خالؿ غخؼ السحادثة والجردشة، وقج حرل أف قاـ شاب باالنتقاـ عبخ شبكة 

مغ خصيبتو عشجما فدخت خصبتيا مشو، عغ شخيق ترسيع مػقع عمى شبكة اإلنتخنت خررو 
لشذخ األكاذيب وإشالؽ الذائعات عغ تمظ الفتاة وعغ فداد أخالقياتيا وديشيا، كسا قاـ بشذخ أرقاـ 

سميا، ما تختب عمى ذلظ تمقييا لسكالسات سيئة مغ أشخاص مجيػليغ، ما تميفػناتيا ومقخ ع
انعكذ ذلظ سمبا عمى الفتاة وأثخ عمى نفديتيا؛ ما دفعيا إلى التقجـ ببالغ لمذخشة التي قامت 
بعج ذلظ بتحخياتيا والػصػؿ إلى ما يثبت كحب تمظ السعمػمات التي نذخت بحلظ السػقع، وبجأت 

                                                           
القاضي كاضع عبج جاسع الديجؼ، جخيسة اساءة استعساؿ مػاقع التػاصل االجتساعي مقابل مشذػر عمى مػقع  ٔ

 السخكد االعالمي لمدمصة القزائية. 
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الجاني الحؼ قاـ بشذخ السعمػمات عغ الفتاة، وقج تػصمت الذخشة إلى  الذخشة بالتحخؼ وتتبع
الجاني الحؼ ثبت لجييا أنو خصيبيا الدابق وقج أقجـ عمى فعمتو بيجؼ االنتقاـ مغ خصيبتو 
لفدخيا خصبتيا مشو ومسا يشبغي إيزاحو أف جخيسة االبتداز تتحقق بسجخد تيجيج السبتد لمسجشي 

 .ٔعميو بالتذييخ بو

 ا: مدى تهافر ركن الزرر في جريسة االبتزازثالث

الزخر ىػ ما يريب اإلنداف في حق مغ حقػقو أو في مرمحة مذخوعة لو، ويشقدع 
إلى نػعيغ: األوؿ: ما يعخؼ بالزخر السادؼ الحؼ يتسثل فيسا يمحق اإلنداف مغ خدارة مالية 

وعة كسا يقع عمى حق تحل بو أو السرمحة؛ نتيجة االعتجاء عمى حقو أو عمى مرمحتو السذخ 
 مالي يتختب عميو الشقراف مشو أو إبادتو کميا.

أما الشػع الثاني: مغ الزخر فيدسى بالزخر األدبي وىػ ما يمحق بالذخز مغ أذػ 
 في شخفو أو سسعتو أو كخامتو أو مذاعخه دوف أف يتختب عمى ذلظ أعباء مالية تمحق براحبو.

يا الزخر السادؼ، والسعشػؼ، واالجتساعي، ومغ ثع، نخػ أف جخيسة االبتداز يشذأ عش
العتبار أنو في كثيخ مغ األحياف يمحق بالسجشي عميو ضخر مادؼ، ومعشػؼ، واجتساعي؛ ألنو 
إذا وقعت جخيسة االبتداز فقج تتعجد نتائجيا الزارة و تتعاقب فيسا بيشيا بحيث تفزي كل نتيجة 

بالتيجيج فإنو ال عبخة بسػضػعو ونػعو فقج يكػف  إلى الشتيجة التالية ليا، وبسا أف االبتداز مقتخف 
بالقػؿ، أو بالفعل، عغ شخيق التذييخ بالسجشي عميو عبخ إرساؿ مجسػعة مغ الخسائل الشرية 
السذتسمة عمى الرػر الذخرية، أو التدجيالت الرػتية، أو معمػمات تخز السجشي عميو 

شي عميو عمى الكياـ بفعل أو عبخ الياتف الشقاؿ لسجسػعة مغ األشخاص بيجؼ حسل السج
االمتشاع عشو، ونخػ أف الزخر الستصمب ىػ الزخر السحتسل باعتبار أف الفعل ال يمحق الزخر 
باألخخيغ ، ولكغ يعج الفعل بحج ذاتو جخيسة مثل التشرت، وااللتقال، والجخػؿ غيخ السذخوع الى 

 حاؿ. مػقع الكتخوني إذ يتع شخد الفعل ذاتو دوف أف يكػف ىشاؾ ضخر 

 

 

 

                                                           
لخحسغ يػسف، االدلة الحجيثة ودورىا في االثبات الجشائي رسالة ماجدتيخ، كمية الحقػؽ، جامعة أماؿ عبج ا ٔ

 . ٕٔٓ، ص. ٕٕٔٓالذخؽ االوسط، االردف، 
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 السبحث الثالث

 االلكتروني االبتزاز اثار السدؤولية السدنية لجريسة

 السظلب االول

 التعهيض

 عميو ِلداًما كاف اآلخخيغ لحقػؽ  وحسايةً  عسج، بغيخ أو َعسًجا ُيخصئ البذخّية بصبيعِتو اإلنداف
 التعػيس فإفّ  وبحلظ األضخار، تمظ مغ بيع لحق الحؼ األذػ َجّخاء الستزّخرة األشخاؼ تعػيس

 عادالً  التعػيس ىحا ويكػف  بو، لحق الحؼ الزخر لجبخ الستزّخر لمذخز ُيسشح ماليّ  مبمب ىػ
 الشداع بشطخ السخترة السحكسة إلى ذلظ تقجيخ ويعػد بو، حل الحؼ الزخر حجع مع ومتشاسًبا
 السػضػع، قاضي إليا يدتشج أسذ عجة عمى بشاًءا التقريخية السدؤولية عغ بالتعػيس الستعمق

 حػؿ حجيث يأتي وفيسا السعشػؼ  الزخر عغ بصبيعتو يختمف السادؼ الزخر عغ فالتعػيس
 .1سجنيةال السدؤولية في التعػيس استحقاؽ شخول

 نػعاف وىػ ،لجخيسة االبتداز االلكتخوني السجنية السدؤولية عغ الستختب الجداء التعػيس يعتبخ
 وىحا أصابو، الحؼ الزخر بقجر السزخور تعػيس إلى ييجؼ الزخر أساسو إصالحي، تعػيس

 وىشاؾ. الجدائخؼ  السجني القانػف  وكحا الفخندية، القانػنية السجرسة عميو تعتسج التعػيس مغ الشػع
 عغ السدؤوؿ معاقبة إلى ييجؼ الزخر، عغ السدؤوؿ الذخز بدمػؾ يتعمق عقابي تعػيس

 القانػف  صاحبة األنجمػأمخيكية الجوؿ تعتسجه التعػيس مغ الشػع وىحا السعيب، الدمػؾ ذلظ إتيانو
 إلى فباإلضافة السجنية، السدؤولية نطاـ في فعاؿ دور لو بأف نخػ  األخيخ التعػيس ىحا. العاـ

 كاف إذا خاصة الزخر، مختكب سمػؾ إصالح في دور ليا يكػف  قج الزخر إصالح في دورىا
 أحدغ فتكػف  بسفخده، معيغ شخز وليذ ككل، الجساعة لحق ضخر الحق قج الدمػؾ ىحا

 2.الزار الدمػؾ ىحا مثل تػقيف ىي الزخر إلصالح شخيقة

                                                           
القاضي كاضع عبج جاسع الديجؼ، جخيسة االبتداز االلكتخوني مقاؿ مشذػر في مػقع السخكد االعالمي لمدمصة  ٔ

 .ٖٗ, صٜٕٔٓمى، القزائية التابع لسجمذ القزاء االع
 .ٙٚ, صٖٕٓٓأسامة أبػ الحدغ مجاىج، خرػصية التعاقج عبخ االنتخنيت، القاىخة، دار الشيزة العخبية،  ٕ
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 السظلب الثاني

 اطراف التعهيض

 تعج   أو خصأ ثسة يكػف  أف البج فإنو الخصأ ركغ وىػ التعػيس أركاف مغ ركغ أوؿ عغ وبالحجيث
 غيخ صػرة في يكػف  التعجؼ وىحا لمسجعي، قانػني مخكد أو حق عمى عميو السجعى قبل مغ

 خارج ويكػف  الترخفات في السعتاد الخجل لسدمظ مخالفا ترخفا يكػف  أف بسعشى أؼ مذخوعة،
 يدسى ما يدتتبعو ما وىػ العقج شخول مخالفة برػرة العقػد في الخصأ ويكػف  القانػف، حجود

 التقريخية، السدؤولية صػرة في الخصأ يأتي الصبيعييغ األفخاد مدمظ وفي العقجية، بالسدؤولية
 الستعجؼ يكػف  الحاليغ كال ففي قرج، بغيخ أو بقرج الغيخ عمى التعجؼ برػرة فييا يأتي والتي

 قخارات في الخصأ ركغ بذأف وأما الجدائية، بالسداءلة يتعمق ما في إال فخقاً  ذلظ يذكل وال مقرخا
 الجية تقػـ أف بسعشى أؼ مذخوعة، غيخ إدارية قخارات إصجار برػرة فيكػف  اإلدارية الجيات
 والدبب والسحل والذكل االختراص وىي صحتو أركاف أحج اختمت قخار بإصجار اإلدارية
 إلغاء ويتع الذأف ذوؼ  أحج أو لمسػضف قانػني مخكد عمى ويؤثخ معيباً  القخار فيرجر والغاية،

 اإلدارية الجية مدؤولية وتشعقج مذخوع غيخ القخار ىحا يكػف  فبحلظ القزاء شخيق عغ القخار ىحا
 الخصأ حالة وىي فعل نتيجة تكػف  ال لمخصأ أخخػ  صػرة وىشاؾ السذخوعة، غيخ قخاراتيا عغ

 .الحيػاف حارس ومدؤولية تابعو أعساؿ عغ الستبػع كسدؤولية القانػف  بشز السفتخض

 أصاب ضخر ىشاؾ يكػف  أف بج فال خصأ، وجػد لسجخد التعػيس بػجػب لمقػؿ يكفي ال ولكغ
 صػرتاف ولمزخر التعػيس، دعػػ  أركاف مغ الثاني الخكغ ىػ والزخر الخصأ، ذلظ مغ السجعي

 1.السعشػؼ  والزخر السادؼ الزخر: ىسا

 مدتقل كياف ليا التي السحدػسة السادية األشياء عمى تشرب التي األضخار ىػ السادؼ فالزخر
 األضخار ىحه وجػد السجعي يثبت أف مغ بج وال بالساؿ، تقجيخىا باإلمكاف التي وىي واضح،
 األضخار ضسغ مغ ويجخل عشيا، بو السصالب التعػيس وقيسة وقيستيا أصابتو التي السادية

                                                           
, ٕٗٓٓدمحم أميغ الذػابكة، جخائع الحاسػب واالنتخنيت، الجخيسة السعمػماتية، عساف، دار الثقافة والشذخ،  ٔ

 .٘ٔٔص
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 باألدلة إثباتيا يتػجب أيزاً  وىحه خدارة مغ لحقو وما كدب مغ السجعي فات ما السادية
 .تقييسيا لمسحكسة يتدشى حتى والسدتشجات

 في السخء يريب الحؼ الزخر وىػ السعشػؼ  الزخر في فتتسثل لمزخر الثانية الرػرة وأما
 ىػ السعشػؼ  والزخر وكسج، لػعة مغ لو يدببو وما الشاس بيغ بدسعتو ويسذ ووججانو شعػره

 وإنسا السعشػؼ  الزخر عغ تعػض تكغ لع الذخعية فاألحكاـ الحجيثة، القانػنية الشطع وليج
 إثباتو يسكغ ال إذ وجػده مفتخض ضخر ىػ السعشػؼ  والزخر السادية، األضخار عمى اقترخت

 إثبات يسكغ ولكغ مدتقل، مادؼ كياف ليا وليذ حدية مدألة أنو بحكع والسدتشجات باألدلة
 .بالفعل السحيصة خوؼطال مغ الخارجية ودالئمو أماراتو

 وكل عميو السجعى مغ خصأ كل عغ التعػيس يتع ىل: السقاـ ىحا في نفدو يصخح الحؼ والدؤاؿ
 عغ إال التعػيس يتع ال إذ السصمق، بالشفي األمخ ىحا عغ والجػاب السجعي؟ عمى وقع ضخر

 والزخر، الخصأ بيغ الدببية بعالقة يعخؼ ما وىػ الخاشئ، لمفعل مباشخة كشتيجة الػاقع الزخر
 الخصأ بيغ تخبط التي الخابصة ىي الدببية فعالقة التعػيس، أركاف مغ الثالث الخكغ ُيذكل وىحا

 يسكغ ال بيشيسا الرمة ُفقجت ما فإذا األوؿ، لمفعل حتسية نتيجةً  األخيخ ىحا بيا ويكػف  والزخر،
 .أركانو كافة استكساؿ لعجـ بالتعػيس ُيقزى أف

 السظلب الثالث

 على من يقع التعهيض

 العسل عغ السدؤولية مغ فخعا الذخري فعمو عغ الشاجع الزخر عغ الذخز مدؤولية تعتبخ
 في أحكاميا القصخؼ  السذخع نطع وقج ،سجنيةال لمسدؤولية األبخز الرػرة وىي السذخوع، غيخ

 واجب الخصأ فكخة عمى السدؤولية ىحه وتقـػ. ٕٚٓ إلى ٜٜٔ مغ السػاد في السجني القانػف 
 عمى يجب بل ،سجنيةال لمسدؤولية األخخػ  الرػر في كسا الخصأ افتخاض يتع ال بحيث اإلثبات،

 مغ تجخل دوف  مباشخ ضخر عشو نجع الحؼ عميو السجعى سمػؾ في الخصأ إثبات الزخر مجعي
 مغ يمـد لمغيخ ضخراً  سبب خصأ كل بأف يقزي ٜٜٔ السادة قخرتو الحؼ فالسبجأ خارجي، مؤثخ
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 عميو السجعى خصأ يثبت أف عميو التعػيس عمى السجعي يحرل ولكي. بالتعػيس ارتكبو
 .1السدؤولية أركاف تذكل الثالثة العشاصخ وىحه بيشيسا، الدببية وعالقة أصابو الحؼ والزخر

 الحؼ بالتعػيس إال ممدماً  يكػف  ال بغيخه أو بو محجقاً  أكبخ ضخراً  ليتفادػ لمغيخ ضخراً  سبب مغ
 (.ٕٙٓ ـ) مشاسباً  القاضي يخاه 

 لو يج ال أجشبي سبب عغ نذأ قج الزخر أف الذخز أثبت إذا السدؤولية تستشع: السدؤولية مػانع
 لع ما بالتعػيس ُيمـد فال الغيخ، خصأ أو السزخور خصأ أو فجائي حادث أو قاىخة كقػة فيو،
 ال يخجع ال أؼ أجشبيا الدبب مرجر يكػف  أف ويجب(. ٕٗٓ ـ) ذلظ بغيخ يقزي نز يػجج

 .الزخر محجث إلى وال السزخور إلى

 أو عخضو أو نفدو عغ شخعي دفاع حالة في الزخر أحجث مغ كاف إذا السدؤولية تشتفي وكحلظ
 الزخورؼ  القجر تجاوز إذا إال بالتعػيس يمـد فال مالو، أو عخضو أو الغيخ نفذ عغ أو مالو
 إذا أما(. ٕ٘ٓ ـ) العجالة مقتزيات فيو تخاعى بتعػيس التـد القجر، ىحا تجاوز فإف األذػ، لجفع
 الذخشة بخجاؿ كاالستعانة بالغيخ، ضخرا تشتج ال بػسيمة االعتجاء دفع الذخز بسقجور كاف

 .مدؤوليتو تشتفي فال يفعل، ولع االعتجاء، مكاف في السػجػديغ

 صجر ألمخ تشفيحاً  أداه  إذا بالغيخ، أضخ الحؼ عسمو عغ مدؤوالً  يكػف  ال العاـ السػضف أف كسا
 أنو وأثبت واجبة، أنػيا يعتقج كاف أو عميو، واجبة األمخ ىحا إشاعة كانت متى رئيدو، مغ إليو

 جانب عسمو في راعى وأنو بو، قاـ الحؼ العسل مذخوعية يعتقج جعمتو معقػلة أسباب لجيو كانت
 (.ٕٚٓ ـ) والححر الحيصة

 عمى مغ يقع التعػيس عمى الحؼ تدبب بالزخر في جخيسة االبتداز االلكتخوني و فإف وأخيخا،
 أف الخضا ىحا لرحة يذتخل لكغ الخصأ، وصف عشو يشفي الزار بالدمػؾ السزخور رضا

 .العاـ لمشطاـ مخالفة فيو يكػف  وأال األىمية، كامل عغ يرجر

 

                                                           
, ٖٜٚٔالقدع العاـ، الصبعة الثالثة، دار الشيزة العخبية، القاىخة، محسػد نجيب حديغ، شخح قانػف العقػبات،  ٔ

 .ٗ٘ٔص
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يعتبخ يعج مػضػع السدؤولية السجنية لجخيسة االبتداز االلكتخوني مػضػعا ميسا لمغاية و 
االبتداز االلكتخوني والحؼ ىػ أحج صػر الجخيسة االلكتخونية ضاىخة خصيخة تختخؽ السجتسع 
وتيجد دعائسو وتزخب في مقتل أىع أىجاؼ في أؼ مجتسع متحزخ مغ تحقيق االمغ واالستقخار 

تتع  وشعػر السػششيغ باألماف في حياتيع، فجخيسة االبتداز االلكتخوني مغ الجخائع السدتحجثة التي
في عالع افتخاضي ممئ بالذفخات والخمد ومغ خالؿ تشاولشا لجخيسة االبتداز االلكتخوني فقج 

 تػصمشا الى نتائج نػردىا في يمي: 
 النتبئج:

أف جخيسة االبتداز االلكتخوني لع يشز عمييا السذخع العخاقي في القػانيغ الشافحة اال أنشا نجج  .ٔ
،  ٖٚٗ،  ٖٙٗ،  ٖ٘ٗ،  ٖٗٗ،  ٖٖٗ،  ٕٖٗ،  ٖٓٗ،  ٖٓٗتصبيقاتيا في أحكاـ السػاد ) 

السعجؿ وىي جخائع التيجيج بالقػؿ  ٜٜٙٔلدشة  ٔٔٔ( مغ قانػف العقػبات رقع  ٕ٘ٗ،  ٖٛٗ
أـ الفعل والدب والذتع والقحؼ وإفذاء االسخار وأنتياؾ حخمة الحياة الخاصة وقج تكػف جخيسة 

 السعجؿ.  ٜٜٙٔلدشة  ٔٔٔخاقي رقع ( مغ قانػف العقػبات الع ٙ٘ٗأحتياؿ أحكاـ السادة ) 

جخيسة االبتداز االلكتخوني ليا شخؽ مختمفة بارتكابيا وتدتخجـ فييا وسائل التقشيات الحجيثة  .ٕ
 شبكات السعمػمات وأجيدة االتراؿ الحجيثة . 

قج تدتيجؼ جخيسة االبتداز االلكتخوني الشداء والخجاؿ واالشفاؿ االحجاث والذخريات  .ٖ
 السعشػية . 

االبتداز قج تدبب في حجوث جخائع كالقتل أو الدنا أو جخيسة الدخقة كسا تدبب الكثيخ  جخيسة .ٗ
 مغ حاالت االنتحار بدبب خػؼ الزحية مغ مػاجية الفزيحة . 

جخيسة االبتداز االلكتخوني مغ الجخائع العابخة لمحجود فقج يكػف السبتد في دولة بالعالع ويقـػ  .٘
 بابتداز ضحية في أقرى العالع. 

خيسة االبتداز االلكتخوني ليا خرػصية في اثباتيا لكػف الجاني يقػـ باستغالؿ السػاقع ج .ٙ
االلكتخونية والرفحات الػىسية وتدتمـد الكذف عغ ىحه الجخائع فخيق عسل مغ السختريغ أو 
السؤىميغ والسجربيغ الستيعاب التصػرات الحجيثة في الحكيقة ، حيث أف الجشاة بعج ارتكابيع 

يقػمػف بسحػ اثار الجخيسة مسا يجعل الػصػؿ لمجليل عديخ وبعس االحياف يكػف لمجخيسة 
 مدتحيل . 
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 الشيزة دار القاىخة، االنتخنيت، عبخ التعاقج خرػصية مجاىج، الحدغ أبػ أسامة   .ٔ
 .ٖٕٓٓ العخبية،

 ماجدتيخ، رسالة الجشائي االثبات في ودورىا الحجيثة االدلة يػسف، الخحسغ عبج أماؿ   .ٕ
 . ٕٕٔٓ االردف، االوسط، الذخؽ  جامعة الحقػؽ، كمية

 .ٕٛٓٓ الكػيت، ،ٓٗ السجمج الدبيجؼ، عبجالخزاؽ دمحم العخوس، تاج   .ٖ
 - البحػث دائخة -(الشذخ ووسائل السعمػمات جخائع قانػف  تذخيع نحػ) بعشػاف تقخيخ   .ٗ

 /http://ar.parliament.iq العخاقي الشػاب لسجمذ اإللكتخوني السػقع
 الشطاـ في االلكتخوني االبتداز جخيسة عغ الجشائية السدؤولية العديد، عبج داليا. د   .٘

 .ٕٚٔٓ الدعػدية، مقارنة، دراسة الدعػدؼ،
 مرادر – االوؿ الجدء -السجني القانػف  مذخع في السػجد – الحكيع السجيج عبج. د .ٙ

 . ٜٗٚٔ – بغجاد – العاني مصبعة – ٗل – االلتداـ
 التذخيع في االلكتخوني االبتداز جخيسة الذاوؼ، سمصاف. د الخمف، حديغ عمي. د   .ٚ

 . ٜٕٔٓ الثاني، العجد االمشية، ثقافتشا مجاؿ في بحث العخاقي،
 االنتخنيت، لذبكة السذخوع غيخ االستخجاـ عغ الشاشئة الجخائع الكعبي، عبيج دمحم. د   .ٛ

  . ٜٕٓٓ ، العخبية الشيزة دار ، الثانية الصبعة
 مشذػر بحث قانػنية نطخ وجية مغ دراسة اإللكتخوني، االبتداز يػنذ، غانع دمحم. د   .ٜ

 .ٜٕٔٓ ،ٕالعجد العخاقية، الجاخمية وزارة مغ الرادرة االمشية ثقافتشا مجمة في
 بحث العخاقي التذخيع في االلكتخوني االبتداز جخيسة شالب، عادؿ مرجؽ. د   .ٓٔ

 .ٜٕٔٓ الحجيثة العرخ جخيسة االلكتخوني االبتداز االمشية، ثقافتشا مجمة في مشذػر
 ، االسالمي الفقو في وأحكامو الفتيات أبتداز السصمق، دمحم بغ عبجهللا بشت نػرة. د   .ٔٔ

 .ٕ٘ٔٓ ، الدعػدية ، اإلسالمية سعػد بغ دمحم االماـ جامعة
 في بحث العخاقي، التذخيع في االلكتخوني االبتداز جخيسة شالب، عادؿ مرجؽ.د   .ٕٔ

 . ٜٕٔٓ الثاني، العجد االمشية، ثقافتشا مجاؿ
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 الحقػؽ  كمية ماجدتيخ، رسالة االنتخنيت، عبخ السختكبة الجخيسة يػسف، صغيخ   .ٖٔ
 .ٖٕٔٓ الجدائخ، معسخؼ، مػلػد جامعة الدياسية، والعمػـ

 .ٜٕٔٓ/ٖ/ٛٔ في ٜٛٗٗ العجد ، الرباح صحيفة القزاء، مغ صفحة   .ٗٔ
 بحث ، العخاقي العقػبات قانػف  في التيجيج جخيسة ، حدغ رمزاف شعباف القاضي   .٘ٔ
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 الممدمة

الحمدهلل رب العالمٌن والصالة والسالم على اشرف االنبٌاء و المرسلٌن وآله              

ً فً حٌاة الشعوب واألمم اتفالها على  الطٌبٌن الطاهرٌن وبعد ان من اكثر األمور وضوحا

 جملة من المبادئ األنسانٌة ال سٌما.ذات الصلة المباشرة بحموق الناس والحفاظ على توازن

المجتمع إزاء التحوالت الحتمٌة فً مستمبل تارخه بصٌرورة تلن المبادئ الى سلون معتاد 

بعد تحمٌك االستجابة الطوعٌة لها والتحرن على على ضوئها حٌث لم تترن معلمة فً 

الفضاء وانما انزلت الى أرض الوالع وعاشتها البشرٌة كحمٌمة ثابتة جٌالً بعد جٌل حٌث 

فطرة وانسجمت أهدافها مع رغبة االنسان و طموحه وتطلعاته ولعل تناغت اصولها مع ال

من ابرز تلن المبادئ التً تحولت الى سلون دائماً فً حٌاى الناس جمٌعاً هو مبدأ الوصٌة 

ً فارتكاز الوصٌة فً  الذي كتب له الخلود وهكذا كل مبدأ التعرف لٌمته ما لم ٌكن سلوكا

رغبة االنسان فً ابماء نوع عاللة لهُ مع الحٌاة ضمٌر األنسان وشعوره وانسجامهُ مع 

 المائمة بعد مغادرتها هٌه رغبة فطرٌة ٌتساوى فٌها السٌد والمسود.

كل ذالن ادى إلى انعكاس شعور االنسان بالحاجة إلى الوصٌة على تنظٌم شوؤن حٌاته 

لم ٌسمح عمر واستبماق الموت بأختٌار الرجل الكفؤ الذي ٌمكن ان تستند الٌه المهام التً 

ولدور الوصٌة العظٌم فً حفظ الحموق وتوازن المجتمع بادرت  الموصً بمباشرتها بنفسه

الشرٌعة الغراء لتنظٌمها تنظٌماُ واعٌاً ودلٌماُ وبهذا لم تعد الوصٌة حاجة من حاجان األنسان 

ُ اكٌداً البد من توخً الدلة فٌه واتخاذ السبل ا ً اسالمٌا الزمة الضرورٌة فحسب بل مطلبا

 للوصٌة.
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ان الوصٌة مشروعة بالكتاب والسنة واجماع األمة واالدلة على ذالن كثٌرة ففً           
 الكتاب العزٌز لولها الحك وتبارن وتعالى

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َذا ُكتَِب عَلَْيُُكْ  ) نْ  الَْمْوُت  أََحَدُكُ  َحَضَ  ِِ
ِ
ا تََركَ  ا يْنِ لِلْوَ  الَْوِصيَّةُ  َخْْيً  ﴾0٨١ :البقرة ﴿ ) عَََل الُْمتَِّقيَ  َحقًّا ِ   ِِبلَْمْعُروِف  َواْْلَقَْربِيَ  اِِلَ

كما ان المراد معاٌنة الموت الن ٌعنً )ماالً(  }ان ترك خرياً {رضً هللا عنهُ فً لوله تعالى: ولال ابن عباس

 فً ذالن الولت ٌعجز عن االٌصاء.

 وصٌة لوله تعالى فً توزٌع المٌراث والتركة : ومن النصوص التً دلت على مشروعٌة ال

ٌ ن   بَِها أَو   ٌُوِصٌنَ  َوِصٌَّة   بَع دِ  ِمن   ﴿ ً ولد جعلت  }12النساء:{ ﴾َد مؤخراً عن  هذه النصوص الصرٌحة المٌراث حما

ن وتعد الوصٌة من العاللات المانونٌة التً م  التنفٌذ الوصٌة واداء الدٌن فدل ذالن على مشروعٌة الوصٌة 

 االتصال الممكن ان ٌثار بشأنها  تنازع الموانٌن , وبالنظر الى ما افرزه التطوٌر الكبٌر فً مجال وسائل

مختلفة , والذي أمكن  معه ان تتوزع عناصر تلن العاللات تعامل بٌن رعاٌا الدول الموصالت , من صالت وو

ا للوصٌة من اهمٌة فً عاللات فً اكثر من دولة وتتصل بأكثر من  اختصاص تشرٌعً .وبالنظر الى م

المانون الداخلً , فمد عنً كل مشرع بوضع المواعد المنظمة لها فً لوانٌٌن مستملة , او منفردة للوصٌة فً 

لانونه الوطنً , واجرى احكامها على رعاٌا دولته .ولما كان المانون الداخلً ٌموم بتنظٌم الوصٌة على أسس 

وجٌة المائمة فً المجتمع الواحد , فمد ادى ذلن الى اختالف احكامها                               دٌنٌة واجتماعٌة  تتاثر باالٌدل

من دولة الى اخرى ومن تشرٌع الى اخر , فكان ال بد من النظر الى تلن المسائل فً مفهومها الدولً واٌجاد 

على المنازعات ذات الطابع الدولً  تنظٌم خاص بها , وفً هذ االطار ٌتحدد بموجبه المانون لواجب التطبٌك

التً تثار بشانها .وعلى ما تمدم فان فض تنازع الموانٌن فً مسائل الوصٌة , وعلى وفك منهج لاعدة االسناد 

 فً الموانٌن محل الدراسة هو موضوع البحث .
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 المبحث االول

 وتعرٌفها فً اللؽة والشرٌعة ٌتكون هذا المحبث من مطلبٌن فً االول سنتحدث عن الوصٌة         

 وفً المطلب الثانً عن احكام وشروط الوصٌة        
 

 المطلب االول: تعرٌؾ الوصٌة

 اوال ً:  تعرٌؾ الوصٌة فً اللؽة

غٌبته النسان فعال ً من غٌره لٌفعله فً ان ٌطلب ا -االٌصاء فً اللغة هً : –الوصٌة / التوصٌة               
وته , ونمول أوصاه بكذا و وصاه به اٌصاء وتوصٌة , واالسم منه الوصٌة ولد تطلك حال حٌاته او بعد م

 . (1)الوصٌة اٌضا على الشًء الموصى به نمول : فعل فالن الوصٌة التً اوصاه بها فالن 

 ثانٌا ً : تعرٌؾ الوصٌة فً الشرع  

بانها ) تملٌن عٌن او منفعة  (2) ٌةفمد ذهب الفمهاء فً تعرٌف الوصٌة مذاهب شتى فمد عرفها الجعفر        
الوصٌة التً ال تملن فٌها  ه ال ٌتناول انواعـبعد الوفاة ( وٌرد على هذا الترٌف انه غٌر صحٌح الن

بانها ) تملٌن مضاف الى ما بعد الموت  (3)ه كاالسماطات المحصنة , وعرفها الزوٌلعً ـــــــالموصً ل
ول , وانه ال ٌشمل الوصٌة بحموق هللا التً تجب الوصٌة بها . ٌرد على التعرٌف االة التبرع ( وبطرٌم

فً حالة كونها بالمال بانها ) تبرع بعد الموت ( وٌرد على التعرٌفات بانها  (4) ولد عرفها بعض الحنابلة
 غٌر جامعة للوصٌة بحموق هللا .

 ثالثا ً : تعرٌؾ الوصٌة فً الموانٌن الوضعٌة

عات العربٌة من التعارٌف الفمهٌة , وما وجه الٌها من نمد , لدى تعرٌفها استفادت بعض التشرٌ        
, على ان الوصٌة  1446( لسنة 11للوصٌة . فنصت المادة االولى من لانون الوصٌة المصري رلم )

ادة ــــــفً الم لد نصتصرف فً التركة مضاف الى ما بعد الموت وكان المانون المدنً المصري 
ادرة فً شانها , ـــانه تسري على الوصٌة احكام التشرٌعات االسالمٌة والموانٌن الص ( منه , على615)

 .( من المانون المدنً الكوٌت441ً)وهذا ما تنص علٌه المادة 

ادة االولى ـــنص المــك لـوري مطابـ( من لانون االحوال الشخصٌة الس201ولد جاء نص المادة )          
 –ه االحوال الشخصٌة فً المغرب ـ( من مدون113ا الفصل )ـــلمصري , امة اـــون الوصٌـــمن لان

فٌنص على ان الوصٌة عمد ٌوجب حما ً فً ثلث عالده ٌلزم  1451/ 1/3لانون الوصٌة, الصادر فً 
 .( 5) بموته

 ة مضافـً التركـة تصرف فـى ان الوصٌــون المدنً االردنً علـ( من المان1125وتنص المادة )         
( من 1126ه بطرٌمة الوصٌة المال الموصى به كما تنص المادة )ــالى ما بعد الموت وٌكسب الموصً ل

المانون نفسه على انه تسري على الوصٌة احكام الشرٌعة االسالمٌة والنصوص التشرٌعٌة المستمدة منها 
ة ــتصرف فً الترك ةــى ان الوصٌــون العرالً تنص علــ( من المان64. باالضافة الى ان المادة )

 . (6) اه التملٌن بال عوضـــــى ما بعد الموت ممتضــمضاف ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 . ٖٔ/ ص  ٕد . احمد الكبٌسً : الوجٌز فً شرح لانون االحوال الشخصٌة / الوصٌة والموارٌث/ ج  -ٔ

 هـ . 1ٓٗٔ/  ٗٙ/ ص  ٔ/ جٔلحلً  : شرائع االسالم/ طالمحمك ا -ٕ

 .6ٙ/  ٕهـ , تبٌٌن الحمائك شرح كنز الدلائك/ دار الكتب االسالمً  / ط 3ٖٗفخر الدٌن عثمان بن علً الزوٌلعً الحنفً , ت  -ٖ

 . ٕٔ/ ص  ٕ/ ج ٔد . الماضً الٌاس ناصٌؾ / الوصٌة / الوصٌة للمسلمٌن فً المانون الدولً الخاص/ ط -ٗ

 .٘ٔلمصدر السابك / ص ا -٘

 . 6ٔالمصدر السابك / ص  -ٙ
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 المطلب الثانً : شروط واحكام الوصٌة
 

ا الِذٌَّن آمنَوا شَهاََدةُ بٌَنُِكم اَذا َحَضَر أََحَدُكُم الَموُت ِحٌَن  {الوصٌة مشروعة بمول هللا تعالى             ٌَاَ أٌهُّ

  ]ٕٔالنساء [ }ِمَن بَعِد َوصٌَّة  ٌُوِصٌَن بَِهاَ أَو َدٌن   {ولوله  ]ٙٓٔة  المائد [ } الَوِصٌَِّة اثنَاَن َذواَ َعدل ِمنُكم

 . (1)ما حك امرئ مسلم له شٌئ ٌوصً فٌه ٌبٌت لٌلتٌن اال ووصٌته مكتوبة عنده (( ملسو هيلع هللا ىلص )) ولول الرسول   

اموال وتجب الوصٌه على من علٌه دٌن او عنده ودٌعة او علٌه حموق خشٌة ان ٌموت فتضٌع            

الناس وحمولهم فٌسأل عنها ٌوم المٌامه . كما تستحب الوصٌه لمن له مال كثٌر و  ورثته اغنٌاء ان 

ملسو هيلع هللا ىلص ٌوصً بشئ من ماله ثلثا او الل اللربائه من غٌر الوارثٌن او لجهة من جهات الخٌر , لما روٌة انه 

جعلت لن نصٌب فً مالن حٌن اخذت  لال : )) ٌمول هللا تعالى : ٌابن ادم اثنتان لم ٌكن لن واحدة منهما :

  (3)الطهرن به وازكٌن , وصالة عبادي علٌن بعد انمضاء اجلن (( (2)بكظمن 

 

 شروط الوصٌة

 -ٌشترط فً الوصٌة ما ٌلً :  

ره ال ٌؤمن ان ٌضٌع ما ان ٌشترط بالموصً له بالنظر الى شٌئ ان ٌكون مسلما عالال رشٌدا , اذ غٌ -1

 اء حموق او رعاٌة صغار .النظر فٌه من اداسند الٌه 

 ان ٌشترط فً المرٌض ان ٌكون عالال ممٌزا مالكا لما ٌوصً فٌه . -2

علٌه بعد موته ن ٌوصً المرء بنٌاحة ٌشترط فً الموصى به ان ٌكون مباحا فال تنفذ وصٌة فً محرم كأ -3

 او ٌوصً بمال الى كنٌسة او الى بدعة مكروهة ,او الى مجلس لهو او معصٌة .

 اوصٌه له بشٌئ ان ٌمبله فأن رفضه بطلت الوصٌه , وال حك له بعد ذلن فٌه .ٌشترط فٌمن  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (36ٕ٘صحٌح البخاري) -ٔ

 . الكظم محركا ً : الحلك , او مخرج النفس -ٕ

 .  3ٕٖالثالث / صفحة  هللا بن حمٌد فً مسنده بسند سنن الدارلطنً /الوصٌة / الجزء عبد -ٖ
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 احكام الوصٌة 

 احكام الوصٌة هً :

) ٌغٌر الرجل ) )رضً هللا عنه( ٌشاء , لمول عمر موته ان ٌرجع فٌه او بغٌره كماٌجوز لمن اوصى بشئ بعد  -1

 . (1)(من وصٌته ما ٌشاء (

افأتصدق بثلثً  لسعد , ولد سأله لائال : ملسو هيلع هللا ىلصال ٌجوز لمن له ورثة ان ٌوصً بأكثر من ثلث مال , لموله  -2

:  الثلث , والثلث كثٌر , انن  ملسو هيلع هللا ىلص) ال , لال : فالشطر ٌارسول هللا ؟ لال :  فالثلث ؟ لال ) ملسو هيلع هللا ىلصمالً ؟ لال 

 . (4)((الناس  (3)ٌتكففون (2)ان تذر ورثتن اغنٌاء خٌر من ان تدعهم عالة 

ان  )) ملسو هيلع هللا ىلص وذلن لموله ال تجوز الوصٌه للوارث , وان للت حتى ٌجٌزها سائر الورثة بعد وفاة الموصً , -3

 .(5) ((هللا لد اعطى كل ذي حك حمه , فال وصٌة لوارث اال ان ٌشاء الورثة 

كالمحاصصة للغرماء  اذا لم ٌِف الثلث الموصى به بكافة الوصاٌا لسم على الجهات الموصى له بالسوٌة -4

. 

بالدٌن لبل  ملسو هيلع هللا ىلصلضى رسول هللا  )) ( السالم )علٌهول االمام علً ــال تنفذ الوصٌة اال بعد سداد  الدٌون , لم -5

 , وذلن الن الدٌن واجب والوصٌة تبرع , والواجب ممدم على التطوع . (6)((الوصٌة 

تصح الوصٌة بالمجهول او المعدوم , اذ هً تبرع واحسان , فان حصلت فٌها ونعمت , وان لم تحصل  -6

 او بما تغله اشجاره . لن كأن ٌوصً المرء بما تنتج غنمهفال حرج , وذ

, كما ان للموصً ان ٌعزل نفسه طالما ٌخشى ضٌاع ٌصاء فً حٌاة الموصً وبعد موته ٌصح لبول اال -1

 ما وصى فٌه من مال او حموق ٌتامى .

من اوصً فً شٌئ معٌن الٌجوز له التصرف فً غٌره لعدم وجود االذن , اذ ال ٌصح شرعاً التصرف  -8

 فً حموق الناس بغٌر اذنهم .

بعد اخراج الوصٌة فلٌس على الوصً ضمان ذلن الدٌن النه لم ٌكن لد علمه  اذا ظهر على المٌت دٌن -4

 واغفله , وال هو لد فرط فٌما ُعهد الٌه .

 والتلزمه فً ماله اآلخر .الموصى به بطلت الوصٌة اذا اوصى المرء بشً معٌن ثم تلف  -10

فذت فً نصٌب من اذا اوصى المرء لوارث وصٌة ثم لم ٌجزها بعض الورثة واجازها البعض االخر ن -11

  . (1)((اال ان ٌشاء الورثة  ):  ) ملسو هيلع هللا ىلصاجازها دون من لم ٌجزها , لموله 

او اناثاً الن لفظ لهم بالسوٌة ذكوراً  من لال فً وصٌته : اوصٌت الوالد فالن كذا وكذا . كان للموصى -12

,  (ٔٔ)النساء  } ذََّكَر ِمثُل َحِظ األُنَثَينِ ُيوِصيُكُم هللاُّ فَي أَوالَِدُكم لِل {: تعالىه الولد ٌشمل الذكر واالنثى , لمول

ومن لال : اوصً لبنات فالن  كما ان من لال : اوصٌت لبنً فالن بكذا ...  كان للذكور دون االناث ,

 بكذا ... فهو لالناث فمط .

 من كتب وصٌة ولم ٌشهد علٌها جازت , مالم ٌعلم انه لد رجع  فٌها فتبطل حٌنئذ وال تنفذ . -13

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3ٕٔ/ٙ,  ٖٕٗٗٔرواه البٌهمً فً سنته الكبرى , كتاب الوصاٌا , باب الرجوع عن الوصٌة وتؽٌٌرها , الحدٌث  -ٔ

 عالة :  فمراء . -ٕ

 ٌسألون الناس باكفهم .:  ٌتكففون -ٖ

 . (3ٕٙٔ( ومسلم )6ٕٕٗرواه البخاري )  -ٗ

 . 36ٖالوصٌة عن الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص /الجزء الرابع / صفحة الترمذي / كتاب  -٘

 . ٓٙٔسنن ابن ماجه/ كتاب الوصٌة / باب الدٌن لبل الوصٌة / الجزء الثانً / صفحة  -ٙ

 .) 1ٕٙ/  6ابن الملمن فً البدر المنٌر )نمله رواه الدارلطنً عن ابن عباس  -6
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 المبحث الثانً

لمبحددددددث السددددددابك عددددددن تعرٌددددددؾ الوصددددددٌة  فددددددً الشددددددرع واحكامهددددددا  لمددددددد تكلمنددددددا فددددددً ا         

نددددددتكلم فددددددً المبحددددددث عددددددن صددددددٌؽة الوصددددددٌة فددددددً المطلددددددب االول وعناصددددددرها فددددددً  سددددددوؾ

 المطلب الثانً .

 

 صٌؽة الوصٌة  -المطلب االول :

كييييييأن ٌمييييييول  (1)صييييييٌغة الوصييييييٌة هييييييً مييييييا ٌنشييييييئ بييييييه الموصييييييً وصييييييٌته ميييييين عبييييييارة         

محلييييية كيييييذا او بسيييييكناها او لفيييييالن مبلييييي  كيييييذا او ٌميييييول اوصيييييٌت لفيييييالن بيييييداري الوالعييييية فيييييً 

اوصييييييٌت بثليييييييث او ربيييييييع او خميييييييس اميييييييوالً , او كتابييييييية او اشيييييييارة وٌشيييييييترط فيييييييً الصيييييييٌغة 

التييييييً تعبيييييير عيييييين ارادة الموصييييييً ان تكييييييون بالعبييييييارة او بالكتابيييييية عنييييييد المييييييدرة علٌهمييييييا فيييييياذا 

صيييييى بعبارتيييييه عجيييييز عنهميييييا تنعميييييد وصيييييٌته باالشيييييارة المفهمييييية فالنييييياطك الكاتيييييب ان شييييياء او

وان شيييييياء اوصييييييى بكتابتييييييه ولكيييييين ال تمبييييييل منييييييه الوصييييييٌة باالشييييييارة وان كانييييييت مفهميييييية عنييييييد 

والكاتيييييييب غٌييييييير النييييييياطك ٌنشيييييييئ وصيييييييٌته بالكتابييييييية واالخيييييييرس اليييييييذي ال  (2) جمهيييييييور الفمييييييياء

 .( 3) ٌحسن الكتابة ٌكون اٌجابه باالشارة المفهمة الدالة على انشاء الوصٌة

, فتصييييبح بكيييييل لفييييظ ٌعبييييير عيييين انشييييياء التملٌيييين بعيييييد الميييييوت ولييييٌس للوصيييييٌة لفييييظ خييييياص         

ليييييال الموصييييييً : اوصيييييٌت فييييييالن بكيييييذا دل اللفييييييظ بنفسيييييه علييييييى الوصييييييٌة دون  تبرعيييييا ً , فيييييياذا

ان ٌمٌييييييد بمييييييا بعييييييد المييييييوت , امييييييا اذا لييييييال : اعطييييييوا او ادفعييييييوا, او جعلييييييت, او لفييييييالن كييييييذا 

 الوصٌة بدونه .اللفظ ال ٌدل على لصد  فالبد من التمٌٌد بما بعد الموت, الن
 

 المطلب الثانً عناصر الوصٌة  
 

الممصيييييييود بالعناصييييييير هيييييييً االركيييييييان والشيييييييروط وهيييييييً عيييييييادة تؤخيييييييذ مييييييين تعرٌيييييييف                                             

الموضيييييوع , وتعرٌيييييف الوصيييييٌة بانهيييييا : ف تصيييييرف فيييييً التركييييية مضييييياف اليييييى مابعيييييد الميييييوت 

ذا التصييييييرف ال ٌمكيييييين ان ٌنشييييييأ وٌرتييييييب ممتضيييييياه التملٌيييييين بييييييال عييييييوض ٌسييييييتمى منييييييه ان هيييييي

اثييييياره الشيييييرعٌة ميييييا ليييييم تتيييييوفر فٌيييييه عناصييييير اربعييييية وهيييييً : الصيييييٌغة والموصيييييً والموصيييييى 

باالركيييييان (  5)والشيييييافعٌة  (  4) ليييييه والموصيييييى بيييييه . وان هيييييذه العناصييييير سيييييماها فمهييييياء المالكٌييييية

 على اساس ان ركن كل الشًء ما به لوامه , وال ٌتصور وجوده بدونه .

العناصيييييير وشييييييروطها علييييييى  ٌا ً بأسييييييلوب هييييييؤالء الفمهيييييياء العظييييييام نييييييوزع دراسيييييية هييييييذهوتأسيييييي   

 حتى ٌنفرد كل عنصر بمبحث مستمل زٌادة للفائدة وتكثٌر لإلٌضاح . اربعة مطالب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سكناها او لفالن مبلػ كذا او ٌمول اوصٌت بثلث او ربع او خمس اموالً .كأن ٌمول اوصٌت لفالن بداري الولعة فً محة كذا , او ب .ٔ

الشٌخ علً العدوي , دار الفكر ,  عند الفمهاء المالكٌة تجوز الوصٌة باالشارة المفهمة وان كان لادراً على العبارة والكتابة ففً شرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه .ٕ

ا هو الركن الثالث وهً الصٌؽة. والمعنى ان الوصٌة تكون بلفظ صرٌح كأوصٌت وٌكون بلفظ ؼٌر صرٌح ٌفهم منه ارادة الوصٌة : بلفظ او اشارة هذ 6ٙٔ/3هـ  3ٖٔٔ

 كاالشارة ولو من المادر على الكالم  .

العامة وبالفمه االسالمً الذي هو المرجع فً كل ما لم  ( ولم ٌتطرق المشرع العرالً لصٌؽة الوصٌة اكتفاء بالمواعد3ٕٓ( والسوري )مٕوبهذا الترتٌب اخذ المشرع المصري )م   .ٖ

 .ٌتناوله لانون االحوال الشخصٌة بالنص  

  . الركن الثانً هو الموصى له6ٙٔ/3هـ  3ٖٔٔعدوي , دار الفكر , شرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه الشٌخ علً ال .ٗ

 . (1ٖ/ٖ) الماهرة / الشربٌنً الخطٌب على متن المنهاج البً زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي .مطبعة مصطفى دمحممؽنً المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج شرح الشٌخ دمحم .٘
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 الموصً وشروطه -الفرع األول :

عد الموت ممتضاه التملٌن الموصً هو الشخص الذي صدر عنه تصرف فً التركة مضاف الى ما ب        
ٌعٌا بخالف الموصى له فانه لد ٌكون طبٌعٌا ولد ٌكون والموصً ال ٌكون اال شخصا طب .بال عوض

 حكٌما )معنوٌا( ولصحة الوصٌة ٌشترط ان ٌتوفر فً الموصً الشروط االربعة االتٌة :

بدددددان ٌكدددددون بالؽدددددا عدددددالال الن  (1) ان ٌكدددددون اهدددددال للتبدددددرع بالمدددددال ومدددددا ٌتعلدددددك بددددده –الشدددددرط االول 
 الوصٌة بذلن تبرع :

( 4) وفً لانون االحوال الشخصٌة( 3) والفمه الظاهري( 2) علٌه فً فمه الحنفً وهذا الشرط منصوص           

لكن ذهب اكثر فمهاء الشرٌعة الى المول بصحة وصٌة الصبً الممٌز بما ٌمترب به الى هللا النها عمل 
خٌر ٌثاب علٌه فلو لم ٌوص لزال ملكه الى الوارث من غبر ثواب والنها تصرف نافع نفعا محضا فً 

الصبً الممٌز فهً تشبه صالة التطوع وصوم التطوع , والنها ال تزٌل ملكه اال بعد وفاته فال حك 
 ( 5) ٌخسر شٌئا من الناحٌة المادٌة فً حٌاته

 او تختلف عنها ؟ٌعة الوصٌة هل هً كسائر التبرعات ومنشأ الخالف : اختلف الفمهاء فً تحدٌد طب     

سائر التبرعات من حٌث ان الموصً ٌحتفظ بملكٌة الموصى به مدى  فمن نظر الى ان الوصٌة عن          
ال فً صحة ـــــالحٌاة فال ٌخسر شٌئا مادٌا باالضافة الى ما ٌكسبه من الثواب واالجر فً دار االخرة : ل

 وصٌة الصبً الممٌز النها تصرف نافع منفعة محضا ولذلن ال ٌحتاج الى اجازة الولً او الوصً .

اعتبر الوصٌة تصرفا ضارا النها تطوع وتبرع دون ممابل مادي وان الثواب ٌكسبه بنفس  ومن         
ا ــــالدرجة لو ترن المال لورثته فهً كسائر التبرعات ؛ لال ببطالنها كما تبطل هبته وصدلته وغٌره

 من التصرفات الضارة ضررا محضا .

 ان ٌكون الموصً مختارا : –الشرط الثانً 

ٌتعلك بالملن فال بد من الرضا صحة وصٌته النها اٌجاب ملن او مالموصً شرط اساسً لرضا ا         
 كاٌجاب الملن فً سائر العمود .

الن االكراه والهزل والخطأ من  (8) والخاطئ( 1)والهازل( 6)وبناء على ذلن التصح وصٌة المكره          
رط فً لانون االحوال الشخصٌة اكتفاء بالمواعد ولم ٌرد ذكر هذا الش (.4) العوارض التً بفوت بها الرضا

العامة , وبما هو الممرر الثابت فً الفمه االسالمً من اعتبار الرضا فً كل تصرف ٌمصد به ترتٌب 
 االثار الشرعٌة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتزوج باذن  لٌة اذا اكمل الثامنة عشر من العمر ولم ٌكن مصابا بعارض من العوارض االهلٌة او اكمل الخامسة عشرة من العمرٌكون الشخص اهال للتبرع فً التشرٌعات العرا .ٔ

. ن عوارض االهلٌةٌكن هنان عارض م . وٌرى جمهور فمهاء الشرٌعة ان كل من بالػ عالل اهل للتبرع ما لمالثالثة من لانون رعاٌة الماصرٌن)أ( من المادة المحكمة وفما للفمرة

المؤلت على الرؼم من اعتباره نالص االهلٌة الى انمضاء الحكم حٌث ٌحرم من ادارة امواله والتصرؾ فٌها االباذن المحكمة ة المحكوم علٌه بالسجن المؤبد اووتصح وصٌ

 .( من لانون العموبات  13,16)وذلن وفما للمادتٌنباستثناء الولؾ والوصٌة 

( :" فوصٌة الصبً العالل 3ٗ6ٗ/ٓٔ)هـ ( .مطبعة االمام / الماهرة  36٘ -) تً الحنفًنرتٌب الشرائع للعالمة الفمٌه عالء الدٌن ابً بكر بن مسعود الكاسابدائع الصنائع فً ت .ٕ

ة المال بالمال ولو اضاؾ الوصٌة الى ما بعد االدران لم باطلة سواء لبل البلوغ او بعده النها ولعت باطلة فال تنملب الى الجواز الن الوصٌة لٌست من باب التجارة اذ التجارة ممابل

 . ٌصح الن عبارته لم تمع صحٌحة

وال تجوز وصٌة من لم ٌبلػ من ( :"ٖٖٓ/1), بٌروتوزٌعوالت (.منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر ـه ٙ٘ٗ –حزم )ت  لمحلى لالمام ابً دمحم علً بن احمد بن سعٌد بنا .ٖ

 الرجال و النساء" .

 .( :" ٌشترط فً الموصً ان ٌكون اهال ً للتبرع 6ٙالمادة ) .ٗ

:" وصح اٌصاء حر ممٌز مالن وان كان سفٌها ً صؽٌرا ً".  6ٙٔ/3هـ  3ٖٔٔعدوي , دار الفكر , شرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه الشٌخ علً الفً الفمه المالكً :  .٘

 /الفاظ المنهاج شرح الشٌخ دمحم الشربٌنً الخطٌب على متن المنهاج البً زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي .مطبعة مصطفى دمحم مؽنً المحتاج الى معرفة معانًوفً الفمه الشافعً : 

فً الفمه وت ". و( :" تصح الوصٌة من الصبً الممٌز كما نص علٌه فً االمالء ورجحه جمٌع االصحاب " والنها ال تزٌل ملكه فً الحال وتفٌد الثواب بعد الم1ٖ/ٖ) الماهرة

(: " ومن جاوز العشر سنٌن فوصٌته جائزة اذا وافك الحك هذا المنصوص عن ٔٓٔ/ٙ) البً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامةمؽنً المحتاج الالحنبلً : 

 ( :" وفً وصٌة من بلػ عشرا لول مشهور بٌن االصحاب".٘ٗ/ٕ) جبعً العاملًلروضة البهٌة شرح اللمعة الدمشمٌة للشهٌد السعٌد زٌن الدٌن الااحمد ". وفً الفمه الجعفري : 

 . ال االكراه لٌاسا على تصرفاته االخرىالمكره التصح وصٌته اذا توفرت شروط االكراه النه ٌفمد الرضا . لكن من المفضل اعتبارها مولوفة على االجازة الالحمة ان جازها بعد زو .ٙ

 .  تكلم بما ال ٌمصد الى تحمٌك معناه ولكن من المستحسن اعتبارها صحٌحة اذا اجازها بجدالهازل التصح وصٌته النه ال .6

 ٌفوت به الرضا واالرادة . الخاطئ التصح وصٌته الن الخطأ المولً عبارة عن سبك اللسان الى التلفظ بما ال ٌرٌد الخاطئ ان ٌتلفظ به والن الخطأ من عوراض االهلٌة .3

 ( من المانون المدنً النافذ على ان )من اكره اكراها معتبرا باحد نوعً االكراه على ابرام عمد ال ٌنفذ عمده( . وعلى هذا االساس وصٌة٘ٔٔالمادة )وتنص  3ٗ6ٗ/ٓٔالبدائع  .1

 . المكره مولوفة على اجازته بعد زوال االكراه
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 ان ٌكون الموصً مالكا ً لما اوصى به : –الشرط الثالث 
ك علٌه فً الفمه االسالمً والمانون الن الوصٌة ال تصح اال بالملن الصرف , فمن وهو شرط متف          

 لم ٌكن مالكا للمال الذي ٌوصً به ال ٌتاتى له ان ٌملكه غٌره الن فالد الشًء ال ٌعطٌه فتبطل الوصٌة .
( مييييين ليييييانون االحيييييوال الشخصيييييٌة العراليييييً عليييييى انيييييه فٌشيييييترط فيييييً 61وليييييد نصيييييت الميييييادة )    

 ٌكون مالكا لما اوصى به ف. الموصً ان
 (1)والوصيييييٌة بميييييال الغٌييييير باطلييييية وان اجازهيييييا مالكيييييه او ملكيييييه الموصيييييى بعيييييد الوصيييييٌة           

والميييييييراة ذات االبييييييين او ذات اليييييييزوج اذا كانيييييييت بالغييييييية عاللييييييية ليييييييٌس علٌهيييييييا وصييييييياٌة االب او 
الٌهيييييا اليييييزوج بيييييل لهيييييا االسيييييتماللٌة المالٌييييية فيييييً االسيييييالم ولهيييييا مطليييييك التصيييييرف فٌميييييا تعيييييود 

ملكٌتهيييييييا سيييييييواء كيييييييان التصيييييييرف مييييييين المعاوضيييييييات ام مييييييين التبرعيييييييات دون الحاجييييييية اليييييييى 
 . ( 2) استذان من الولً والزوج

كمييييييا ان اسييييييالم الموصييييييً او الموصييييييى لييييييه لييييييٌس بشييييييرط فييييييً صييييييحة الوصييييييٌة . فتجييييييوز     
 وصييييٌة المسييييلم لغٌيييير المسييييلم مييييا لييييم ٌكيييين حربٌييييا , وكييييذلن تصييييح وصييييٌة غٌيييير المسييييلم للمسييييلم

(3 ). 
اال انه ال  (4)ومما تجدر االشارة الٌه هو ان هذا الشرط وان ورد فً لانون االحوال الشخصٌة مطلما          

ٌشترط فً نظر جمهور فمها الشرٌعة ان ٌكون مالكا للموصى به حٌن انشاء الوصٌة ما لم ٌحدده باالسم 
 او االشارة وفٌما عدا ذلن ٌكفً ان ٌكون مالكا للموصى به حٌن الوفاة .

 
 

 ان ال ٌكون الموصً مدٌنا بدٌن مستؽرق للتركة  –الشرط الرابع 
 

اهتم بهذا الشرط فمهاء الحنفٌة اكثر من غٌرهم بحٌث فهم من كالمهم ان الوصٌة باطلة عند تخلف            
 هــه انــهذا الشرط على اساس انه شرط الصحة , ولكن من تتبع امهات المراجع الفمهٌة الحنفٌة ٌتبٌن ل

شرط النفاذ وانه ال ٌوجد خالف جوهري بٌنهم وبٌن الفمهاء االخرٌن بصدد تحدٌد طبٌعة هذا الشرط 
ه شرط النفاذ ولٌس بشرط للصحة لمولهم بصحة الوصٌة اذا ابرأ الغرماء الموصً المدٌن من ــــــبان

 .( 5) دٌونهم
غٌييييييرهم بسييييييداد ومثييييييل االبييييييراء فييييييً الحكييييييم مييييييالو تبييييييرع شييييييخص ميييييين الورثيييييية او ميييييين           

اليييييدٌن لليييييدائنٌن ولبيييييل اليييييدائنون منيييييه الوفييييياء حٌيييييث ٌسيييييمط اليييييدٌن وتبميييييى التركييييية خالٌييييية مييييين 
 الدٌن اما اذا لم ٌكن المسدد للدٌن متبرعا ً فٌحل محل الدائن وتبمى التركة مدٌنة .

ه ــذا كلــالدٌن ه ً منـة نافذة فً حدود المدر الخالــواذا لم تكن التركة مستغرلة بالدٌن فان الوصٌ          
ه وان ــان حك الدائن ٌمدم على حك الموصى لـاذا لم تكن الوصٌة بعٌن معٌنة تعلك بها حك الدائن واال ف

لم ٌكن الدٌن مستغرلا ً للتركة الن حك الدائن ٌتعلك بها حال حٌاة الموصً بٌنما حك الموصى له ال 
 ٌتعلك بها اال بعد الوفاة .

هذه المفاضلة فان حك الموصى له ال ٌسمط بل ٌنتمل الى بمٌة التركة فً حدود  وعلى الرغم من         
الثلث وبممدار ما ٌعادل لٌمة الدٌن الموصى بها . ولد بال  البعض فً المول ببطالن الوصٌة مطلما من 
ً لتركته سواء كان من دٌون هللا ام من دٌون الناس اخذ باطال  قالموصً المدٌن اذا كان دٌنه مستغرلا

 .(6)  (ٕٔ)النساء  }من بعد وصٌة ٌوصى بها او دٌن{لوله تعالى : 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انها ال تلحمها االجازة كالولؾ ( :" من شروط الموصً ان ٌكون مالكا . ومن احكام الوصٌة 3ٕ٘/ٗ) الماضً العالمة أحمد بن لاسم العنسًللمؤلؾ التاج المذهب ألحكام المذهب  .ٔ

 ". فلو اوصى بملن الؽٌر لم ٌصح سواء كانت عن نفسه او عن ملكه واو ملكه من بعده , ولو اجاز المالن سواء كانت الوصٌة لمعٌن ام ؼٌر معٌن

/ 1 والتوزٌددددددع , بٌددددددروت لنشددددددر(.منشددددددورات المكتددددددب التجدددددداري للطباعددددددة وا ـهدددددد ٙ٘ٗ –حددددددزم )ت  لمحلددددددى لالمددددددام ابددددددً دمحم علددددددً بددددددن احمددددددد بددددددن سددددددعٌد بددددددنا .ٕ

ٖٖٓ . 

هـ  3ٖٔٔعدوي , دار الفكر , شرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه الشٌخ علً ال.  ٖٓٔ/ٙ البً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامةمؽنً المحتاج ال .ٖ

 . ٕٕٖ/ 1 والتوزٌع , بٌروت (.منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر ـه ٙ٘ٗ –حزم )ت  لمحلى لالمام ابً دمحم علً بن احمد بن سعٌد بنا و.  3ٙٔ/3

 .( ٌشترط فً الموصً ان ٌكون اهال للتبرع لانونا مالكا لما اوصى به ٙٙالمادة ) .ٗ

م على الوصٌة النه اهم الحاجتٌن فانه فرض والوصٌة ( :" ومن اوصى وعلٌه دٌن ٌحٌط بماله لم تجز الوصٌة الن الدٌن ٌمدٖٓٗ/ٓٔفً البداٌة والهداٌة مع تكملة فتح المدٌر ) .٘

 تبرع وابدا ٌبدأ باالهم فاالهم الى ان ٌبرئه الؽرماء النه لم ٌبك الدٌن فتنفذ الوصٌة على الحد المشروع لحاجته الٌها .

جبا للؽرماء فصح ان من احاط الدٌن بجمٌع ما ترن فانه لم ٌتخلؾ ماال ( " ان الوصٌة ال تكون اال بعد اداء الدٌن وكان وإٖٗ/1وهم فمهاء الظاهرٌة : لال ابن حزم )المحلى  .ٙ

 . ٌوصً فٌه وان ما تخلفه انتمل الى ملن الؽرماء اثر موته بال فصل ولٌس الحد ان ٌوصً فً مال ؼٌره فبطلت وصٌته "
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وهو شرط النفاذ  (1) البالد العربٌةهذا الشرط لكن السائد فً لوانٌن ولم ٌتطرق المشروع العرالً ل       

 ولٌس شرط الصحة .

ان عدم استغراق مال الموصً بالدٌن شرط من شروط نفاذ وصٌته وان الدٌن ٌمدم على  والحاصل :    
 الوصٌة وهً تمدم على المٌراث ولكن بٌن التمدٌمٌن فرق جوهري كما فً االٌضاح االتً :

 

 معنى تمدٌم الدٌن 

ى اوال فان فضل منه شًء ٌصرف الى الوصٌة والمٌراث واال فال تنفٌذ تمدٌم الدٌن ٌعنً انه ٌمض           
للوصٌة وال توزٌع للتركة على الورثة مع اصل صحة الوصٌة وانما ٌمنع نفاذها اذا لم ٌبرأه الغرماء او 

 لم ٌتطوع احد من الورثة او من غٌرهم بتسدٌد الدٌن .

و بعضه , او تسدٌد من احد الورثة وكان متبرعا ً به غٌر اما اذا كان هنان ابراء مسمط للدٌن كله ا         

فان الوصٌة تنفذ كلها او بعضها فً الثلث الذي لم ٌتعلك به حك دائن  (2)ناو الرجوع الى بمٌة الورثة 
. 

ومميييييا تجيييييدر االشيييييارة الٌيييييه : ان هنيييييان فرليييييا جوهرٌيييييا واضيييييحا بيييييٌن اجيييييازة اليييييدائنٌن        
متييييييوفى ميييييين دٌييييييونهم ففييييييً الحاليييييية االولييييييى ال تنفييييييذ للوصييييييٌة وبييييييٌن ابييييييرائهم المييييييدٌن ال

 . (3)الوصٌة الن ذمتة المٌت ال تبرأ باجازة الوصٌة وانما باالبراء 

وبنيييياء علييييى ذليييين فييييان المشييييروع السييييوري لييييم ٌكيييين دلٌمييييا فييييً التعبٌيييير حييييٌن لييييال :ف ال    
 . ( 4) تنفذ فٌما ٌستغرله دٌن اال باجازة الدائن

 

 اثمعنى تمدٌم الوصٌة على المٌر
 

هذا التمدٌم ٌختلف فً جوهره عن تمدٌم الدٌن النه ال ٌعنً اخراج الثلث اوال وعزله           
عن التركه ودفعه للموصى له ثم البدء بتوزٌع البالً على الورثة وذلن الن التركة بعد 
لضاء الدٌن ٌكون بٌن الورثة وبٌن الموصى له على الشركة , فالموصى له شٌرٌن الورثة 

واحد منهم وال ٌستحك الموصى له من الثلث شٌاء لب او كثر اال وٌستحمه منه الورثة  فكانه
ثلثٌه لٌكون فرضهما معا ال ٌمدم احدهما على االخر من الناحٌة العملٌة حتى لو هلن شًء 
من التركة لبل المسمة ٌهلن على الموصى له والورثة جمٌعا , وال ٌعطى الموصى له كل 

الهالن ٌهلن على الحمٌن والبالً ٌبمى فً الحمٌن بخالف الدٌن فانه اذا  الثلث من البالً بل
 هلن بعض التركة وبمى البعض ٌستوفى كل الدٌن من البالً .

وهذا كله اذا كانت الوصٌة بجزء شائع من اموال الموصً اما اذا حدد الموصً به بالذات كدار           
ٌتعلك بهذا المعٌن فمط فله زٌادته وعلٌه نمصانه وتبطل معٌنة او بالنوع كغنمه فان حك الموصى له 

 .(5)الوصٌة بهالكه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه او كان الدٌن ؼٌر مستؽرق نفذت ( :" وتصح وصٌة المدٌن المستؽرق ماله بالدٌن وال تنفذ اال ببراءة ذمته منه فان برئت ذمته من بعض3ٖمنها لانون الوصٌة المصري )م .ٔ

 . ( :" التنفذ فٌما ٌستؽرله دٌن اال باجازة الدائن الكامل االهلٌه او بسموط الدٌن "ٕ/3ٖٕالوصٌة من البالً بعد وفاء الدٌن " والمانون السوري )م

 . فان كان ناوٌا الرجوع على بمٌة الورثة بما سدده من الدٌن تبمى الوصٌة ؼٌر نافذة .ٕ

( :" ومن مات عن دٌون تستؽرق ماله واوصى وصٌته واجازها اهل الدٌن فال حكم الجازتهم ٖ٘ٙ/ٗ) الماضً العالمة أحمد بن لاسم العنسًللمؤلؾ مذهب ألحكام المذهب التاج ال .ٖ

ان الوصٌة تنفذ من الثلث التركة الخالٌة من حك الدائنٌن الن الن المٌت ال ٌبرأ باالجازة بل باالبراء ومع ابرائهم لم ٌنفذ من الوصٌة الثلث فمط الن الحك للورثة مع االبراء اي 

 الثلثٌن البالٌتٌن حك الورثة . 

 ( من لانون االحوال الشخصٌة النافذ .3ٖٕالمادة ) .ٗ

 المدددددداهرةهددددددـ ( .مطبعددددددة االمددددددام /  36٘ -بدددددددائع الصددددددنائع فددددددً ترتٌددددددب الشددددددرائع للعالمددددددة الفمٌدددددده عددددددالء الدددددددٌن ابددددددً بكددددددر بددددددن مسددددددعود الكاسددددددانً الحنفددددددً ) ت .٘

ٔٓ/ٗ3٘ٓ . 
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 الموصى له و شروطه -الفرع الثانً :
 

العنصيييييير الثالييييييث الموصييييييى لييييييه وهييييييو المتصييييييرف لييييييه اي ميييييين أنشييييييئت الوصييييييٌة الجلييييييه           
 ولصد الموصً بره وصلته وجعله خلفا ً له فٌما اوصى به .

 
ة , ولد ٌكون معدوما ً حٌن فهو لد ٌكون موجوداً وجوداً حمٌمٌا ً او حكٌما ً ولت انشاء الوصٌ           

. ولكل حالة شروطها واحكامها ا ًاو جهة محصورة اوغٌر محصورةانشاء الوصٌة , كما لد ٌكون فرد
 ,ولتبٌان ذلن البد من التعرٌف بشروط الموصى له وهً ثمانٌة :

 

 ان ٌكون موجودا ً حٌن الوصٌة اذا كان معٌنا ً : –الشرط االول 
 

لوصييييييٌة ان ٌكييييييون الموصييييييى لييييييه موجييييييودا ً حييييييٌن انشيييييياء الوصييييييٌة اذا ٌشييييييترط لصييييييحة ا           
سيييييواء كيييييان الوجيييييود حمٌمٌيييييا ً مسييييييتمال ً .( 1)عٌنيييييه الموصيييييً باالسيييييم او بالوصيييييف او باالشييييييارة 

 او وجودا ً تمدٌرٌا ً كالجنٌن فً بطن امه .
اذا كيييييييان  - (2) كالمالكٌيييييية -وتجييييييوز الوصيييييييٌة للمعييييييدوم وليييييييت انشييييييائها عنيييييييد بعييييييض الفمهييييييياء     
 مكن الوجود فً المستمبل .م
     
اكثر من ان  والخالف بٌن من ٌمول باشتراط وجوده حٌن الوصٌة وبٌن من ال ٌشترط ذلن شكلً           

الموصً ثم الكل متفمون على  ٌكون حمٌمٌا ً الن من اشترط وجوده اراد به الموصى له المعٌن من لبل
ً فعل المشرع العرالً حٌث جمع بٌن جواز الوصٌة للمؤسسة الخٌرٌة التً تنشأ فً ا لمستمبل وحسنا

( التً تنص على انه : ف ٌشترط فً الموصى له ان ٌكون حٌا ً حمٌمة او تمدٌرا ً 68االتجاهٌن فً المدة )
حٌن الوصٌة وحٌن موت الموصً وتصح الوصٌة لالشخاص المعنوٌة والجهات الخٌرٌة والمؤسسات 

بالنسبة لالشخاص المعنوٌة مطلك لم ٌشترط فٌها الوجود حمٌمة او ذات النفع العام ف , الن هذ النص 
 تمدٌراً والمطلك ٌعمل باطالله ما لم ٌمٌده دلٌل ثابت .

 

 

 الوصٌة للجنٌن 
 

من الممرر الثابت فً الشرٌعة والمانون ان الجنٌن له اهلٌة الوجوب النالصة اي الصالحٌة لبعض            
لمولوف و الوصٌة لما فٌها من النفع المحض , ولعدم حاجة انتمال ملكٌة الحموق كاالرث ورٌع المال ا

ان الوصٌة نوع من االستحالف حٌث ٌجعل الموصً  . ثم هذه الحموق الٌه للمبول عند اكثر الفمهاء
الموصى له خلفا ً له فً بعض امواله فكما ان الجنٌن اهل للخالفة فً المٌراث فكذلن اهل لها فً الوصٌة 

 اخت المٌراث .النها 
 

. النييييه ٌكفييييى (3)وبنيييياء علييييى ذليييين تصييييح الوصييييٌة للحمييييل الموجييييود حييييٌن انشييييائها ولييييو نطفيييية      
 الوجود التمدٌري والحٌاة التمدٌرٌة بالنسبة للوصٌة والمٌراث .

 
 

وتحفيييييظ  .(5)ثيييييم ان بعيييييض الفمهييييياء ليييييالوا ان الوصيييييً او اليييييولً ٌنيييييوب عنيييييه وٌمبيييييل الوصيييييٌة      
 ن وفاة الموصً الى ان ٌنفصل الحمل .غلة الموصى به من حٌ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . فان لم ٌعٌن بواحد من هذه االمور ال ٌشترط اال صالحٌته للوجود فً المستمبل كحمل سٌتكون وجامع سٌبنى فان وجد صحت الوصٌة واال بطلت .ٔ

( :" الركن الثانً هو اموصى له شرطه : ان ٌكون ٌصح تملٌكه للموصى به 3ٙٔ/3) هـ  3ٖٔٔعدوي , دار الفكر , بهامشه الشٌخ علً الشرح الخرشً على مختصر خلٌل , و .ٕ

 شرعا سواء كان بالؽا ً عالالً مسلما ً موجودا ً او ال ولذا ٌصح لحمل سٌكون فً المستمبل ".  

 .  ٓٗ/ٖ  بن احمد بن دمحم بن لدامةالبً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللامؽنً المحتاج   .ٖ

 وفٌه : " ٌمبل له الولً بعد تولده " .  ٕٔ/ٕاالنوار  .ٗ
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 شروط استحماق الجنٌن للوصٌة :
 

 -:(  1)الجنٌن ال ٌستحك الموصى به االبعد توفر الشرطٌن االتٌٌن
 

االنفصال او انفصل مٌتا ً ان ٌولد حٌا ً حٌاة مستمرة فلو مات فً بطن امه او اثناء انفصاله منها لبل تمام  -1
 ..(2)ولو بجناٌة او تعاطً دواء بطلت الوصٌة 

وفً حالة التعدد اذا مات احدهما لبل االنفصال الوصٌة  كلها تكون لمن ٌولد حٌا ً و الوصٌة تكون بالسوٌة 
ٌكن هنان من  اذا كان الحمل اكثر من واحد والكل سواء كانوا ذكورا ً ام اناثا ً ام ذكورا ً و اناثا ً ما لم

وتثبت الحٌاة بعد الوالدة بكافة الوسائل الدالة علٌها كالعطس  (.3)الموصى ما ٌدل على خالف ذلن 
 والصراخ والتنفس .

فان لم ٌظهر ما ٌدل على الحٌاة من االصار وولع النزاع حول وجودها وعدم وجودها ٌرجع الماضً فً 
 الطباء .حسم الخالف الى رأي اهل الخبرة واالختصاص من ا

والمالكٌة لم ( 4)ان ٌثبت وجوده حٌن الوصٌة . ولال البعض حٌن الوفاة . واالول رأي الجمهور وهو افمه  -2
 .(5) ٌشترطوا اال التولد حٌا ً

( 68والمشروع العرالً اشترط وجوده حٌن الوصٌة وحٌن الوفاة فنصت الفمرة االولى من المادة )         
  حمٌمة او تمدٌرا ً حٌن الوصٌة وحٌن موت الموصً ( . ًعلى ان ٌشترط ) ان ٌكون حٌا

والجنٌن حٌاته تمدٌرٌة فٌجب ان تكون موجودة فً ولت انشاء الوصٌة وولت وفاة الموصً واال           
وط استحماله تكون الوصٌة باطلة . ولكن وجوده حٌن الوصٌة ٌستلزم وجوده حٌن الوفاة مادام من شر

 وبناء على ذلن فعبارة ) حٌن الوفاة ( زائدة اذا اشترطنا وجوده حٌن الوصٌة .. للوصٌة ان ولد حٌا ً 
 

 

 وٌثبت وجود الحمل حٌن الوصٌة على الوجه االتً :
 

ان ٌولد حٌا ً لدون الل مدة الحمل ) ستة اشهر ( اعتبارا ً من الوصٌة اذا كانت الحامل ذات زوج والر  - أ
ء الن التولد خالل هذه الفترة لدلٌل لاطع على ثبوت الموصً بوجود الحمل الموصى له حٌن االٌصا

 وجوده حٌن الوصٌة .
اما اذا تولد لستة اشهر  فصاعدا ً اعتبارا ً من الوصٌة فال ٌستحك الموصى به االحتمال حدوثه بعد     

   .(1)والحك البعض ستة اشهر بما دونهما فً الحكم ( 6) الوصٌة واالصل عدمه فال ٌستحك بالشن

كانت الزوجة الحامل معتدة من زوجها من طالق او وفاة فان وضعت الحمل استحك الحمل واذا  - ب
الوصٌة الن الظاهر هو ثبوت نسبة ووجوده حٌن الوصٌة اما اذا ولد الكثر من الصى مدة الحمل 
اعتبارا ً من الفرلة لم ٌستحك الوصٌة الحتمال علوله بعد الوصٌة بطرٌمة غٌر مشروعة واذا حصل  

مال بطل االستدالل . ولد اختلف الفمهاء فً تحدٌد  الحد االلصى لمدة الحمل على اراء ارجحها هو االحت
 .(  8) التحدٌد لمدة سنة واحدة الذي اٌده الطب الحدٌث واخذت به التشرٌعات الحدٌثة

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن شروط االستحماق ولٌسا من شروط الصحة .  وهذان الشرطان هما م .ٔ

لروضدددددددة البهٌدددددددة شدددددددرح اللمعدددددددة ا.  ٓٗ/ٖ البدددددددً لدامدددددددة االمدددددددام ابدددددددً دمحم عبدددددددد هللا بدددددددن احمدددددددد بدددددددن دمحم بدددددددن لدامدددددددةمؽندددددددً المحتددددددداج وال.  3٘ٓٗ/ٓٔالبددددددددائع  .ٕ

 . ٙٗ/ ٕ الدمشمٌة للشهٌد السعٌد زٌن الدٌن الجبعً العاملً

. شددددددرح الخرشددددددً علددددددى مختصددددددر خلٌددددددل , وبهامشدددددده الشددددددٌخ  1٘/ٙ م ابددددددً دمحم عبددددددد هللا بددددددن احمددددددد بددددددن دمحم بددددددن لدامددددددةالبددددددً لدامددددددة االمددددددامؽنددددددً المحتدددددداج وال .ٖ

المهددددددذب لالمددددددام ابدددددً اسددددددحاق ابددددددراهٌم بدددددن علددددددً بددددددن ٌوسدددددؾ الفٌددددددروز ابددددددادي الشدددددٌرازي . مطبعددددددة عٌسددددددى .  3ٙٔ/3هدددددـ  3ٖٔٔعلدددددً العدددددددوي , دار الفكددددددر , 

 . ٙٗ/ٕالبابً 

( :" واذا ولدت اللل من ستة اشهر اعتباراً من موت الموصً فً ظاهر الرواٌة , ومن ولت انشاء الوصٌة عند الطحاوي الن سبب االستحماق 3٘ٓٗ/ٓٔ وللحنفٌة رأٌان ) البدائع .ٗ

   . الولت "هو الوصٌة فٌعتبرون وجوده حٌنئذ . ووجه ظاهر الرواٌة : ان ولت نفوذ الوصٌة واعتبارها فً حك الحكم ولت الموت فٌعتبر وجوده من ذلن 

 .:" انما ٌشترط التولد حٌا ً  3ٙٔ/3هـ  3ٖٔٔعدوي , دار الفكر , شرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه الشٌخ علً ال .٘

( :" ٔٗ/ٖ) الماهرة /ة مصطفى دمحممؽنً المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج شرح الشٌخ دمحم الشربٌنً الخطٌب على متن المنهاج البً زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي .مطبع .ٙ

مؽنً والا فال ٌستحك بالشن " فان انفصل لستة اشهر فاكثر منها ) اي من الوصٌة ( والمراة فراش زوج لم ٌستحك الموصى به الحتمال حدوثه بعد الوصٌة واالصل عدمه عنده

 الوصٌة للحمل جائزة اذا أتت به اللل من ستة اشهر منذ تكلم بالوصٌة " . ( :" وٙ٘/ٙ) البً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامةالمحتاج 

( :" ان كانت المراة فراشا لزوج ٌطؤها فأتت به لستة اشهر فما دون علمنا وجوده حٌن 6٘/ٙ) البً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامةمؽنً المحتاج وال .6

 . ها لم تصح الوصٌة الحتمال حدوثه بعد الوصٌة "الوصٌة وان أتت به الكثر من

( : ) ٔٗ/ٖ) الماهرة /ة مصطفى دمحممؽنً المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج شرح الشٌخ دمحم الشربٌنً الخطٌب على متن المنهاج البً زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي .مطبع .3

البً لدامة االمام ابً مؽنً المحتاج والربع سنٌن لم ٌستحك الحمل الموصى له الوصٌة لعدموجوده عند الوصٌة (. وفً فان لم تكن المراة فراشا لزوج وانفصل الحمل الكثر من ا

ة له وهذا ( : ) وان كانت بائنا فأتت به لكثر من اربع سنٌن من حٌن الفرلة واكثر من ستة اشهر من حٌن الوصٌة لم تصح الوص6ٌ٘/ٙ) دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامة

( : ) وان جائت به لستة اشهر فصاعدا ً ال ٌعلم وجوده فً البطن الحتمال انها علمت بعدها فال ٌعلم وجوده بالشن اال اذا كانت المراة 3٘ٓٗ/ٓٔمذهب الشافعً (. وفً البدائع )

 .  وصٌة الن نسب الولد ٌثبت من زوحها الى سنتٌن (معتدة من زوجها من طالق او وفاة فولدت الى سنتٌن منذ ان طاللها او مات عنها زوجها فله ال
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 ان اٌكون الموصى له اهال ً للتملن حمٌمة كاالنسان او تمدٌرا كالشخص المعنوي  -الشرط الثانً 

 

وال ٌشترط فً الموصى له المعنوي ) الحكمً ( اهلٌة التملن حمٌمة الن الموصى به ٌصرف على           
: فاٌرى الوصٌة للمٌت خالف. وفً النه لٌس اهال ً لتملن ٌوان بطلت الوصٌةفاذا اوصى لح( 1)مصالحه 

(3) النه لٌس اهال ً للتملن ال حمٌمة وال تمدٌراً .ولال المالكٌة( 2)لجمهور عدم صحتهاا
الوصٌة ان تجوز له  

ى وٌصرف الموصى به فً دٌنه ان كان على المٌت دٌن واال فٌعطعلم الموصً بان الموصى له مٌت . 
 لوارثه .

 

 ان ال ٌكون الموصى له لاتل للموصً :  -الشرط الثالث 
 

 استمر رأي الجمهور فمهاء الشرٌعة  على اعتبار هذا  الشرط استنادا ً الى ما ٌلً :

((ال وصٌة لماتل  ))انه من لال :  ملسو هيلع هللا ىلصلما روي عن النبً  - أ
فً ف األلضٌة ف عن مبشر   446 :صالدارلطنً أخرجه 

 . علً بن أبً طالب عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى عن عتٌبة الحكم بن عن الحجاج بن أرطاة بن عبٌد عن 
اذ كلمة ) شًء ( نكرة  .(2/861أخرجه مالن )((لٌس لماتل شًء ))من انه لال :  ملسو هيلع هللا ىلصولما روي عن النبً  - ب

 الوصٌة معا .والعة فً حٌز النفً وهو ٌفٌد العموم فٌعم المٌراث و 
الحكم )  ثابت بالنص وهما ٌشتركان فً علة ولمٌاس الوصٌة على المٌراث النها اختها والمٌراث حكمه - ت

.وان المجرم ال ٌجوز ان ٌستفٌد الحرمان ( وهً : ان من استعجل فً شًء لبل اوانه عولب بحرمانه 
تصح الوصٌة للماتل  (4)ولال بعض الفمهاء  من جرٌمته . الن فً الحرمان حماٌة ارواح االبرٌاء.

وصورتها : ان ٌوصً لرجل فٌمتله او ٌجرحه شخص جرحا ممٌتا ثم ٌوصً له لبل ان ٌموت وهو ٌعلم 
ب من االنسانٌة بممابلة االساءة باالحسان اال ان وٌالحظ على هذا الراي بانه وان كان فٌه جان .( 5) بذلن

فٌه فتح الباب لذوي النفوس المرٌضة ممن تسول لهم انفسهم ان ٌمتلوا االبرٌاء من الاربهم بغٌة الحصول 
( من لانون االحوال 68/2على تركاتهم .وحسنا فعل المشرع العرالً اذ اخذ براي الجمهور فً المادة )

 وٌشترط فً الموصى له ان ال ٌكون لاتال للموصً ف. -ثانٌا  الشخصٌة التً نصها : ف
الوصٌة مع ان هذا غٌر ان هذا النص ٌالحظ علٌه من حٌث انه لم ٌحدد نوع الماتل المناع من           

 التحدٌد محل خالف فمهاء الشرٌعة فكان من الضروري حسوم الخالف ببٌان نوع المتل المانع .
ررة الثابته فً الفمه االسالمً :ف ان حكم الماضً براي من اراء الفمهاء فً كل مسألة الن من المواعد المم   

: ان الرار ا من هذه الحمٌمة نستطٌع ان نمولخالفٌة بحسم الخالف وٌوجب العمل بما حكم به ف .وانبثال
ومن   ة .المشرع لراي معٌن من اراء الفمهاء فً كل مسألة خالفٌة بالنص علٌه ٌؤدي الى نفس النتٌج

اذا ندعوا ( 6) الوصٌة من اهم المسائل الفمهٌة الخالفٌة المعروف ان تحدٌد نوع المتل المانع من المٌراث و
 المشرع العرالً الى تعدٌل النص المذكور بتحدٌد نوع المتل المانع اسوة بالتشرٌعات العربٌة.

الوصٌة االختارٌة او الوصٌة الواجبة لتل  : ف ٌمنع من استحماقونمترح ان ٌكون التعدٌل كاالتٌر           
الموصً او المورث عمدا عدوانا سواء كان فاعال اصلٌا او شرٌكا , ام كان شاهد زور ادت شهادته الى 

 الحكم باالعدام على الموصً وتنفذه اذا كان الماتل عالال بالغا  من العمر خمس عشرة سنة ف.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

( :" اذا لال " اوصٌت لمسجد , او لمنطرة , فالالم  الم المصرؾ ال الم الملن , 6ٓٔ/3)هـ  3ٖٔٔعدوي , دار الفكر , شرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه الشٌخ علً ال .ٔ

ء الموصى به فً مصالح تلن االشٌاء كولٌد وعمارة . الن ممصود الناس بالوصٌة ذلن , فان لم ٌكن والمعنى او الوصٌة لمسجد ونحوه كالمنطرة والسور تصح وٌصرؾ  ذلن الشً

( :" فاذا زاد على ذلن او لم ٌحتج لذلن فٌصرؾ لمومته اي خدمته من امام ومؤذن ونحوهما احتاجوا ام 6ٓٔ/3للمسجد مصالح فٌدفع للفمراء ". ولال العدوي )هامش الخرشً ) 

 ال ". 

( :" وال تجوز الوصٌة لمٌت الن ٕٕٖ/1) والتوزٌع , بٌروت (.منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر ـه ٙ٘ٗ –حزم )ت  ى لالمام ابً دمحم علً بن احمد بن سعٌد بنلمحلا .ٕ

( :" وال تصح الوصٌة ٕٔ/ٙ) بن احمد بن دمحم بن لدامةبً دمحم عبد هللاالمؽنً المحتاج والوفً ال ٌملن شًء فمن اوصى لحً ثم مات) لبل موت الموصً (بطلت الوصٌة ".المٌت 

 لمٌت وبهذا لال ابو حنٌفة والشافعً ". 

( :" وتصح لمسجد وتصرؾ فً مصالحه ولمٌت علم بموته وٌصرؾ فً دٌنه 6ٓٔ/3) هـ 3ٖٔٔعدوي , دار الفكر , شرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه الشٌخ علً ال .ٖ

 او وارثه ".  

( وفمهاء الشافعٌة , والجعفرٌة , ٕٙٗ/ٗحاشٌة الدسولً للشٌخ دمحم عرفة والشرح الكبٌر البً البركات سٌدي احمد الدردٌر , ط / عٌسى البابً الحلبً المالكٌة )وهم فمهاء  .ٗ

 ( . 3ٖٙ/ٗ الماضً العالمة أحمد بن لاسم العنسًللمؤلؾ التاج المذهب ألحكام المذهب والزٌدٌة )

عدم لتله  -ٕان ال تكون له صفة الوارث ولت موت الموصً .  -ٔ( من مدونة االحوال الشخصٌة الذي نصه : " ٌشترط فً الموصى له : 61ٔربً الفصل )اخذ بهذا المشرع المؽ .٘

 للموصى عمدا وعدونا اال اذا علم الموصً لبل موته ولم ٌؽٌر ". 

( :" المانع هو الموجب للمصاص او 6ٙ6/ٙهـ ( 3ٖٙ -ن مودود بن محمود ابً الفضل مجد الدٌن الموصلً ) تاالختٌار لتعلٌل المختار لالمام ابً عبد هللا دمحم ب لال الحنفٌة ) .ٙ

مرب المسالن للشٌخ احمد الصاوي .توزٌع دار شرح الصؽٌر للمطب الشهٌر سٌدي احمد الدردٌر مع بلؽة السالن ل)المالكٌة الكفارة وٌكون بالمباشرة دون التسبب ". ولال

المهذب لالمام ابً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الفٌروز ابادي الشٌرازي . مطبعة ( :" المانع هو المتل العمد علىوجه الضلم والعدوان ". وللشافعٌة )6٘ٗ/ٕ) ت بٌروالفكر/

( :" كالحنفٌة 1ٕٕ/ٙ ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامة البً لدامة االماممؽنً المحتاج ال ( :" اراء مختلفة منها المانع هو مطلك المتل ". والحنابلة )ٕٗ/ٕ عٌسى البابً

 ( 1ٖ/ٕاال انهم ال ٌشترطون ان ٌكون مباشرا . والجعفرٌة ) الخالؾ للطوسً 
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 ٌكون وارثا :  ان ال -الشرط الرابع 

 

 هذا الشرط مختلؾ فٌه كاالتً :  
 

جازت الورثة ام ال .ؼٌر ان االجازة من ال تجوز الوصٌة للوارث مطلما سواء ا (ٔ)لال بعض الفمهاء  - أ
اهلها تحول الوصٌة الى الهبة من الورثة للموصى له فٌشترط فً المجٌز والموصى له ما ٌشترط فً 

 الواهب والموهوب له من الشروط .
 

  واستدلوا على عدم الجواز بادلة منها :
 

من بعد  {لوله تعالى:رٌم عن ذلن فً الوصٌة للوارث الحاق الضرر ببمٌة الورثة ولد نهى المران الكفً  -1

لول الرسول صلى هللا علٌه واكد هذا النهً ( ٕٔ)سورة النساء / }وصٌة ٌوصً بها او دٌن غٌر مضار

 .االضرا فً الوصٌة من الكبائرففواله:
بعد ان حدد المران الكرٌم حك كل وارث لال الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه واله ف ان هللا اعطى كل ذي   -2

 .( 3)واخذ بهذا االتجاه بعض التشرٌعات العربٌة   (2) فحمه فال وصٌة لوارث  حك
 

.: الوصٌة صحٌحة ؼٌر نافذة فهً مولوفة على اجازة الورثة فان اجازوها بعد وفاة (4) ولال البعض  - ب
 الموصً صحت ونفذت واال فتبطل وبهذا اخذ بعض التشرٌعات فً البالد العربٌة .

 

 ٌستندون الى ادلة اهمها هً :واصحاب هذا االتجاه 
 

للوارث هو ما ٌلحك بالورثة من الضرر وما ٌحدثه من الحمد والشعور بالتفرٌك و  سبب حظر الوصٌةان  -1
التمٌٌز . وان هذا السبب غٌر لائم فً حالة اجازة بمٌة الورثة بعد وفاة الموصً وهم اهل لهذه االجازة 

 عندئذ .
. (5)الرواٌات ثبتت فٌه هذه الزٌادة : ف اال ان ٌجٌزها الورثة ف  ان حدٌث ف ال وصٌة لوارث ف فً بعض -2

 الوصٌة للوارث صحٌحة ونافذه اذا اجازها بمٌة الورثة وهم اهل لذلن .وبناء على هذا االستثناء تعتبر 
تجدددددددوز الوصدددددددٌة للدددددددوارث فدددددددً حددددددددود "  (1)وفمهددددددداء الزٌدٌدددددددة  (6)ولدددددددال فمهددددددداء الجعفرٌدددددددة  - ت

 "لورثة ام ال .الثلث مطلما ً سواء اجازت ا
 

رفع  (180)سورة البمرة اٌة }كتب علٌكم اذا حضر احدكم الموت ...  {تعالى  وذلن الن الوجوب فً لوله            

باٌات المٌراث, واذا رفع الوجوب حل محله الجواز وبناء على ذلن فان لال الرسول صلى هللا علٌه 
ز. اي انها لم تبك واجبة كما كانت فً السابك لبل واله: فال وصٌة لوارثف ٌعنً نفً الوجوب ال الجوا

 نزول اٌات المٌراث.
مدنً( التً نصها : تجوز الوصٌة للوارث  -1108واخذ بهذا الراي المشروع العرالً فً المادة )         

ع وغٌر الوارث فً ثلث التركة . وال تنفذ فٌما جاوز الثلث اال باجازة الورثة ف واتبع نفس االتجاه مشرو
 المانون المدنً الجدٌد .

بار الموصى له وارثا او غٌر ومما تجدر االشارة الٌه هو انه ٌعتد بولت وفاة الموصى فً اعت         
 ( 4)فً الخالفات المذكورة لفمهاء الشرٌعة ر( 8)وارث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(:" ال تحمل الوصٌة لوارث اصال فان اوصى ٖٙٔ/1 والتوزٌع,بٌروت والنشر (.منشورات المكتب التجاري للطباعة ـه ٙ٘ٗ –حزم)ت  ى لالمام ابً دمحم علً بن احمد بن سعٌد بنلمحللال الظاهرٌة )فً ا .ٔ

نها اذا عمدها كانت باطلة وسواء جوزت الورثة ذلن ام لم ٌجوزا". ولال لؽٌر وارث وصار وارثا عن موت الموصى بطلت الوصٌة له. فان اوصى لوارث ثم صار ؼٌر وارث لم تجز له الوصٌة ال

(:" تبطل الوصٌة للوارث بان ٌوصً بما ٌخالؾ حمولهم او لبعض دون بعض". ولال 6ٔٔ/3هـ  3ٖٔٔالمالكٌة)شرح الخرشً على مختصر خلٌل, وبهامشه الشٌخ علً العدوي, دار الفكر, 

(:" واختلؾ لول الشافعً فً الوصٌة للوارث لال فً احد المولٌن التصح لمول النبً ٔ٘ٗ/ٕابراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الفٌروز ابادي الشٌرازي.مطبعة عٌسى البابً المهذب لالمام ابً اسحاقالشافعٌة)

 (. ٕٓٙ/ٕ( والدراري المعنٌة )ٖٙٙ/ٗ) عالمة أحمد بن لاسم العنسًالماضً الللمؤلؾ التاج المذهب ألحكام المذهب صلى هللا علٌه واله:" الوصٌة لوارث".ولال بعد الجواز اٌضا بعض الزٌدٌة)

 ( .3ٖ/ٖ)المؤلؾ دمحم بن إسماعٌل األمٌر الصنعانً مكتبة المعارؾ, سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام  .ٕ

 ( " ال وصٌة لوارث " .6ٙٔكالمانون المؽربً الفصل ) .ٖ

( :" واو اوصى لبعض ورثته فاجاز 3٘ٓٗ/ٓٔهـ ( .مطبعة االمام / الماهرة  36٘ -ائع للعالمة الفمٌه عالء الدٌن ابً بكر بن مسعود الكاسانً الحنفً ) تبدائع الصنائع فً ترتٌب الشرلال الحنفٌة ) .ٗ

المهذب صٌة لوارث اال ان ٌجٌزها الورثة " . والمول الثانً للشافعً ) البالون جازت الوصٌة الن امتناع الجواز كان لحمهم لما  ٌلحمهم من االذى و الوحشٌة باثبات البعض . وفً بعض الرواٌات " ال و

( :" تصح الوصٌة لوارث لما روي ابن عباس ان النبً صلى هللا علٌه واله لال " ال تجوز لوارث ٔ٘ٗ/ٕ لالمام ابً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الفٌروز ابادي الشٌرازي . مطبعة عٌسى البابً

 ( :" ال وصٌة لوارث اال ان ٌجٌز الورثة .ٙ/ٙ البً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامةالورثة . ولال الحنابلة ) المؽنً المحتاج  وصٌة اال ان شاء

 .  ٙٗ/ٙ دار الحدٌث, مصر, دمحم بن علً بن دمحم بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً نٌل االوطار  .٘

(:"  وتستحب الوصٌة لذوي المربة وارثا كان ام ؼٌر وارث لموله تعالى ) كتب علٌكم اذا حضر احدكم الموت ... ( ٘٘/ٕ) الدمشمٌة للشهٌد السعٌد زٌن الدٌن الجبعً العاملًلروضة البهٌة شرح اللمعة ا .ٙ

 االٌة والن فٌها صلة رحم .

 ( .ٖٓٗ/ٗ) الماضً العالمة أحمد بن لاسم العنسًللمؤلؾ التاج المذهب ألحكام المذهب  .6

( :" ومن اوصى بوصٌة فً حال صحته او مرضه الخٌه ثم ولد له ولد فان الوصٌة تصح الن الوارث 6ٔٔ/3هـ )3ٖٔٔشرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه الشٌخ علً العدوي , دار الفكر ,  .3

 صحته ثم مات فان الوصٌة تبطل الن ؼٌر الوارث صار وارثا والمعتبر ٌوم الموت " .  صار ؼٌر وارث . واعتبر فً الوصٌة ما ٌؤول الٌه وهو ٌوم الموت  واوصى المراة ثم تزوجها فً

 ( كما سبك حٌث لالوا بالبطالن مطلما ً سواء كان وارثا ً ولت الوصٌة ام ولت الموت .ٖٙٔ/1باستثناء فمهاء الظتاهرٌة ) المحلً  .1
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 الرأي االفمه :

 
اء المسلمٌن ) رحمهم هللا ( ٌبدو لنا راي رائع ٌمكن ان ٌجمع فٌه بعد هذه الخالصة لدراسة اراء فمه        

بٌن جمٌع االدلة المتعارضة وهو جواز الوصٌة لبعض الورثة فً حدود الثلث مطلما سواء اجازها البمٌة 
ام ال اذا كانت هنان حاجة او مصلحة او ضرورة تدعو الى هذه الوصٌة وافراد بعض الورثة بها كما فً 

 لتالٌة :الحاالت ا
 اذا كان الموصى له طالب علم وهو بحاجة الى هذه الوصٌة الكمال دراسته بعد وفاة  مورثه . - أ

او كان معولا ومصابا بعاهة مستدٌمة تمنعه من الكسب او كان كبٌر السن بحٌث ٌكون عاجزا عن  - ب
 كسب نفمته من هو مكلف باالنفاق عله .

لورثة طبٌبا او مهندسا او .. بان ٌكون احد او وظٌٌفًت ثمافً او التصادي ااو كان بٌن الورثة تفاو - ت
 واالخر ٌكون محروما من هذه المؤهالت وضعٌفا فً المستوى االلتصادي وهكذا ..محامٌا 

 او كان الموصى له لد ساهم فً حٌاة الموصً فً تكوٌن الثروة التً تحولت الى الشركة بعد الوفاة . - ث
 الزواج بخالف البمٌة وٌحتاج ال نفمات وتكالٌف الزواج . او كان غٌر متزوج وهو بأمس الحاجة الى - ج
 او سبب اخاللً ودٌنً وانسانً اخر ٌدعو الى تمٌٌز بعض الورثة بالوصٌة لهم . - ح

 

اما اذا كان الكل فً مستوى واحد من الناحٌة االلتصادٌة والثمافٌة والطالة البدنٌة فان التمٌٌز بٌنهم          
فً بعض  –لوصٌة عمل حرام لما ٌترتب علٌه من الحمد والحسد والتمزق وتفضٌل بعضهم على بعض با

 وغٌر ذلن مما ٌأباه االسالم والعمل . –الحاالت 

 ان ال ٌكون الموصى له جهة معصٌة  –الشرط الخامس   
وبناء علٌه : فال  (1)سواء كان الموصً مسلما ً ام غٌر مسلم  الوصٌةهذا الشرط مطلوب لصحة           

والطعام النائحات الالتً اجتمعن فً دار المٌت للنٌاحة اللامة مجلس الفاتحة والتعزٌة , الوصٌةز تجو
والعادة المتبعة فً الولت الحاضر من صرف االموال الطائلة الجل المباهاة           (2)الن ذلن حرام لطعاً 

لمٌن اجتنابها وعلى المسؤولٌن المنكرة التً ٌجب على المس, والمفاجرة من االمور المستحدثة والبدع 
 وضع حد لهذه االعراف التً ال اساس لها فً االسالم وال مكان فً العمل السلٌم .

 ان ال ٌكون الموصى له حربٌا ً :  –الشرط السادس 
ء كان الموصً مسلما ام غٌر مسلم الن التبرع الشرط مطلوب لصحة الوصٌة اٌضا سواوهذا            

ٌجوز وباالمكان اعتبار هذا الشرط داخال ضمن ٌكون اعانة على المعصٌة وانه ال اهبتملٌن المال اٌ
 الشرط الخامس, الن الوصٌة للحربً تكون معصٌة.

 ان الٌكون الموصى له مجهوال جهالة فاحشة : -الشرط السابع
 

ها الن الجهالة ٌكون الموصى له مجهوال جهالة فاحشة الٌمكن ازالتٌشترط لصحة الوصٌة ان ال            
فاذا اوصى لرجل من سكان بغداد  ,به الى الموصى له التً الٌمكن استدراكها تمنع من تسلٌم الموصى

اوصٌت الحد هذٌن الرجلٌن تكون المسالة خالفٌة تصح عند بعض  ً الٌصح بال خالف, ولو لال:مثال
النهم  الوصٌةاو منطمة صحت نة كن لو اوصً لفمراء لرٌة او مدٌل (3) وتبطل عند بعض للجهالة الفاحشة

 ( 4)والمسكٌن ٌحصون لكنهم ٌتمٌزون بوصف الفمٌروان كانوا ال

 لبول الموصى له للوصٌة :  –الشرط الثامن  
ومنهم  -وهو الراجح  -ولد سبك تفصٌل هذا الشرط فً المبحث االول فمنهم من لال انه شرط النفاذ         

 .من ذهب الى المول بانه شرط الصحة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـه ٙ٘ٗ –حزم )ت  لمحلى لالمام ابً دمحم علً بن احمد بن سعٌد بنا( . ٖٕ/ٕ(. االنوار )٘ٓٔ/ٙ) البً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامةمؽنً المحتاج ال .ٔ
 ( . 6ٕٖ/1) والتوزٌع , بٌروت لطباعة والنشر(.منشورات المكتب التجاري ل

البً مؽنً المحتاج ( . ال31ٔٗ/ٓٔ) هـ ( .مطبعة االمام / الماهرة 36٘ -بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع للعالمة الفمٌه عالء الدٌن ابً بكر بن مسعود الكاسانً الحنفً ) ت .ٕ

 ( ٗٓٔ/ٙ) ةلدامة االمام ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدام

( :" ولو اوصى الحد هذٌن 31ٗٗ/ٓٔ) هـ ( .مطبعة االمام / الماهرة 36٘ -بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع للعالمة الفمٌه عالء الدٌن ابً بكر بن مسعود الكاسانً الحنفً ) ت .ٖ

 تكون بٌنهما نصفٌن . وعند دمحم الخٌار الى الوراث ٌعطً اٌهما شاء . الرجلٌن ال ٌصح فً لول ابً حنٌفة , وعندهما ) عند الصاحبٌن ( ٌصح : فعند ابً ٌوسؾ الوصٌة

 ( .1ٗ/ٕ) لروضة البهٌة شرح اللمعة الدمشمٌة للشهٌد السعٌد زٌن الدٌن الجبعً العاملًا( . 3ٙٙٗ/ٓٔالمرجع السابك )  .ٗ
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 الموصى به و شروطه -الفرع الثالث :
 

 

ة ــ ٌشمل : االنشاءات كتملٌن االعٌان المنمولة وغٌر المنمولة , الموصى به ـ كما سبك فً الممدم            
والحموق الممومة بالمال كحموق االرتفاق , والحموق المتعلمة بالمال كتاجٌل الدٌن بعد حلول اجله , 

طات كابراء وتملٌن المنافع كسكنى الدار وزراعة االرض واستحماق الغلة والثمرة كما ٌشمل االسما
 للكفٌل مما تكفل به .دٌن ,والمدٌن من ال

 :( 1) ولصحة الوصٌة ٌشترط فً الموصى به ان تتوفر الشروط االربعة التالٌة

  باالرث : ان ٌكون مما ٌنتمل -الشرط االول 

ٌشييييييترط  فييييييً الموصييييييً بييييييه ان ٌكييييييون لييييييابال ً لالنتمييييييال ميييييين المييييييورث الييييييى الييييييوراث            
ٌون الثابتيييييه فيييييً ذمييييية الغٌييييير .. فيييييان ليييييم ٌكييييين كييييياالموال العٌنٌييييية , وحميييييوق االرتفييييياق , واليييييد

كيييييذلن اشيييييترط فٌيييييه ان ٌكيييييون صيييييالحا ً الن ٌصيييييبح محيييييال ً للتعاليييييد فيييييً حيييييال حٌييييياة الموصيييييً 
 .(ٕ)كالمنفعة التً تملن بعمد االجارة او االعارة 

فييييان لييييم ٌكيييين ممييييا ٌنطبييييك علٌييييه احييييد االمييييرٌن تكييييون الوصييييٌة باطليييية . والتركيييية التييييً            
ث هيييييً االميييييوال بكافييييية انواعهيييييا سيييييواء كانيييييت عميييييارات ام منميييييوالت , مثلٌييييية تنتميييييل   بييييياالر

د نائبيييية عيييين ٌييييده كٌييييد ام لٌمٌيييية , سييييواء   كانييييت فييييً حٌييييازة صيييياحبها ام كانييييت فييييً حٌييييازة ٌيييي
معتدٌيييييية كٌييييييد الغاصييييييب والسييييييارق .. وسييييييواء اكانييييييت مفييييييرزة ام  , اوالمسييييييتعٌر , والمسييييييتاجر

ام حميييييا ً مالٌيييييا ً ثابتيييييا ً فيييييً ذمييييية الغٌييييير  حصييييية مالٌييييية شيييييائعة , وسيييييواء اكانيييييت حميييييا ً عٌنٌيييييا ً
كاليييييدٌون . وبنييييياء عليييييى هيييييذا الشيييييرط ال تجيييييوز الوصيييييٌة  بميييييا خصيييييص للنفيييييع العيييييام كييييياالموال 
المولوفيييييية فييييييً الشييييييرٌعة االسييييييالمٌة , واالمييييييوال االثرٌيييييية فييييييً المييييييانون النهييييييا غٌيييييير لابليييييية 

 للتعامل بعد ان اكتسبت صفة العمومٌة .
              ( مييييين ليييييانون االحيييييوال الشخصيييييٌة التيييييً 64ط فيييييً الميييييادة )والييييير المشيييييرع العراليييييً هيييييذا الشييييير

نصييييييها : ف ٌشييييييترط فييييييً الموصييييييى بييييييه ان ٌكييييييون لييييييابال ً للتملٌيييييين بعييييييد مييييييوت الموصييييييى ف . 
 . (3)واخذت به التشرٌعات العربٌة 

 

 ان ٌكون متموما ً : -الشرط الثانً 

حمييييا ً ميييين الحمييييوق التييييً فييييً  لييييد ٌكييييون ميييياال ً ولييييد ٌكييييون –كمييييا سييييبك  -الموصييييى بييييه            
معنيييييى الميييييال . فييييياذا كيييييان مييييياالً ٌشيييييترط لصيييييحة الوصيييييٌة بيييييه  ان ٌكيييييون متموميييييا ً فيييييً شيييييرٌعة 
الموصييييييً والمتمييييييوم هييييييو المييييييال المحييييييرز بالفعييييييل وٌحييييييل االنتفيييييياع بييييييه شييييييرعا ً فييييييً حييييييالتً 

 وٌسمى متموما ً االن له لٌمة تجب باتالفه عند االعتداء علٌه . (ْٗ)السعة واالختٌار 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان ال ٌكون حرام .  –الثانً ؤه واالنتفاع به كالخمر والخنزٌر.ان ٌكون ممصودا ٌستصحب فال ٌصح ما ٌحرم التنا –:" الركن الثالث الموصى به وله شروط االول (ٖٕ/ٕاالنوار) .ٔ

ان ٌكون  –له(. الخامساي ان ٌكون مملوكا ان ٌصادؾ ماله ) –خر بؽٌر االرث فال ٌصح بالمصاص وحد المذؾ وحك الشفعة والخٌار .الرابع ان ٌمبل النمل من شخص ال -الثالث

 فاضال عن دٌنه ومؤنة تجهٌزه .. ". 

 .ال ٌمبل النمل ( ( وال تصح الوصٌة بما 1ٗ/ٕ) لروضة البهٌة شرح اللمعة الدمشمٌة للشهٌد السعٌد زٌن الدٌن الجبعً العاملًا .ٕ

 . (ٕٙٔوالسوري )م (ٓٔلانون الوصٌة المصري النافذ )م .ٖ

 .( ٕٙٔ( والسوري )مٓٔمصري النافذ )ملانون الوصٌة ال .ٗ
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ان ٌكددددددون موجددددددودا ً عنددددددد الوصددددددٌة فددددددً ملددددددن الموصددددددى ان كددددددان معٌنددددددا ً  – الشددددددرط الثالددددددث
 .  بالذات

صييييييية شيييييييائعة فيييييييً معيييييييٌن . او والموصيييييييى بيييييييه اميييييييا ان ٌكيييييييون معٌنيييييييا باليييييييذات , او ح           
ٌكيييييون     معٌنيييييا بيييييالنوع او حصييييية شيييييائعة فٌيييييه , او ٌكيييييون فيييييردا او عيييييددا شيييييائعا فيييييً معيييييٌن 
بيييييالنوع , او ٌكيييييون منفعييييية او ميييييا فيييييً حكمهيييييا كالغلييييية والثميييييرة او ٌكيييييون سيييييهما شيييييائعا فيييييً 
جمٌييييع المييييال . فييييأن لييييم ٌكيييين معٌنييييا بالييييذات وال جييييزءا شييييائعا ميييين معييييٌن بالييييذات فييييال ٌشييييترط 

عنيييييد الوصيييييٌة فيييييً ملييييين الموصيييييً , وانميييييا ٌشيييييترط وجيييييوده فيييييً ملكيييييه عنيييييد الوفييييياة . وجيييييوده 
فيييييأذا ليييييال اوصيييييٌت لفيييييالن بكتبيييييً وليييييٌس ليييييه كتيييييب وليييييت الوصيييييٌة صيييييحت وصيييييٌته اذا كيييييان 

 مالكا لها حٌن الوفاة واال بطلت .
 

 

 ان ٌكون الموصى به فً حدود ثلث التركة : –الشرط الرابع 
 

 ة االسالمٌة , وتعرض لالستفسارات التالٌة :هذا الشرط اختلف فٌه فمهاء الشرٌع
هل هو شرط الصحة او شرط النفاذ ؟ وهل هو معتبر حتى ولو لم ٌكن للموصً وارث ؟ وهل             

االعتداد فً تموٌم الثلث بولت الوصٌة او بولت الوفاة ؟ وهل ٌعتد باجازة الورثة فً حٌاة الموصً او 
 تجب ان تكون بعد وفاته ؟

 ٌلً االجابة على هذه االسئلة بصورة موجزة :وفٌما 
 اختلفوا فً تجدٌد طبٌعة الشرط : –اوال 

لال جمهور الفمهاء شرط كون الموصى به فً حدود الثلث شرط لنفاذ الوصٌة فالوصٌة بما زاد عن  - أ
ة فأذا اجازوها وهم اهل لالجازة نفذت فً الزٌاد (1)الثلث صحٌحة ولكنها مولوفة على اجازة الورثة 

 باالثر الرجعً وان رفضوها بطلت فً الزائد باالثر الرجعً .
 

وحجتهم : ان المنع من الوصٌة باكثر من الثلث جاء لرعاٌة حك الورثة فان اسمطوا حمهم برضاهم وهم     
 اهل للتبرع جازت الوصٌة فً الزائد.

كون باطلة فً الزائد ولال الظاهرٌة : شرط عدم زٌادة الموصً به عن الثلث شرط الصحة فأن زاد ت - ب
سواء كان له وارث ام ال, وسواء اجازت الورثة ام ال وذلن لنهً الرسول صلى هللا علٌه واله وسلم عن 

 .(2) الزٌادة على الثلث والنهً عن الشًء ٌمتضً بطالنه
ة انهم الٌختلفون مع الظاهرٌة فً اعتبار شرط الصح( 3) وٌؤخذ من كالم بعض الفمهاء المالكٌة       

 .(4) وبطالن الوصٌة فً الزائد وهو احد لولً الشافعً

واحتجييييوا ميييين جهيييية المعنييييى بييييأن المنييييع انمييييا كييييان فييييً االصييييل لحييييك : (5) لييييال الشييييوكانً          
  الورثة فأذا اجازوه لم ٌمتنع .

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللا مؽنً المحتاج ال ( وعند الحنابلة ) ٙٗ/ٖ( . عند الشافعٌة ) مؽنى المحتاج ٘ٔٗ/ ٓٔدي والهداٌة مع تكملة فتح المدٌر لال الحنفٌة بداٌة ) المبت .ٔ

شرح الصؽٌر ( وعند المالكٌة )ٓ٘/ٕ دٌن الجبعً العاملًلروضة البهٌة شرح اللمعة الدمشمٌة للشهٌد السعٌد زٌن الافً ( . وعند الشٌعة االمامٌة ٕٔ\ٙ بن احمد بن دمحم بن لدامة

 ( . ٖٙٗ/ٕ للمطب الشهٌر سٌدي احمد الدردٌر مع بلؽة السالن لمرب المسالن للشٌخ احمد الصاوي . توزٌع دار الفكر / بٌروت

للمزٌد من التفصٌل راجع و 6ٖٔ/1 , بٌروتوالتوزٌع ة والنشر(.منشورات المكتب التجاري للطباع ـه ٙ٘ٗ –)ت حزم لمحلى لالمام ابً دمحم علً بن احمد بن سعٌد بنا .ٕ

 ( .ٕٕٖالى  6ٖٔ/1)المحلى

 (  6ٔٔ/6) هـ  3ٖٔٔعدوي , دار الفكر , شرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه الشٌخ علً ال .ٖ

( فان كان له وارث ففٌه لوالن احدهما ان الوصٌة تبطل بما زاد عن ٓ٘ٗ/ٕ) المهذب لالمام ابً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الفٌروز ابادي الشٌرازي . مطبعة عٌسى البابً .ٗ

 الثلث الن النبً نهى سعد عن الوصٌة بما زاد عن الثلث والنهً ٌمتضً الفساد .

   6ٗ/ٙ دار الحدٌث, مصر.  بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً دمحم بن علً بن دمحم نٌل االوطار .٘

 الماهرة /معانً الفاظ المنهاج شرح الشٌخ دمحم الشربٌنً الخطٌب على متن المنهاج البً زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي .مطبعة مصطفى دمحم مؽنً المحتاج الى معرفةالشافعٌة  .ٙ

 والتوزٌع , بٌروت النشر(.منشورات المكتب التجاري للطباعة و ـه ٙ٘ٗ –حزم )ت  لمحلى لالمام ابً دمحم علً بن احمد بن سعٌد بنا ,(  6ٓٔ/ٙ. الحنابلة ) المؽنً  6ٗ/ٖ

 . (ٗٗ/ٙ دار الحدٌث, مصر.  بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً دمحم بن علً بن دمحم نٌل االوطار( . 3ٖٔ – 6ٖٔ/1
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 فرق بعض الفمهاء بٌن من له وارث ومن ال وارث له : –ثانٌا 
 

خاص باطلة الن الثلثٌن  لال بعض الفمهاء : الوصٌة باكثر من ثلث التركة فً حالة عدم وجود وارث –أ 
االخرٌن تؤول ملكٌتهما الى بٌت المال )الخزانة العامة( وال ٌوجد من ٌملن حك االجازة فً االموال 
العامة الن المجٌز لحك البد ان ٌكون مالكه ومالن بٌت المال االمة بأسرها . والن الرسول صلى هللا 

لما وال ٌمٌد بحالة وجود الوارث اال بدلٌل وال دلٌل علٌه واله وسلم منع الوصٌة بأكثر من الثلث منعا مط
 وهذا االتجاه هو ما استمر علٌه رأي جمهور الفمهاء .. (6)
ذهييييييب الييييييبعض الييييييى المييييييول بجييييييواز الوصييييييٌة بكييييييل المييييييال اذا لييييييم ٌكيييييين للموصييييييً وارث  –ب 

 خاص .
واحتج اصحاب هذا الرأي بأن المنع من الوصٌة بأكثر من الثلث لغرض مصلحة الورثة وعدم الحاق     

الضرر بهم , كما ٌفهم هذا التعلٌل من لول الرسول صلى هللا علٌه واله وسلم : ف انن ان تذر ورثتن 
ص ٌتضرر بالوصٌة اغنٌاء خٌر من ان تذرهم عالة ٌتكففون الناس ف . فعندما الٌوجد للموصً وارث خا

 تنتفً العلة , والحكم ٌدور مع علته وجودا وعدما.
 
 

 اختلفوا فً ولت تموٌم التركة لتحدٌد ثلثها : –ثالثا 
 

لال جمهور الفمهاء : فً التموٌم ٌعتد بولت الوفاة ووجه اعتبار لٌمة التركة واموصى به وخروجه من  –أ 
 ( 1)هو انها ولت لزوم الوصٌة وتعلك الوصٌة بالتركة  الثلث فً حالة الموت عند اكثر فمهاء المسلمٌن

ولال الظاهرٌة : المعتبر هو ولت انشاء الوصٌة النها عمد ٌنصب على المحل الموجود حٌن انشاءه وال  –ب 
 ( 2) ٌعتد بالزٌادة التً تحدث بٌن الوصٌة و الوفاة فكل زٌادة تحصل خالل هذه الفترة ال تشملها الوصٌة

 ( 3) الكٌة : ٌمدر ممدار الوصٌة ٌوم التنفٌذ النه ولت استمرارها وتعلك حك الموصى له بالموصى بهولال الم –ج 

 

 اختلفوا فً ولت االجازة : –رابعا 
 

ن ولت اجازة الورثة لما زاد عن الثلث هو ما بعد وفاة الموصً ال حال لال جمهور فمهاء الشرٌعة :أ –أ 
 :لسببٌن حٌاته 

 

ة وليييييت حٌييييياة الموصيييييً تميييييع لبيييييل ثبيييييوت الحيييييك للمجٌيييييز فمييييين ال ٌملييييين حميييييا االجييييياز:  احيييييدهما   
 ال ٌملن اسماطه .

االجازة اسماط حك فال بد ان ٌتوفر فٌها عنصر الرضا وتوفره حال الحٌاة غٌر مؤكد الحتمال  : وثانٌهما 
 .(4)لٌام اكراه معنوي )ادبً( كالحٌاء او المادي كالخوف من ضرر مالً او بدنً 

ليييييبعض : تكفيييييً االجيييييازة فيييييً حٌييييياة الموصيييييى الن للورثييييية الحيييييك فيييييً ماليييييه بيييييدلٌل ان وليييييال ا –ب 
لهيييييم ان ٌمنعيييييوا مييييين التصيييييرف المضييييير بهيييييم سيييييواء أكيييييان فيييييً حيييييال الصيييييحة أم فيييييً ميييييرض 

 .(5)الموت 
: فمالوا اذا اوصى فً مرض الموت بأكثر من الثلث واجازها الوارث لبل الموت فأن (. 6)وفصل المالكٌة  –ج 

تلزم الوارث اذا كانت بعٌدة عن شائبة االكراه اما ان كان له عذر بأن كانت نفمته على تلن االجازة 
الموصً وٌخشى انه ان لم ٌجز وصٌته لطع عنه النفمه , او كان علٌه دٌن للموصى وٌخشى انه ان لم 

 د وفاته .ٌجزها طالبه بدٌنه وسجنه .. فأن االجازة فً حال حٌاة الموصً التلزمه , فله الرجوع عنها بع
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لروضة البهٌة شرح اللمعة الدمشمٌة للشهٌد السعٌد زٌن الدٌن ا( . االمامٌة ) ٗ٘ٔ/ ٙ البً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامةمؽنً المحتاج الالحنابلة ) .ٔ

 ( .1ٗٗ/ ٓٔ( . الحنفٌة ) البداٌة والهداٌة مع تكملة فتح المدٌر  ٓ٘/ٕ الجبعً العاملً

 .ٕٖٔ/1 والتوزٌع , بٌروت (.منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر ـه ٙ٘ٗ –حزم )ت  لمحلى لالمام ابً دمحم علً بن احمد بن سعٌد بنا .ٕ

 (.6ٔٔ/ 3) هـ3ٖٔٔ,  عدوي , دار الفكرشرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه الشٌخ علً ال .ٖ

 (.6ٔٗ/ٓٔالبداٌة والنهاٌة مع تكملة الفتح المدٌر ) .ٗ

( :" وتكفً االجازة حال حٌاة الموصً وان لم ٌكن الوارث مالكا االن ٓ٘/ٕ لروضة البهٌة شرح اللمعة الدمشمٌة للشهٌد السعٌد زٌن الدٌن الجبعً العاملًالال فمهاء االمامٌة ) .٘

 منع الموصً من التصرؾ فٌه ". لتعلك حمه بالمال واال لم ٌ

  3ٓٔ/3 هـ 3ٖٔٔعدوي , دار الفكر , شرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه الشٌخ علً ال .ٙ

 وهو رأي الظاهرٌة والمالكٌة ولول الشافعً .  .6
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 االستنتاج :    

 

بعيييييد عيييييرض المسيييييائل االربيييييع الميييييذكورة والمتعلمييييية بالشيييييرط الرابيييييع ٌمكييييين اسيييييتنتاج النتيييييائج     

 التٌة :ا
 

 

 

 

: هو االختالف فً ممتضى النهً فً حدٌث سعد بن ابً ولاص عن  منشأ الخالؾ فً المسألة االولى – ٔ

 لال الشرط للصحة .( 1)الوصٌة بأكثر من الثلث , فمن لال : انه ٌمتضً فساد المنهً عنه 

شييييرط وميييين لييييال انييييه ال ٌمتضييييً الفسيييياد النييييه لوصييييف غٌيييير الزم وهييييو ضييييرر الورثيييية لييييال ال    

 للنفاذ فالمتضرر من الورثة مخٌر بٌن اجازة الزائد وبٌن رفضه وفسخ الوصٌة فٌه .

: ان الزائد على الرأي االول هبة من المجٌز للموصى له فٌخضع الحكام الهبة , وعلى  وثمرة الخالؾ    

ادلة  الرأي الثانً وصٌته من الموصً ٌخضع لشروطها واحكامها . واالفمه هو الرأي الثانً لموة

 الجمهور .

 

هو االختالف فً تعلٌل النهً عن الزٌادة : فمن لال : ان علة المنع  :ومنشأ الخالؾ فً المسألة الثانٌة  – 2

هً حاجة الورثة الى التركة لال :ان لم ٌكن له وارث فله ان ٌوصً بما شاء من ماله الن الحكم ٌنتفً 

عتبر المنع من حدود هللا التً نهى المران عن تجاوزها : ف بأنتفاء علته , ومن لم ٌنظر الى هذا التعلٌل وا

 ( 1)تلن حدود هللا فال تمربوهاف لال بالمنع مطلما سواء كان له وارث ام ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 
:" من لال طائفة  3ٖٔ/1 والتوزٌع , بٌروت (.منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر ـه ٙ٘ٗ –ت حزم ) لمحلى لالمام ابً دمحم علً بن احمد بن سعٌد بنا .ٔ

ٌاء الى اخره فان لم تكن من ال وارث له فله ان ٌوصً بماله كله الن الرسول صلى هللا علٌه واله علل المنع بحاجة الورثة الى التركة فمال : " ان تدع ورثتن اؼن

 العله ان ٌوصً بما شاء ". له ورثة فمد انتفت
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) الوارث الخاص مالم ٌكن بٌت المال هو جواز الوصٌة بكل التركة فً حالة عدم وجود  واالفمه           

اص الوارث الختماس فً حاجتها على الخزانة العامة ( بحاجه الٌها النها وارثة لمن ال وارث له , واال ف
 ., واالمر مترون لتمدٌر الماضً

 

هو االختالف فً ولت نشوء السبب فمن لال : انه ٌتحمك ولت الوفاة لال  : واساس الخالف فً المسألة الثالثة – 3

: تمدر لٌمة التركة فً هذا الولت ومن ذهب الى انه ٌنشأ بصدور الوصٌة عن الموصً اعتد بهذا الولت  واالفمه 
تركة كالثلث والربع ونحوهما وبولت الوصٌة اذا هو ان العبرة بولت الوفاة اذا كانت الوصٌة لجزء شائع من ال
 كانت بجزء معٌن على ان الٌتجاوز ثلث التركة ولت الوفاة .

)ولت االجازة( فأساسه االختالف فً تحدٌد ولت تعلك حك الورثة بمال  اما الخالف فً المسألة االخٌرة – 4
الموصً سواء اوصى فً حالة الصحة ام فً  مورثهم :فمن لال : انه موجود مطلما اعتد باجازة الورثة فً حٌاة

مرض الموت , ومن لال : انهذا الحك غٌر موجود اال بعد وفاة الموصً لال : ان اسماطه فً حٌاته لغو الن فالد 
الشئ ال ٌعطٌه . ومن فصل وفرق بٌن حالتً الصحة والمرض فمال :ان حك الوارث ٌتعلك بمال مورثهم فً 

 (1)هذه الحالة اذا كانت خالٌة من عٌوب االرادة . مرض موته اعتد باالجازة فً

االراء لالجماع على ان تبرعات المرٌض مرض الموت تسري علٌها احكا م وهذا االخٌر هو افمه    
 الوصٌة. 

وممييييا تجييييدر االشييييارة الٌييييه ان اجييييازة الييييوارث انييييم ٌعتييييد بهييييا اذا كييييان اهييييال لهييييذه االجييييازة انييييه     
 زائييييد للٌييييل وبعدئييييذ تبييييٌن خطييييأهُ وهييييو ٌييييرفض االجييييازة ففييييً هييييذهانمييييا اجيييياز لكونييييه ظانييييا ان ال

 : الحالة ٌنظر
 

فأن لامت بٌنة على علمه بالممدار الحمٌمً فال ٌمبل رجوعه اال على لول من ٌرى  ان االجازة هبة  –أ 
 مبتدأة. 

مع الٌمٌن وان لم تمم بٌنة على خالف دعواه ولم ٌكن المال ظاهرا بحٌث ال ٌخفى علٌه فالمول لوله  –ب 
 الن االجازة بمثابة االبراء فال ٌصح االبراء فً المجهول واالصل عدم العلم .

     

 مولؾ المشرع العرالً :
 

ً لنفاذ الوصٌة ال لصحتها فهً صحٌحة فً الزٌادة , ولكنها مولوفة على  –ا  اعتبر عدم الزٌادة على الثلث شرطا
وال الشخصٌة على انه ف التجوز الوصٌة بأكثر من الثلث اال ( من لانون االح10اجازة الورثة فنصت المادة )

 بأجازة الورثة , وتعتبر الدولة وارثة لمن ال وارث له ف .
( من المدنً النافذ على انه ف تجوز الوصٌة 1108لم ٌفرق بٌن الوصٌة للوارث وغٌر الوارث فنصت المادة ) -ب 

مــا جاوز الثلث اال بأجازة الورثة ف , وهً مطابمة تماماً للمادة للوارث وغٌر الوارث فً ثلث التركــة وال تنفذ فٌ
( من مشروع المدنً الجدٌد , ولكن لم ٌحدد المشرع العــرالً ولــت االعتداد بهذه االجــازة , وحسنا 221)

د ( من لانون االحوال الشخصٌة النافذ حٌن حدد ولت االجازة بما بع238فعــل المشرع السوري فً المادة )
 الوفاة واشترط صراحة اهلٌة المجٌز واخذ بالرأي المائل بعدم جواز الوصٌة للوارث مطلماً اال بأجازة الورثة .

فً الوصٌة بجمٌع التركة اخذ المشرع العرالً برأي من لال بجوازها عند عدم وجود الوارث الخاص فً  –ج 
 مون للتركة هم االصناف االتٌة :( من لانون االحوال الشخصٌة التً نصها : )المستح88المادة )

 الوارثون بالمرابة , والنكاح الصحٌح . – 1      
 الممر له بالنسب . – 2      
 الموصى له بجمٌع المال .  – 3      
 بٌت المال .( .   – 4      
 
بموجب المادة  لم ٌتطرق المشرع لولت تموٌم التركة لتحدٌد ثلثها بل احال الماضً فً ذلن الى الفمه االسالمً –د 

زعم وجود التنالض بٌن المادة ( 2)االولى من لانون االحوال الشخصٌة .ومما تجدر االشارة الٌه ان هنان بعضا 
( الفمرة الثالثة التً تمـر الوصٌة بجمٌع 88, وبٌن المادة )(.3)( التً تعتبر الدولة وارثة لمن ال وارث له 10)

ـه بجمٌع المال من جملة المستحمٌن لتركه من ٌتوفى ولم ٌكن لــــه وارث المال , الن المشرع اعتبر الموصى لـــ
 من المرابـة او الزواج الصحٌح وال ممر له بالنسب , ولٌس لممثل بٌت المال حك االجازة ...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهذا الراي من مذهب المالكٌة .ٔ

 .3ٖٕصفحة  1ٙ3ٔ/ مطبعة المعارؾ بؽداد: د الخطٌب فً كتابه : الولؾ والوصاٌاالدكتور احم .ٕ

 ولة وارثة لمن ال وارث له "د( من مشروع المانون المدنً الجدٌد " تكون الٕ/6ٕٕوهً مطابمة للمادة ) .ٖ
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والواليييييع ان التنيييييالض انميييييا ٌتصيييييور بيييييٌن الميييييول بالوصيييييٌة بجمٌيييييع الميييييال دون اجيييييازة احيييييد وبيييييٌن 

 ارث الخاص بالمرابة او بالزواج الصحٌح .وجود الو

 

اميييييا بيييييٌن الوصيييييٌة بجمٌيييييع الميييييال وبيييييٌن اعتبيييييار الدولييييية وارثييييية لمييييين ال وارث ليييييه ال ٌوجيييييد اي     

تنييييالض ال فييييً فمييييه ابييييً حنٌفيييية وميييين وافمييييه الييييذي اخييييذ بييييه المشييييرع العرالييييً وال فييييً المييييانون 

 .(1)الوضعً 

     

بٌييييييت المييييييال وارث لميييييين ال وارث لييييييه مييييييع ان  ولييييييد اجمييييييع فمهيييييياء الشييييييرٌعة علييييييى ان          

 لالوا : بجواز الوصٌة بجمٌع المال عند عدم وجود وارث خاص .( 2)بعضهم
 

وال محظيييييييور فيييييييً الفميييييييه االسيييييييالمً فيييييييً ان ٌوصيييييييً المسيييييييلم لزوجتيييييييه الكتابٌييييييية التيييييييً             

التيييييييرث منيييييييه الخيييييييتالف اليييييييدٌن بجمٌيييييييع امواليييييييه , او لزوجتيييييييه المسيييييييلمة بميييييييا ٌزٌيييييييد عييييييين 

 مالها النها لٌست من اهل الرد .استح

والممصيييييييود مييييييين ان ف الدولييييييية وارثييييييية لمييييييين الوارث ليييييييه ف ان تركييييييية المتيييييييوفى تيييييييؤول            

اليييييى الخزانييييية العامييييية عنيييييد عيييييدم وجيييييود وارث خييييياص , وعيييييدم وجيييييود الموصيييييى ليييييه بجمٌيييييع 

( مرتبييييية بٌيييييت الميييييال بعيييييد مرتبييييية الموصيييييى 88الميييييال بمرٌنيييييه ان المشيييييرع جعيييييل فيييييً الميييييادة )

بجمٌيييييع الميييييال , وبيييييدلٌل ان صييييينع المشيييييرع العراليييييً موجيييييود فيييييً ليييييوانٌن اليييييبالد العربٌييييية ليييييه 

 ولم ٌعترض علٌه احد من هذه البالد .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه بكددددددل مالدددددده او بعضددددده مددددددن ؼٌددددددر تولدددددؾ علددددددى اجددددددازة الخزانددددددة ( مددددددن لددددددانون الوصدددددٌة المصددددددري " وتنفددددددذ وصدددددٌة مددددددن ال دٌددددددن علٌدددددده وال وارث لددددد6ٖالمدددددادة ) .ٔ

 العامة " .

 " ولو اوصى بما زاد على الثلث وال وارث له تجوز من جمٌع المال عندنا . 1ٕٙٗ/ٓٔفً البدائع  .ٕ
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 المبحث الثالث

عن حك الوصً فً التصرؾ فً الوصٌة بعد انشائها فً المطلب االول )الفمه لمد تطرلنا فً هذا المبحث 

 والمطلب الثانً )فً الموانٌن الممارنة( . السالمً(ا

 حك الموصً فً الوصٌة 

الوصيييييييٌة فيييييييً الميييييييانون العراليييييييً تصيييييييرف فيييييييً التركييييييية مضييييييياف اليييييييى ميييييييا بعيييييييد                

ممتضيييييياه التملٌيييييين بييييييال عييييييوض واركانييييييه اربعيييييية وهييييييً الصييييييٌغة والموصييييييً والموصييييييى لييييييه 

ف فيييييً وصيييييٌته بعيييييد انشيييييائها والموصيييييى بيييييه ومييييين المميييييرر فيييييً الوصيييييٌة ان للموصيييييً التصييييير

بييييانوع التصييييرفات كافيييية المولٌيييية منهييييا والفعلٌيييية ولييييه الحييييك فييييً ان ٌغٌيييير او ٌعييييدل فييييً الييييركن 

الرابيييييع وهيييييو الموصيييييى بيييييه . محيييييل الوصيييييٌة . مييييين االعٌيييييان او المنيييييافع فليييييه ان ٌغٌييييير حالهيييييا 

او معالمهيييييا بعيييييد انشييييياء الوصيييييٌة , وليييييه ان ٌغٌييييير جييييينس الموصيييييى بيييييه او نوعيييييه او ان ٌزٌيييييده 

ٌنمصييييييه او ٌخلطييييييه او ٌدمجييييييه بغٌييييييره او ٌعزلييييييه عيييييين بعضييييييه وهييييييو مييييييا ٌعنٌنييييييا فييييييً هييييييذا  او

البحيييييث وميييييا هيييييو اثييييير ذلييييين عليييييى الوصيييييٌة وهيييييل ٌعيييييد ذلييييين رجوعيييييا عنهيييييا ام ابطيييييال لهيييييا ام 

 .تشرٌن فٌها بٌن الموصى له وغٌره او بٌنه وبٌن الورثة 

وانٌن االحيييييوال سييييينبحث فيييييً حكيييييم هيييييذه التصيييييرفات فيييييً الفميييييه االسيييييالمً ثيييييم موليييييف لييييي          

 الشخصٌة العربٌة منها ولانون االحوال الشخصٌة العرالً .

لييييييذا سٌنمسييييييم المبحييييييث علييييييى مطلبييييييً ٌتضييييييمن االول منهييييييا حييييييدود صييييييالحٌة الموصييييييً           

فيييييً التصيييييرف بالوصيييييٌة بعيييييد انشييييياءها فيييييً الفميييييه االسيييييالمً والميييييوانٌن الممارنييييية وٌتضييييييمن 

ة وبميييييا تفسييييير هيييييذه التصيييييرفات فيييييً الفميييييه المطليييييب الثيييييانً اثييييير هيييييذه التصيييييرفات عليييييى الوصيييييٌ

االسييييييالمً ثييييييم مولييييييف لييييييوانٌن االحييييييوال الشخصييييييٌة العربييييييً والمييييييانون العرالييييييً ميييييين تنظييييييٌم 

هيييييييذا الموضيييييييوع ونختيييييييتم البحيييييييث بخاتمييييييية تبيييييييٌن اهيييييييم النتيييييييائج التيييييييً تيييييييم التوصيييييييل لهيييييييا 

 والممترحات المانونٌة المنظمة لموضوع البحث 
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 المطلب االول 

 التصرؾ فً الوصٌة بعد انشائها فً الفمه االسالمًحك الموصً فً      
 

اجمع اهل العلم على ان للموصً ان ٌرجع فً جمٌع ما اوصى به وفً بعضه اال الوصٌة باالعتاق           
 )رضً هللا عنه(بن الخطاب , وذلن لما روي عن عمر (1)واالكثرون على جواز الرجوع فً الوصٌة به اٌضا 

وبه لال عطاء وجابر وبن زٌد والزهري ولتادة واحمد  (2)ل ما شاء من الوصٌة ف ـــجانه لال: ف ٌغٌر الر
واسحاق وابوثور ولال الشعبً وابن سٌرٌن وابن شبرمة والنخعً : ٌغٌر منها ما ٌشاء اال العتك النه 

تك والنها ا انها وصٌه فملن الرجوع عنها كغٌر العــــاعتاق بعد الموت فلم ٌملن تغٌٌره كالتدبٌر , وبم
ة ما ٌفتمر الى المبض لبل لضبه وفارق ــــا كهبـــعطٌة تنجز بلموت فجاز له الرجوع عنها لبل تنجٌزه

 .(3)التدبٌر فانه تعلٌك على شرط فلم ٌملن تغٌٌره كتعلٌمه على صفه فً الحٌاة 

 

ما اوصٌت به  وٌحصل الرجوع بمول الموصً : رجعت فً وصٌتً او ابطلتها او غٌرتها او             
ه ــــــه او وهبه او تصدق بــالن فهو لفالن او فهو لورثتً او فً مٌراثً وان اكله او اطعمه او اتلفـــــلف

او باعه او كان ثوبا غٌر مفصل ففصله ولبسه او جارٌة فاحبلها او ما اشبه هذا فهو رجوع لال ابن 
ذا اوصى لرجل بطعام فاكله او بشًء فاتلفه او ه اــــالمنذر : اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم ان

تصدق به او وهبه او بجارٌة فاحبلها او اولدها ان ٌكون رجوعا وحكً عن اصحاب الرأي ان بٌعه لٌس 
برجوع النه اخذ بدله بخالف الهبة , وبما انه ازال ملكه عنه فكان رجوعا كما لو وهبه وان عرضه على 

به فلم ٌمبلها الموهوب له او كاتبه او اوصى باعتاله او دبره كان البٌع او وصى ببٌعه او اوجب اله
 ً اعتاله لكونه ع واٌجابه للهبه ووصٌته ببٌعه اواختٌاره للرجوع بعرضه على البٌالنه ٌدل على رجوعا

وصى بما ٌنافً الوصٌة االولى والكتابة بٌع والتدبٌر الوى من الوصٌة النه ٌنجز بلموت فٌسبك اخذ 
ه حما ٌجوز بٌعه فكان اعظم من عرضه على البٌع ـلك بــان رجوعا النه عــه كـوان رهنالموصى له 

 (4)وفٌه وجه اخر انه لٌس برجوع النه ال ٌزٌل الملن فأشبه اجارته وكذلن الحكم فً الكتابة .

و وتبطل الوصٌة بالرجوع فٌها من الموصً سواء ولع منه االٌصاء فً صحة او مرض بعتك ا             
غٌره , النها من العمود الجائزة اجتماعا ً فٌجوز له الرجوع فٌها ما دام حٌا ً وان كان رجوعه ُ بمرض , 

ة ٌكون بمول صرٌح كأبطلتها او رجعت عنها او نحو ذلن او بفعل مثل البٌع لما ــوالرجوع عن الوصٌ
الد المة موصى بها او حصد ة اوصى بها لزٌد مثال ً وكتابة لمن اوصى به و اٌـاوصى به او عتك لرلب

 (5)زرع اوصى به .

 

 -وٌجوز للموصً الرجوع عن الوصٌة لوجهٌن :

ز الرجوع فٌه ففٌما لم ٌتم احدهما : انه تبرع لم ٌتم ؛ الن تمامها بموت الموصً والتبرع التام كالهبة جا
 اولى .

البٌع ففً الُمعاوضات كما فً  , واالٌجاب المفرد ٌجوز ابطاله فًانً : ان المبول ٌتولف على الموتوالث
 (6)التبرع اولى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6ٙ/ٔم ,  ٕٗٓٓهـ ,  ٕ٘ٗٔ, ٔاالجماع , لدمحم بن ابراهٌم بن منذر, تحمٌك فؤاد عبد المنعم احمد , دار المسلم , ط .ٔ

 .3ٕٔ/ٙ,  ٖٕٗٗٔا , باب الرجوع عن الوصٌة وتؽٌٌرها , الحدٌث رواه البٌهمً فً سنته الكبرى , كتاب الوصاٌ .ٕ

 . ٙٔ٘/ٙ,  ٔالمؽنً فً فمه االمام احمد بن حنبل الشٌبانً , لعبد هللا بن احمد بن لدامة , دار الفكر , بٌروت , ط .ٖ

. و كشاؾ المناع عن متن االلناع , لمنصور بن ٌونس  31ٕ/ٕم , 133ٔ,  ٘طالكافً فً فمه االمام احمد بن حنبل , لعبد هللا بن احمد بن لدامة , المكتب االسالمً , بٌروت ,  .ٗ

 . 6ٗٔ/٘ٔهـ ,  ٕٓٗٔالبهوتً , دار الفكر , بٌروت , 

 . 1ٖٗ/ 1ٔهـ ( مطبعة عٌسى البابً الحلبً / مصر ,  ٖٕٓٔحاشٌة الدسولً على الشرح الكبٌر , لشمس الدٌن دمحم عرفة ) ت  .٘

 .1ٖ33/  ٙٔالعناٌة شرح الهداٌة  .ٙ
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م ـــه عطٌة لـــــاع والنـــوللموصً الرجوع عن الوصٌة أي عن التبرع المتعلك بالموت باالجم          

ول ــــوع بالمول بامور منها لـــا فأشبهت الهبة لبل المبض , وٌحصل الرجــٌزل عنها ملن معطٌه

فسختها او ازلتها ونحو ذلن الموصً نمضت الوصٌة او ابطلتها او رفعتها او رددتها او رجعت فٌها او 

 (1)ذا لو لال هو حرام على الموصى له على المذهب الشافعٌة .ـمن الصرائح وك

او ليييول الموصيييً هيييذا ليييوارثً بعيييد ميييوتً مشيييٌرا اليييى الموصيييى بيييه او هيييو مٌيييراث عنيييً النيييه ال     

 (2). ٌكون لوارثه اال اذا انمطع تعلك الموصى له عنه

ه ـــلفمهاء على ان الوصٌة عمد غٌر الزم , وانه ٌجوز للموصً فً حال حٌاتفنخلص انه اتفك ا           

الرجوع عنها كلها او بعضها , سواء ولع منه االٌصاء فً حال صحته ام مرضه ؛ لمول عمر ابن 

الخطاب رضً هللا عنه  ف ٌغٌر الرجل ما شاء من الوصٌة  ف . والنها عطٌة او تبرع لم ٌتم ٌنجز 

لرجوع عنها لبل تنجٌزها , والن المبول ٌتولف على الموت ؛ واالٌجاب ٌصح ابطاله بالموت , فجاز ا

 لبل المبول كما فً البٌع .

واتفموا اٌضا على ان الرجوع عن الوصٌة ٌكون اما بالمول الصرٌح , او بالداللة وهو ما ٌجري          

ل الموصً : نمضت الوصٌة او مجرى الصرٌح لوالً وفعال ً . ومن امثلة الرجوع الصرٌح : ان ٌمو

 ابطلتها او رجعت فٌها , او فسختها او ازلتها , ونحوها من الصرائح .

ومن امثلة ما ٌجري مجرى الصرٌح ان ٌمول : هو حرام على الموصى له , او هذا لوارثً او ٌموم          

ض ام ال , بتصرف فً الموصى به ٌدل على رجوعه كالبٌع واالصداق , والهبة والرهن مع لب

 واستهالن الشًء كذبح الشاة الموصى بها او اكلها .

     

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6ٔ, ٖهـ , دار الفكر , بٌروت ,  166مؽنً المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج , لشمس الدٌن دمحم بن  احمد الخطٌب الشربٌنً , المتوفى سنة  .ٔ

 . ٖٙٗ/ 1ٔ ارة نفسها .االش .ٕ
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 المطلب الثانً 

 حك الموصً فً التصرؾ فً الوصٌة بعد انشائها فً الموانٌن الممارنة

م علييييييى حييييييك الموصييييييً  1446لسيييييينة  11نييييييص لييييييانون الوصييييييٌة المصييييييري المييييييرلم             
فيييييً التصيييييرف فيييييً وصيييييٌته بعيييييد انشيييييائها بجمٌيييييع انيييييواع التصيييييرفات واهمهيييييا الرجيييييوع عييييين 

صيييييٌة كيييييالً او بعضييييياً بميييييول : ف ٌجيييييوز للموصيييييً الرجيييييوع عييييين الوصيييييٌة كلهيييييا او بعضيييييها الو
صييييييراحة او دالليييييية , وٌعتبيييييير رجوعييييييا عيييييين الوصييييييٌة كييييييل فعييييييل او تصييييييرف ٌييييييدل بمرٌنيييييية او 
عيييييرف عليييييى الرجيييييوع عنهيييييا ومييييين الرجيييييوع داللييييية كيييييل تصيييييرف ٌزٌيييييل ملييييين الموصيييييً عييييين 

 (1)الموصى به ف.

م علييييييى مبييييييدأ  1453لسيييييينة  54السييييييوري المييييييرلم  ونييييييص لييييييانون االحييييييوال الشخصييييييٌة            
الرجييييييوع عيييييين الوصييييييٌة واعتبييييييره احييييييد اسييييييباب بطييييييالن الوصييييييٌة بمولييييييه : ف تبطييييييل الوصييييييٌة 

 (2)برجوع الموصً عن الوصٌة صراحة او داللة ف . 

ثييييم جيييياء بالمييييادة التييييً تلٌهييييا بالتصييييرفات التييييً تنطييييوي تحتييييه حٌييييث نصييييت علييييى انييييه :            
صيييييٌة كيييييل فعيييييل او تصيييييرف ٌيييييدل بمرٌنييييية او عيييييرف عليييييى الرجيييييوع ف ٌعتبييييير رجوعيييييا عييييين الو

  ( 3)عنها ما لم ٌصرح الموصً بانه لم ٌمصد الرجوع ف .

وكييييييذلن نييييييص لييييييانون االحييييييوال الشخصييييييٌة المطييييييري علييييييى جييييييواز تعييييييدٌل الوصييييييٌة او           
الرجييييييوع عنهييييييا كييييييال ً او بعضييييييا ً صييييييراحة ً او دالليييييية ً بمييييييول او فعييييييل ٌييييييدل علييييييى الرجييييييوع 

صيييييى بيييييه او هبتيييييه او بييييياي تصيييييرف ٌفيييييوت الموصيييييى بيييييه المعيييييٌن او ٌغٌييييير وصيييييفه كبٌيييييع المو
 (4)كلٌا .

م           1484لسيييييينة  51وكييييييذلن كييييييان مولييييييف لييييييانون االحييييييوال الشخصييييييٌة الكييييييوٌتً المييييييرلم          
               م  2005لسيييييينة  28ولييييييانون االحييييييوال الشخصييييييٌة االميييييياراتً المييييييرلم منييييييه  228فييييييً المييييييادة 

 . 248فً المادة 

م فميييييد جعيييييل رجيييييوع  1454لسييييينة  188اميييييا ليييييانون االحيييييوال الشخصيييييٌة العراليييييً الميييييرلم          
الموصيييً عميييا اوصيييى بيييه احيييد اسيييباب بطيييالن الوصيييٌة واشيييترط دليييٌال للرجيييوع ٌعيييدل ليييوة اليييدلٌل 

 (5)الذي ثبتت به الوصٌة .

الوصييٌة صييراحة او  الييى المييوانٌن الممارنيية وافمييت اتفيياق الفمهيياء علييى جييواز الرجييوع عيين نخلييص     
دالليية , كمييا وافمييت اتفييالهم علييى حيياالت الرجييوع الصييرٌح , وعلييى ميياٌعتبر رجوعييا ً عيين الوصييٌة 
دالليية ميين كييل فعييل او تصييرف ٌييدل بمرٌنيية او عييرف علييى الرجييوع عنهييا , مييا لييم ٌصييرح الموصييً 
بانييه لييم ٌمصييد الرجييوع , وميين الرجييوع دالليية كييل تصييرف ٌزٌييل مليين الموصييً عيين الموصييى بييه 

 ستهالكه بأكل او ذبح او غٌره .كا

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من لانون الوصٌة المصري  3ٔالمادة  .ٔ

 من لانون االحوال السوري 1ٔٔفمرة د / م  .ٕ

 من لانون االحوال السوري ٕٕٓالمادة  .ٖ

 من لانون االحوال المطري ٖٕ٘المادة  .ٗ

 ون االحوال العرالًمن لان 6ٕالمادة  .٘
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    المبحث الرابع

 اثر تصرؾ الموصً فً وصٌته 

 

اليييى جيييواز الرجيييوع عييين الوصيييٌة صيييراحة , او داللييية بتصيييرف الموصيييً فيييً  بعيييد ان لخصييينا    
الوصييييٌة بعييييد انشييييائها نييييأتً االن الييييى صييييور هييييذه التصييييرفات ومييييا ٌعييييد منهييييا رجوعييييا ً عيييين 

ً الفمييييه االسييييالمً والمييييوانٌن الممارنيييية الوصييييٌة ومييييا ال ٌعييييد رجوعييييا واثييييره علييييى الوصييييٌة فيييي
 وذلن فً مطلبٌن .

 

 ول المطلب اال
 

 اثر  تصرؾ الموصً فً وصٌته بعد انشائها فً الفمه االسالمً
 

لميييد فصيييل الفمهييياء المسيييلمون فيييً تصيييرفات الموصيييً فيييً وصيييٌته بعيييد انشيييائها وضيييربوا لهيييا            
 وهً فً مذهاب الفمه االسالمً كاالتً :صورا ً كثٌرة وبٌنوا الحكم فً كل من هذه الصور 

: اذا درس الموصيييً اليييزرع وصيييفاهُ ال مجيييرد الحصيييد بيييل ال بيييد مييين التذرٌييية                            عندددد المالكٌدددة           
                  علييييى المعتمييييد فانييييه رجييييوع عيييين الوصييييٌة وجييييذ   الثمييييرة الموصييييً بهييييا ال ٌبطلهييييا وظيييياهره ُ ولييييو                           

بعيييد ٌبسيييها , ونسيييج غيييزل وصيييوو فضييية اوصيييى بهيييا وحشيييو لطييين اوصيييى بيييه فهيييو رجيييوع اذا                                              
كييييييييييان ال ٌخييييييييييرج منييييييييييه بعييييييييييد الحشييييييييييو اال دون نصييييييييييفه كحشييييييييييوه بثييييييييييوب كالمضييييييييييربة                                                                 

 امييييا حشييييوه فييييً نحييييو وسييييادة فييييال ٌفٌتييييه لخييييروج النصييييف ومييييا لاربييييه منهييييا واولييييى فييييً عييييدم                                                      و
 (1)الفوات خروج اكثره وذبح شاة او نحوها اوصى بها .

                                       المشيييييييهور مييييييين اليييييييذهب انيييييييه اذا اوصيييييييى لزٌيييييييد بعرصييييييية دار , او ارض ثيييييييم بناهيييييييا                  
الموصيييييً دارا ً ميييييثال  , فيييييان ذلييييين ال بٌطيييييل الوصيييييٌة وٌشيييييتركان فٌهيييييا هيييييذا بمٌمييييية بنائيييييه ٌيييييوم                                              

                                    التنفٌييييييذ لائمييييييا ؛ الن لييييييه شييييييبهة , وهييييييذا بمٌميييييية عرصييييييته ومثييييييل البنيييييياء الغييييييرس وٌعمييييييم هييييييذا                   
الييييييدار والعرصيييييية ونحوهمييييييا وكييييييذلن ٌشييييييتركان فٌمييييييا اذا اوصييييييى بشييييييٌئ معييييييٌن لزٌييييييد ثييييييم                                                       

 (2)اوصى به لعمرًو اال ان تموم لرٌنة بٌنة تدل على انه اراد به الثانً .

 

ا ٌيييدل عليييى الرجيييوع كيييان رجوعيييا ً , وكيييذا الداللييية النهيييا تعميييل عميييل                                      : اي فعيييل مميييالحنفٌدددة  دعنددد    
الصيييييرٌح فميييييام مميييييام لوليييييه ليييييد ابطليييييت , وصيييييار كيييييالبٌع بشيييييرط الخٌيييييار فانيييييه ٌبطيييييل الخٌيييييار                                           

مليييين الغٌيييير ٌنمطييييع بييييه حييييك الماليييين , فيييياذا                                                 فٌييييه بالدالليييية , ثييييم كييييل فعييييل لييييو فعلييييه االنسييييان فييييً 
فعلييييه الموصييييً كييييان رجوعييييا ً, وكييييل فعييييل ٌوجييييب زٌييييادة فييييً الموصييييى بييييه وال ٌمكيييين تسييييلٌم                                             

سييييييمن والييييييدار ٌبنييييييً فٌييييييه                                                  العييييييٌن اال بهييييييا فهييييييو رجييييييوع اذا فعلييييييه , مثييييييل السييييييوٌك ٌلُتُييييييهُ بال
الموصييييييييً والمطيييييييين ٌحشييييييييو بييييييييه والبطانيييييييية ٌييييييييبطن بهييييييييا والظهييييييييارة ٌظهيييييييير بهييييييييا , النييييييييه                                                             

                                                               ال ٌمكنيييييييييييه تسيييييييييييلٌمه بيييييييييييدون الزٌيييييييييييادة , وال ٌمكيييييييييييين نمضيييييييييييها النيييييييييييه حصيييييييييييل فييييييييييييً     
 (3)ملن الموصً من جهته .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1ٖٗ/ 1ٔ,  حاشٌة الدسولً للشٌخ دمحم عرفة والشرح الكبٌر البً البركات سٌدي احمد الدردٌر , ط / عٌسى البابً الحلبً .ٔ

 .66ٔ/ٕٗهـ 3ٖٔٔشرح الخرشً على مختصر خلٌل , وبهامشه الشٌخ علً العدوي , دار الفكر ,  .ٕ

 . 33/ٙٔهـ دون زمان طبع ,  63ٙدمحم بن دمحم بن محمود بن احمد البابرتً الحنفً , , العناٌة شرح الهداٌة  .ٖ
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تصرف اوجب التابع , وكل  ف فًبخالف تخصٌص الدار الموصى بها وهدم بنائها النه تصر            
ثم اشتراها او وهبها تم الرجوع فٌه الن ٌن الموصى بها زوال ملن الموصً فهو رجوع   , كم اذا باع الع

 كان رجوعا ً ., فاذا ازاله  الوصٌة ال تنفذ اال فً ملكه

                                                وذبيييح الشييياة الموصيييى بهيييا رجيييوع   النيييه للصيييرف اليييى حاجتيييه عيييادة , فصيييار هيييذا المعنيييى           
    اصييييييال ً اٌضييييييا ً , وغسييييييل الثييييييوب الموصييييييى بييييييه ال ٌكييييييون رجوعيييييياً  الن ميييييين اراد ان ٌعطييييييً                                                     

 (1)ثوبهُ غٌره ُ ٌغسله ُ عادة فكان تمرٌراً .

رجوعا ً , الن الرجوع  , ولال ابو ٌوسف : ٌكون جوعا ً كذا ذكره دمحموان جحد الوصٌة لم ٌكن ر            
ٌكون رجوعا ً , ولدمحم  ان الجحود نفً فً والحال , فاولى ان  نفً فً الحال والجحود نفً فً الماضً

ثابتا ً فً الحال كان الجحود لغوا ً , او الن الرجوع ذا كان الماضً واالنتفاء فً الحال ضرورة ذلن , وا
ولهذا ال  الجحود نفً فً الماضً والحال فال ٌكون رجوعا ً حمٌمةت فً الماضً ونفً فً الحال اثبا

 (2). النكاح فرلةٌكون جحود 

وليييو ليييال كيييل وصيييٌة اوصيييٌة بهيييا لفيييالن فهيييو حيييرام   وربيييا ً ال ٌكيييون رجوعيييا ً الن الوصيييف            
لييذاهب المتالشييً , ولييو لييال اخرتهييا ال ٌسييتدعً  بميياء االصييل بخييالف مييا اذا لييال فهييً باطليية النييه ا

ٌكيييون رجوعيييا ً الن التييياخٌر ليييٌس للسيييموط كتييياخٌر اليييدٌن بخيييالف ميييا اذا ليييال تركيييت النيييه اسيييماط , 
ولييو لييال  العبييد الييذي اوصييٌت بييه لفييالن فهييو لفييالن كييان رجوعييا ً الن اللفييظ ٌييدل علييى لطييع الشييركة 

ٌحتمييل الشييركة واللفييظ صييالح لهييا  بخييالف مييا اذا اوصييى بييه لرجييل ثييم اوصييى بييه الخيير الن المحييل
وكييذا اذا لييال فهييو لفييالن وارثييً ٌكييون رجوعييا ً عيين االول وٌكييون وصييٌة للييوارث , فلييو كييان فييالن 
االخييير مٌتيييا ً حيييٌن اوصيييى فالوصيييٌة االوليييى عليييى حالهيييا الن الوصيييٌة االوليييى انميييا تبطيييل ضيييرورة 

ا ً ثيييم ميييات لبيييل ميييوت كيييان فيييالن حيييٌن ليييال ذلييين حٌييي كونهيييا للثيييانً وليييم ٌتحميييك فبميييً ليييالول وليييو
 (3)الموصً فهً للورثة لبطالن الوصٌتٌن االولى بالرجوع والثانٌة بالموت .

: ٌحصيييل الرجيييوع عييين الوصيييٌة ال بصيييٌغة رجيييوع بيييل بتصيييرف الموصيييً فٌهيييا  الشدددافعٌة دعنددد     
ببٌييييع وان  حصييييل بعييييده فسييييخ ولييييو بخٌييييار المجلييييس و نحييييوه كاعتيييياق او اصييييداق ميييين التصييييرفات 

فييً الحٌيياة باالجميياع كمييا نملييه ابيين المنييذر النييه ٌييدل علييى االعييراض عيين الوصييٌة   النيياجزة الالزميية
وتنفيييذ هيييذه  التصيييرفات وال تعيييود الوصيييٌة وليييو عييياد الملييين وكيييذا هبييية او رهييين ميييع ليييبض فيييً كيييل 

 منهما                                        
الثانٌيية ولكيين فييً الييرهن وجييه انييه                                       رجييوع جزمييا لييزوال المليين فييً االولييى وتعرٌضييه للبٌييع فييً           

لييييٌس برجييييوع النييييه ال ٌزٌييييل المليييين وكييييذا دونييييه , ولكيييين ٌكييييون ذليييين رجوعييييا ميييين غٌيييير لييييبض                                        
                                    فٌهميييييييا فيييييييً االصيييييييح النيييييييه عرضييييييية ليييييييزوال الملييييييين وذلييييييين ٌيييييييدل عليييييييى االعيييييييراض عييييييين                 

وٌحصييييل الرجييييوع اٌضييييا بالوصييييٌة بهييييذه التصييييرفات فٌمييييا اوصييييى بييييه كبٌييييع وهبيييية                                      (4)الوصييييٌة .
              الموصييييً بييييه الشييييعاره بييييالرجوع وكييييذا توكٌلييييه فييييً بٌييييع الموصييييى بييييه وعرضييييه علٌييييه او علييييى                                     

 (5)الرهن او الهبة ٌكون رجوعا فً االصح النه توسل الى امر ٌحصل به الرجوع .

وليييو اجييير الموصيييً اليييدار الموصيييى بهيييا او اعارهيييا او اسيييتخدمها او ركيييب المركيييوب او ليييبس                                                
زوجهييييا او وطئهيييا او علمهييييا صييينعة او عبييييد الثيييوب او اذن للرلٌيييك فييييً التجيييارة او كانييييت جارٌييية ف

فزوجيييه   او علميييه صييينعة او سيييئل عييين الوصيييٌة فميييال ال ادري ليييم ٌكييين رجوعيييا الن هيييذا ال ٌنيييافً 
الوصييٌة بييل هييً امييا انتفيياع ولييه المنفعيية والرلبيية لبييل موتييه وامييا استصييالح لصييد بييه افييادة الموصييى 

 له  .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 63ٔ/ 1هـ ,  6ٕٖٔمجمع االنهر فً شرح ملتمى االبحر , لعبد الرحمن افندي داماد , الطبعة العثمانٌة , اسطنبول ,  31/ ٙٔالعناٌة شرح الهداٌة و   .ٔ

 . 3ٓٔ/ 1 المصدر السابك  .ٕ

 31/ٙٔهـ , 3ٖٗٔالطبعة االخٌرة ,مطبعة مصطفى البابً الحلبً , مصر ,  (ـ ه 1ٌٖ٘ل )ت الهداٌة شرح بداٌة المبتدئ , للمرؼٌنانً , ابو الحسن علً بن ابً بكر بن عبد الجل .ٖ

 . 3ٓٔ/ 1. وجمع االنهر فً شرح ملتمى االبحر ,  1ٕٔ/ٙ. الجوهرة النٌرة , شرح متن المدوري الحنفً البً بكر بن علً الحدادي الزبٌدي , دون زمان طبع , 

.  6ٔ/ٖ, الماهرة /المنهاج شرح الشٌخ دمحم الشربٌنً الخطٌب على متن المنهاج البً زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي .مطبعة مصطفى دمحم مؽنً المحتاج الى معرفة معانً الفاظ .ٗ

 . 6ٖٗ/ 1ٔنهاٌة المحتاج الى شرح المنهاج , 

 ٙٔ٘/ٙ, ٔط المؽنً فً فمه االمام احمد بن حنبل الشٌبانً , لعبد هللا بن احمد بن لدامة , دار الفكر , بٌروت , .٘
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فً وصٌة بمعٌن فان اوصى بثلث ماله ثم هلن او تصرف فً جمٌعه ببٌع او غٌره لم ٌمكن هذا كله         
رجوعا ً الن الثلث مطلك الٌخص بما ملكه ولت الوصٌة بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد او نمص او 

 (1)تبدل .

هو رجوع سواء اخلطها بمثلها ام بغٌره لتعذر وخلط حنطة معٌنة وصى بها بحنطة اخرى ف            
التسلٌم بما احدثه فً العٌن , والمراد بالخلط ما ال ٌمكن تمٌٌزه فان امكن فلٌس برجوع . والذي خلطها 

 (2). هو الموصً فان اختلطت بنفسها او خلطها غٌره بغٌر اذنه لم ٌؤثر ذلن على الوصٌة

ال من الحنطة بغٌر تعٌٌن فحكمه ان خلطها الموصً باجود منها وان كان الموصى به صاعا ً مث           
فهو رجوع النه احدث بالخلط زٌادة لم ٌرض بتسلمها وال ٌمكن بدونها , فان اوصى بصاع من حنطة 

 (3).ولم ٌصفها ولم ٌعٌن الصاع فال اثر للخلط وٌعطٌه الوارث ما شاء من حنطة التركة 

او  او بذرها او عجن دلٌك او خبز عجٌن او ذبح شاة او احضن بٌضوان طحن حنطة وصى بها            
ً وبناء  دب  جلد او طبخ لحم او غزل لطن او نسج غزل او لطع ثوب او صبغه او جعل الخشب بابا

استحماق الموصى له فكان  وغراس فً عرصة فانه رجوع عن الوصٌة لمعنٌٌن احدهما زوال االسم لبل
العراض عن الوصٌة . وبخالف ما لو خاط الثوب وهو ممطوع حٌن الوصٌة كالتلف والثانً االشعار با

الوصٌة فال ٌكون ذلن رجوعا ً اذ ال محل  او غسله او نمل الموصى به الى مكان اخر ولو بعٌدا عن
 (4). اشعار لكل منها بالرجوع

ان المزروع مما تبمى وٌخرج البناء والزرع فً العرصة فال ٌكون رجوعا كلبس الثوب اال اذا ك           
اصوله , ولو عمر بستانا او اوصى به لم ٌكن رجوعا اال اذا غٌر اسمه كأن جعله خانا او لم ٌغٌره لكن 
احدث فٌه بابا من عنده فٌكون رجوعا ولو اوصى بمنفعة رلٌك مثال سنة ثم اجره سنة  ومات عمب 

الى جهة اخرى بطلت  ذا انصرفتاالجارة بطلت وصٌته الن المستحك للموصى له السنة االولى فا
الرلٌك الوارث السنة بال عذر غرم  الوصٌة او مات بعد ستة اشهر بطلت فً النصف االول , ولو حبس

 (5)للموصى له االجرة , ولو اوصى بخدمة عبد لشخص سنة غٌر معٌنة صح ذلن ٌعٌن الوارث ذلن .

 نة ثم بمائة اخرى معٌنة استحمهما وانولو اوصى الموصً بعدد كأن اوصى لزٌد بمائة معٌ          
اطلمهما او احداهما فمائة النها المتٌمنة المنفعة , ولو اوصى له بمائة ثم بخمسٌن فخمسون فمط النه ربما 
لصد تملٌل حمه فٌؤخذ بالٌمٌن وان اوصى له بخمسٌن ثم بمائة فمائة النها المتٌمنة فلو وجدنا الوصٌتٌن 

عطً المتٌمن وهو خمسون الحتمال تاخر الوصٌة بها ولو اوصى لزٌد بمائة ولم نعلم المتأخرة منهما ا
ولعمرو بمائة ثم لال الخر اشركتن معهما اعطً نصف ما بٌدهما ولو اوصى بعٌن لزٌد ثم اوصى بها 

التشرٌن فٌشرن بٌنهما كما لو لال دفعة واحدة اوصٌت  لعمرو لم ٌكن رجوعا ً عن وصٌته الحتمال ارادة
. ولو اوصى بعٌن لزٌد ثم بنصفها لعمرو ولبال التسماها اثالثا ثلثاها لالول وثلثها للثانً فان رد بها لكما 

 (6)للثانً او الثانً فكلها لالول . االول فنصفها

اال بأذن ولٌس لواحد منهما االنتفاع به  ان وصى الموصً لشخص بخاتم واالخر بفصه عند الحنابلة :     
على بٌعه او اصطلحا بر االخر علٌه وان اتمفا الفص من الخاتم اجٌب الٌه واجصاحبه وأٌهما طلب للع 

غلة داره وغلتها دٌناران صح ر من على لبسه جاز الن الحك لهما ال ٌعدوهما وان اوصى لرجل بدٌنا
منعهم منه النه ٌجوز ان ٌنمص اجره عن وترن النصف الذي اجره دٌنار فله فان اراد الورثة بٌع نصفها 

ما زاد علٌه وعلٌهم وترن الثلث فان كانت غلته ع ٌنار وان كانت الدار ال تخرج من الثلث فلهم بٌالد
 (1). فله دٌنار والبالً للورثةللموصى له وان كانت اكثر دٌنارا او الل فهو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 6ٔ/ٖ, الماهرة /لفاظ المنهاج شرح الشٌخ دمحم الشربٌنً الخطٌب على متن المنهاج البً زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي .مطبعة مصطفى دمحممؽنً المحتاج الى معرفة معانً ا -ٔ

 .3ٕٕ/ٔٔهـ, 6ٖٓٔ. حاشٌةالبٌجرمً على المنهاج, للشربٌنً الخطٌب, مطبعة البابً الحلبً, مصر , 6ٖٗ/ 1ٔمحتاج الى شرح المنهاج , النهاٌة 

 . ٕٕٙ/ٔٔ. حاشٌة البٌجرمً على المنهاج ,  3ٖٗ/ 1ٔ. نهاٌة المحتاج الى شرح المنهاج ,  6ٓ/ٖمؽنً المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج , در السابك المص -ٕ

 االشارة  نفسها . -ٖ

 . 6ٓ/ٖالمصدر السابك  -ٗ

 . ٕ٘/ٗٔبة االسالمٌة , , اسنى المطالب شرح روض الطالب , ابو ٌحٌى زكرٌا االنصاري , المكت 6ٔ/ٖالمصدر السابك  -٘

 االشارة  نفسها . -ٙ

 . ٓٔ٘/ٙ, الماهرة /ة مصطفى دمحممؽنً المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج شرح الشٌخ دمحم الشربٌنً الخطٌب على متن المنهاج البً زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي .مطبع -6
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بٌنهما الن كل واحد منهما تعلك حمه اوصى لرجل بحب زرعه واالخر بنبته صح والنفمة  واذا           
بالزرع فان امتنع احدهما من االنفاق فهما بمنزلة الشرٌكٌن فً اصل الزرع اذا امتنع احدهما من سمٌه 

ابً بكر الن فً ترن ل ان احدهما : ٌجبر على االنفاق علٌه هذا لوتواالنفاق علٌه فٌخرج فً ذلن جه
 (1)واله وسلم ف ال ضرر وال ضرار ف صلى هللا علٌه النبً  االنفاق ضررا علٌهما واضاعه المال لمول

النه ال ٌجٌر على االنفاق على مال نفسه وال مال لمال ,  والوجه االخر : ال ٌجبر ونهى عن اضاعة ا
اذا اجتمعا واصل الوجهٌن اذا استهدم الحائط المشترن فدعا واحد منهما منفردا فكذلن غٌره اذا كان كل 
فامتنع , وٌنبغً ان تكون النفمة بٌنهما على لدر لٌمة حك كل واحد اته الخر الى مباناحد الشرٌكٌن ا
 (2).اصل الزراع ا مشتركٌن فً منهما كما لو كان

من  واذا اوصى بجارٌة لبشر ثم اوصى بها لبكر فهً بٌنهما وجملة ذلن انه اذا اوصى لرجل بمعٌن          
ثه ثم وصى الخر بثلثه او وصى بجمٌع ماله لرجل ثم وصى به ماله ثم اوصى به الخر او اوصى له بثل

 الخر فهو بٌنهما وال ٌكون ذلن رجوعا فً الوصٌة االولى وبهذا لال ربٌعة والثوري واسحاق وابن منذر
منهما النه وصى للثانً بما  , ولال جابر بن زٌد والحسن وعطاء وطاووس وداود : وصٌته لالخر( 3)

والن الثانٌة تنافً االولى فاذا اتى  وعا كما لو لال ما وصٌت به لبشر فهو لبكروصى به لالول فكان رج
بها كان رجوعا كما لو لال : هذا لورثتً , وٌرجح انه وصى لهما بها فاستوٌا فٌها كما لو لال لهما : 

تمل وصٌت لكما بالجارٌة واما ما لاسوا علٌه فانه صرح فٌه بالرجوع عن وصٌته لبشر وفً مسالتنا ٌح
 انه لصد التشرٌن فلم تبطل وصٌة االخر بالشن .

وان ليييال الموصيييً ميييا اوصيييٌت بيييه لفيييالن فنصيييفه لفيييالن او ثلثيييه كيييان رجوعيييا فيييً الميييدر اليييذي         
 (4)وصى به  للثانً خاصة وبالٌه لالول .

ه ازال الناو بخبز ففتته كان رجوعا  وان وصى بحب ثم طحنه او بدلٌك فعجنه او بعجٌن فخبزه        
فنسجه او بثوب او بغزل اسمه وعرضه لالستعمال فدل على رجوعه وان وصى بكتان او لطن فغزله 

لول ابً ثور النه ال ٌزٌل انه لٌس برجوع وهو فمطعه او شاة فذبحها كان رجوعا واختار ابو الخطاب 
فان الثوب ال  النه ال ٌزل االسمستعمال فكان رجوعا وال ٌصح لوله االسم , وٌرجح انه عرضه لال

 (5).ٌسمى غزال والغزل ال ٌسمى كتانا 

امييا ان وصييى بشييٌئ معييٌن ثييم خلطييه بغٌييره علييى وجييه ال ٌتمٌييز منييه كييان رجوعييا النييه ٌتعييذر          
بييذلن  تسييلٌمه فٌييدل علييى رجوعييه فييان خلطييه بمييا ٌتمٌييز منييه لييم ٌكيين رجوعييا النييه ٌمكيين تسييلٌمه وان 

ٌرهيييا ليييم ٌكييين رجوعيييا سيييواء خلطهيييا بمثلهيييا او بخٌييير وصيييى   بمفٌيييز لميييح مييين صيييبرة ثيييم خلطهيييا بغ
منهييييا اودونهييييا النييييه كييييان مشيييياعا ولٌييييل ان خلطييييه بخٌيييير منييييه كييييان رجوعييييا النييييه ال ٌمكنييييه تسييييلٌم 
الموصيييى بيييه اال بتسيييلٌم خٌييير منيييه والٌجيييب عليييى اليييوارث تسيييلٌم خٌييير منيييه فصيييار متعيييذر التسيييلٌم 

 (6)بخالف ما اذا خلطه بمثله او دونه.

بالموصيييى بيييه ميييا ٌزٌيييل اسيييمه مييين غٌييير فعيييل الموصيييً مثيييل ان سيييمط الحيييب فيييً  واذا حيييدث        
االرض فصيييار زرعيييا او انهيييدمت اليييدار فصيييارت فضييياء فيييً حٌييياة الموصيييً بطليييت بهيييا الن البيييالً 
ال ٌتناوليييه االسيييم وان كيييان انهيييدام اليييدار الٌزٌيييل اسيييمها سيييلمت الٌيييه دون ميييا انفصيييل منهيييا الن االسيييم 

ل دون المنفصيييييل وٌتبيييييع اليييييدار فيييييً الوصيييييٌة ميييييا ٌتبعهيييييا                                                                      حيييييٌن االسيييييتحماق ٌميييييع عليييييى المتصييييي
 (1).فً البٌع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 .11ٔ. ورواه الطبرانً فً االوسط وفٌه ابن االسحاق , ص  13ٔ/ٗو فً  ٖٙ٘ٙبن عبد هللا , الحدٌث الحدٌث رواه الهٌثمً فً مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , عن جابر  -ٔ

السالمً الكافً فً فمه االمام احمد بن حنبل , لعبد هللا بن احمد بن لدامة , المكتب ا, االشارة نفسها , البً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامةمؽنً المحتاج ال -ٕ

 .3ٕٔ/  ٘ٔ, كشاؾ المناع  31ٕ/ٕ ٘, بٌروت , ط

 . 6ٙ/ٔ, ٔاالجماع , لدمحم بن ابراهٌم بن منذر, تحمٌك فؤاد عبد المنعم احمد , دار المسلم , ط -ٖ

 .ٙٔ٘/ٙ,  البً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامةمؽنً المحتاج ال -ٗ

 .61ٔ/  ٘ٔ, كشاؾ المناع  31ٕ/ٕ ٘الكافً فً فمه االمام احمد بن حنبل , لعبد هللا بن احمد بن لدامة , المكتب االسالمً , بٌروت , طاالشارة نفسها , : المصدر السابك -٘

بل , لعبد هللا بن احمد بن لدامة , المكتب الكافً فً فمه االمام احمد بن حن, االشارة نفسها ,  ٕٓ٘/ ٙ البً لدامة االمام ابً دمحم عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامةمؽنً المحتاج ال -ٙ

 .3ٓٔ/  ٘ٔ, كشاؾ المناع  31ٕ/ٕ ٘االسالمً , بٌروت , ط

. حاشٌة البٌجرمً على المنهاج , للشربٌنً الخطٌب , مطبعة  6ٖٗ/ 1ٔ. نهاٌة المحتاج الى شرح المنهاج ,  6ٔ/ٖمؽنً المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج , االشارة  نفسها . -6

 . 3ٕٕ/ٔٔهـ ,  6ٖٓٔالحلبً , مصر ,  البابً
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وان جحيييد الوصيييٌة ليييم ٌكييين رجوعيييا فيييً احيييد اليييوجهٌن النيييه عميييد فيييال ٌبطيييل بيييالجحود كسيييائر            
العميييود  والثيييانً : ٌكيييون رجوعيييا النيييه ٌيييدل عليييى انيييه الٌرٌيييد اٌصييياله اليييى الموصيييى ليييه , وان غسيييل 

فأجرهييييا او زوجهييييا او علمهييييا او  الثييييوب  او لبسييييه او جصييييص الييييدار او سييييكنها , او كانييييت اميييية
وطئهيييا  ليييم ٌكييين رجوعيييا الن ذلييين ال ٌزٌيييل الملييين وال االسيييم وال ٌيييدل عليييى الرجيييوع وٌحتميييل ان 
وطء االمييية رجيييوع النيييه ٌعرضيييها للخيييروج عييين جيييواز النميييل واالول اوليييى النيييه انتفييياع ال ٌزٌيييل 

  (1) الملن  فً الحال وال ٌفضً الٌه ٌمٌنا فلٌس برجوع .

لخيييص اليييى ان خليييط الموصيييى بيييه بغٌيييره خلطيييا ٌعسييير تمٌٌيييزه , وطحييين حنطييية وعجييين دلٌيييك ن           
وغيييزل  لطييين ونسيييج غيييزل , ولطيييع ثيييوب لمٌصيييا ً , وصيييوو معيييدن مييين ذهيييب او فضييية , وبنييياء 

 وغراس فً ساحة ٌعد رجوعا ضمنٌا .

صييييى بييييه اال ان المالكٌيييية ال ٌعتبييييرون الفعييييل او التصييييرف رجوعييييا ً اال اذا ذهييييب بجييييوهر المو         
وحمٌمتيييه  او كيييان اسيييتهالكاً ليييه , او دل دلٌيييل عليييى ان الموصيييً لصيييد بيييه الرجيييوع عييين الوصيييٌة , 
فهييم ٌوافمييون الجمهييور فييً الرجييوع بصييرٌح المييول , وبالفعييل االسييتهالكً ميين اكييل وذبييح واحييراق 
, ولكييينهم  ال ٌعتبيييرون رجوعيييا ً خليييط الشيييًء بغٌيييره خلطيييا ً ٌعسييير تمٌٌيييزه , وزٌيييادة الموصيييى بيييه 

دة    متصيييلة , وحصيييد اليييزرع الموصيييى بيييه ودرسيييه بيييدون تذرٌييية عليييى المعتميييد ؛ النيييه ليييم ٌيييزل زٌيييا
عنيييه اسيييم   اليييزرع . فيييالخلط الميييذكور وزٌيييادة الموصيييى بيييه ال تعيييد رجوعيييا ً عنيييد المالكٌييية خالفيييا ً 

 لغٌرهم .

        هييا                             وٌعتبيير عنييد الحنفٌيية رجوعييا ً فييً االصييح وهييو لييول ابييً ٌوسييف جحييود الوصييٌة اي انكار          
, وهييو ٌنبييئ عييين                                  ه الوصييٌة دلٌيييل علييى عييدم رضيياه عنهييا؛ الن انكيياربييأن لييال الموصييً : لييم اوص 

                   لصييده الرجييوع فٌهيييا . وال ٌعييد الجحييود عنيييد دمحم والشييافعٌة والحنابليية رجوعييياً  عيين الوصييٌة ؛ النهيييا                
 عمد , فال تبطل بالجحود كسائر العمود .

وٌعييييد التوكييييل فييييً البٌييييع والعييييرض علييييى البٌييييع او الييييرهن او الهبيييية , وبنيييياء وغييييرس االرض           
الموصيييى  بهيييا وانهيييدام اليييدار كلهيييا او بعضيييها رجوعيييا ً عنيييد الشيييافعٌة والحنابلييية , وال ٌعيييد رجوعيييا ً 

بميييى اصيييوله كليييبس الثيييوب , كميييا ال ٌعتبييير رجوعيييا ً باالتفييياق خليييط      عنيييدهم  زرع االرض بميييا ال ت
الموصييييى بييييه بحٌييييث ال ٌعسيييير تمٌٌييييزه عيييين بعضييييه كخلييييط الحنطيييية بالفاصييييولٌاء , ولييييبس الثييييوب                                      

                            الموصييييى بييييه وغسييييله , والسييييكنى فييييً المكييييان الموصييييى بييييه , واجارتييييه او اعارتييييه , وتحسييييٌنه       
 (2)كالتجصٌص واعادة بناء السمف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بددددل , لعبددددد هللا بدددددن الكددددافً فددددً فمدددده االمدددددام احمددددد بددددن حناالشددددارة  نفسددددها ,  البددددً لدامددددة االمددددام ابدددددً دمحم عبددددد هللا بددددن احمددددد بددددن دمحم بددددن لدامدددددةمؽنددددً المحتدددداج ال -ٔ

 .61ٔ/  ٘ٔ, كشاؾ المناع  1ٕٓ/ٕ ٘احمد بن لدامة , المكتب االسالمً , بٌروت , ط

 . ٕٗٓ/ٓٔ, دار الفكر ,  ٔالفمه االسالمً وادلته , وهبة الزحٌلً , ط -ٕ
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 المطلب الثانً
 

 اثر تصرؾ الموصً فً وصٌته بعد انشائها فً الموانٌن الممارنة

هذا عد انشائها واثر الممارنة على بعض صور تصرف الموصً فً وصٌته ب نصت الموانٌن            
التشرٌن بٌن فً مسالة التصرف على الوصٌة ومن ذلن ما نص علٌه لانون االحوال الشخصٌة المطري 

اوصى به الخر لسم  بموله : من اوصى بشًء معٌن لشخص ثم 248الموصى له وغٌره فً المادة 
االول . ف ونص لانون االحوال الشخصٌة نه لصد بذلن العدول عن الوصٌة بت ابٌنهما بالتساوي ما لم ٌث

منه , اما لانون االحوال  264/2هذا الحكم فً المادة م حرفٌا ً على  2005لسنة  28االمارتً المرلم 
 م فلم ٌنص على حكم هذا التصرف فً الوصٌة . 1454لسنة  188الشخصٌة العرالً المرلم 

ا ــــصرفات الموصً التً نصت علٌها الموانٌن الممارنة مسألة جحد الوصٌة او انكارهومن تلن الصور لت
على ان :ف الٌعتبر رجوعا عن 14م فً المادة  1446سنة ل 11فمد نص لانون الوصٌة المصري المرلم 

: ف ال م على ان 1453ة لسن 54, ونص لانون االحوال الشخصٌة السوري المرلم  (1)الوصٌة جحدهاف
لسنة  51مثله ذهب لانون االحوال الشخصٌة الكوٌتً المرلم  , والى (2) بر انكار االٌصاء رجوعا فٌعت

منه , ونص على ذلن حرفٌا  224لوصٌة جحدها ف فً المادة ام  بموله : ف ال ٌعتبر رجوعا عن 1484
 (3)لانون االحوال الشخصٌة المطري .

م فلم ٌنص على حكم هذا التصرف  1454لسنة  188لممم اما لانون االحوال الشخصٌة العرالً ا         
 فً الوصٌة .

الذي  ومن التصرفات التً تطرأ على الوصٌة والتً نصت علٌها الموانٌن الممارنة مسألة التصرف           
ٌزٌل اسم الموصى به او ٌغٌر معظم صفاته او ٌزٌل بناء العٌن الموصى بها او ٌوجب فٌه زٌادة ال ٌمكن 

رجوعا عن الوصٌة اال اذا  العٌن الموصى بها اال بها ولم تعتبر الموانٌن الممارنة هذه التصرفات تسلٌم
دلت لرٌنة او عرف على ان الموصً لصد بذلن الرجوع عن الوصٌة , ومن هذه الموانٌن لانون 

ولانون االحوال الشخصٌة المطري ولانون  الوصٌة المصري ولانون االحوال الشخصٌة السوري
 (4)حوال الشخصٌة الكوٌتً .اال

امييييييا لييييييانون االحييييييوال الشخصييييييٌة العرالييييييً فمييييييد اعتبيييييير هييييييذه التصييييييرفات رجوعييييييا عيييييين           
صيييييٌة بتصيييييرف تبطيييييل الوسيييييباب بطالنهيييييا حٌيييييث نيييييص عليييييى انيييييه : ف امييييين  الوصيييييٌة وسيييييببا

  (5)  ف .زٌل اسم الموصى به اومعظم صفاته تصرفا ٌالموصً بالموصى به 

ن ليييييانون االحيييييوال الشخصيييييٌة العراليييييً ليييييد خيييييالف الميييييوانٌن العربٌييييية فيييييً وبيييييذلن ٌكيييييو           
حكيييييم هيييييذا التصيييييرف فييييياعتبره رجوعيييييا عييييين الوصيييييٌة عليييييى خيييييالف الميييييوانٌن الممارنييييية التيييييً 
اخيييييييذت بيييييييرأي الجمهيييييييور ) غٌييييييير الحنفٌييييييية ( بعيييييييدم اعتبيييييييار الجحيييييييود ) انكيييييييار الوصيييييييٌة ( 

او ٌغٌيييييير معظييييييم رجوعييييييا ً , ولييييييٌس ميييييين الرجييييييوع الفعييييييل الييييييذي ٌزٌييييييل اسييييييم الموصييييييى بييييييه 
صيييييفاته اال اذا دليييييت لرٌنييييية او عيييييرف عليييييى ان الموصيييييً ٌمصيييييد بيييييه الرجيييييوع عييييين الوصيييييٌة 
. والتيييييً اخيييييذت كيييييذلن بالميييييذهب الميييييالكً فيييييً زٌيييييادة الموصيييييى بيييييه زٌيييييادة ال ٌمكييييين تسيييييلٌمه 

 اال بها فلم تعده رجوعا اال بداللة لرٌنة او عرف على الرجوع .                                
فصلت فٌه  اما عن حكم الزٌادة التً ٌحدثها الموصً فً العٌن الموصى بها بعد انشاء الوصٌة فمد          

الموانٌن الممارنة ومنها لانون الوصٌة المصري الذي عمد له فصال خاصا وهو الفصل الخامس من 
او زاد فً  معالم العٌن الموصى بها والتً جاء فٌها : ف اذا غٌر الموصى  16. 11المانون المواد 

عمارتها شًء مما ال ٌستمل بنفسه كالمرمة والتجصٌص كانت العٌن كلها وصٌة . وان كانت الزٌادة مما 
 (6) الموصى له فً  كل العٌن بمٌمة الزٌادة لائمة .ف ٌستمل بنفسه كالغراس والبناء شارن الورثة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من لانون الوصٌة المصري . 1ٔالمادة  -ٔ

 . من المانون السوري ٕٕٔالمادة  -ٕ

 . /أ( من المانون المطريٖٕ٘المادة ) -ٖ

 . الكوٌتً ( 1ٕٕ/ ب المطري , ٖٕ٘السوري ,  ٕٕٔالمصري ,  1ٔالمواد ) -ٗ

 من لانون االحوال الشخصٌة العرالً . ٖ/6ٕالمادة  -٘

 من المانون المصري . 6ٔالمادة  -ٙ
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و ف اذا هدم الموصً العٌن الموصى بها واعاد بنائها على حالتها االولى ولو مع تغٌر معالمها كانت          
العٌن بحالتها الجدٌدة وصٌة . وان عاد البناء على وجه اخر اشترن الورثة بمٌمته مع الموصى له فً 

 (1) جمٌع العٌن .ف

الييييى ارض مملوكيييية لييييه وبنييييى فٌهييييا  ف اذا هييييدم الموصييييً العييييٌن الموصييييى بهييييا وضييييم االرض          
 (2) اشترن    الموصى له مع الورثة فً جمٌع االرض والبناء بمٌمة ارضه .ف

واستثناءا من احكام المواد المذكورة انفا اذا كان ما دفعه الموصً او زاده فً العٌن ٌتسامح فً مثله          
 ٌتسامح فٌها اذا وجد ما ٌدل على ان عادة الحمت الزٌادة فً الوصٌة وكذلن تلحك الزٌادة التً ال

من المانون المصري على انه : ف اذا جعل الموصً  15و نصت المادة . (3)الموصً لصد الحالها بها .
من بناء العٌن الموصى  بها ومن بناء عٌن مملوكه له وحدة ال ٌمكن معها تسلٌم الموصى به منفردا 

صٌة الكوٌتً ه .فوبهذه االحكام جاء لانون االحوال الشخاشترن الموصى له مع الورثة بمدر لٌمة وصٌت
 54منه , لانون االحوال الشخصٌة السوري المرلم (  285 – 280م فً المواد )1484لسنة  51المرلم 
( فاذن تمضً هذه النصوص بانه اذا طرأت زٌادة فً  256.  253م  فً المواد )  1453لسنة 

ء , فال ٌعد ذلن رجوعا عن الوصٌة وهو من المذهب المالكً , الموصى به من لبل الموصً بعد االٌصا
واخذ به المانون المصري ولرر احوال الزٌادة واحكامها , وتابعه المانون السوري , وبناء على هذه 

 النصوص المانونٌة فان هذه االحوال واالحكام هً اربعة : 

 الحال االولى . الزٌادة ؼٌر المستملة بنفسها : 

اذا زاد الموصً فً العٌن الموصى بها شًء ال ٌستمل بنفسه كترمٌم الدار وتجصٌصها , فٌلتحك             
لها لٌمة  بالموصى به , وتكون العٌن كلها وصٌة , ولٌس للورثة اي حك فٌها ؛ الن هذه الزٌادة لٌست

غرفة  ادة حمام او. وٌلحك بها الزٌادة البسٌطة التً ٌتسامح فٌها عادة , كزٌمالٌة منفصلة عن العٌن
 صغٌرة فً البناء فتكون العٌن مع الزٌادة وصٌة . كما ٌلحك بها الزٌادة المستملة بنفسها اذا لصد

 الموصً الحالها بالوصٌة بمرٌنة من المرائن . 

 الحال الثانٌة . الزٌادة المستملة بنفسها : 

والبناء علٌها , او كانت الزٌادة غٌر  اذا زاد الموصً فً العٌن  شًء ٌستمل بنفسه كغرس االرض          
المستملة مما ال ٌتسامح فٌها عادة , اصبح الورثة شركاء مع الموصى له فً كل العٌن الموصى بها مع 

 والبناء لائما بدون االرض .  زوائدها , وتكون حصة الورثة بممدار لٌمة الزٌادة لائمة , اي لٌمة الغراس

 م والبناء الجدٌد :الحال الثالثة . الزٌادة بالهد

ع تغٌٌر معالمه , كأن ٌكون الموصى به ـه , واعاد بناءه  مـــــدم الموصً العمار الموصى بــاذا ه        
عاد بناءها بنمط اخر او بمواد اخرى , كانت الدار بحالتها الجدٌد وصٌة بدل االولى , ال حك أدارا ً , ف

دار على نحو اخر ال ٌعده العرف تجدٌدا ً لالول , كأن كانت اما ان اعاد بناء ال للورثة فً شًء منها .
من طابك واحد , فجعلها عمارة ذات طبمات , كانت العمارة كلها شركة بٌن الموصى له و الورثة , 

 نصٌب الموصى له فٌها بمٌمة ارضه , ونصٌب الورثة بمٌمة البناء لائما ً . وٌكون

ة ارضا ً اخرى , كانت العمارة الجدٌدة شركة اٌضا ً , وتكون ــوكذلن ان ضم الى االرض المدٌم         
فً االرض ,   حصة الوصٌة هً لٌمة االرض الموصى بها ؛ النه بازالة البناء لد انحصرت الوصٌة

 ً لٌمة البناء لائما ً ولٌمة االرض غٌر الموصى بها .ـــــون حصة الورثة هــوتك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

 المصري . لانون االحوال من  6ٕالمادة  -ٔ

 المصري . لانون االحوالمن  6ٖالمادة  -ٕ

 المصري . لانون االحوالمن  6ٗالمادة  -ٖ
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 الحال الرابعة . اندماج البناءٌن :

معهيييا اذا جعيييل الموصيييً البنييياء الموصيييى بيييه ميييع بنييياء اخييير وحيييدة سيييكنٌة واحيييدة ال ٌمكييين            

تسييلٌم العييٌن الموصييى بهييا منفييردة , كييأن كانتييا دارٌيين اوصييى باحييداهما , ثييم جعلهمييا دارا ً واحييدة , 

 اشترن الموصى له مع الورثة ,  بمدر لٌمة الدار الموصى بها لبل هذا التغٌٌر و الضم .

عليييى هيييذه اميييا ليييانون االحيييوال الشخصيييٌة العراليييً النافيييذ والتعيييدٌالت الالحمييية ليييه فليييم ٌييينص           

 مما ٌعد نمصا تشرٌعٌا واضحا نمترح اكماله فً ختام هذا المبحث . االحكام جمٌعها
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 خاتمة المبحث

 

وفييييً ختييييام هييييذا المبحييييث نتوصييييل الييييى جمليييية ميييين النتييييائج والممترحييييات المانونٌيييية المنظميييية          

 -وهً االتٌة : لموضوع البحث 

 -اوال : النتائج :

بن به وفً بعضه لما روي عن عمر  لعلم على ان للموصً ان ٌرجع فً جمٌع ما اوصىاجمع اهل ا -1

 الخطاب انه لال :ف ٌغٌر الرجل ماشاء من الوصٌة ف .

به لفالن فهو ا او غٌرتها او ما اوصٌت وٌحصل الرجوع بمول الموصً : رجعت فً وصٌتً او ابطلته -2

طعام فاكله او بشًء فاتلفه او تصدق به او وهبه لفالن او فهو لورثتً او فً مٌراثً او اوصى لرجل ب

                                                                                او بجارٌة فاحبلها او اولدها فانه ٌكون رجوعا عن الوصٌة .

من العمود ها االٌصاء فً صحة او مرض ؛ الن وتبطل الوصٌة بالرجوع فٌها من الموصً سواء ولع منه -3

 .ها مادام حٌا وان كان رجوعه بمرض الجائزة اجماعا ً فٌجوز له الرجوع فٌ

الموصً  تبرع لم ٌتم ؛ الن تمامها بموت وٌجوز للموصً الرجوع عن الوصٌة لوجهٌن : احدهما : انه -4

الموت ,  علىتولف والتبرع التام كالهبة جاز الرجوع فٌه ففٌما لم ٌتم اولى . والثانً : ان المبول ٌ

 واالٌجاب المفرد ٌجوز ابطاله فً المعاوضات كما فً البٌع ففً التبرع اولى .

ما ٌجري ح , او بالداللة وهو اتفك الفمهاء اٌضا ً على ان الرجوع عن الوصٌة ٌكون اما بالمول الصرٌ -5

او الموصً : نمضت الوصٌة  مثلة الرجوع الصرٌح : ان ٌمولمجرى الصرٌح لوالً وفعالً , ومن ا

رى الصرائح , ومن امثلة ما ٌجري مج نابطلتها او رجعت فٌها , او فسختها او ازلتها , ونحوها م

هذا لوارثً او ٌموم بتصرف فً الموصى به ٌدل او  الموصى له ,الصرٌح ان ٌمول : هو حرام على 

شاة الموصى والرهن مع لبض ام ال , واستهالن الشًء كذبح الرجوعه كالبٌع واالصداق , والهبة على 

 بها او اكلها .

انواع التصرفات  نصت الموانٌن الممارنة على حك الموصً فً التصرف فً وصٌته بعد انشائها بجمٌع -6

صراحة كل فعل او وٌعتبر رجوعا  واهمها الرجوع عن الوصٌة كال او بعضا  صراحة او داللة ,

نه لم ٌمصد الرجوع , ومن باالرجوع عنها ما لم ٌصرح الموصى  تصرف ٌدل بمرٌنة او عرف على

او ٌفوت الموصى به , اما لانون به  الرجوع داللة كل تصرف ٌزٌل ملن الموصً عن الموصى

عما اوصى به احد اسباب بطالن الوصٌة واشترط العرالً فمد جعل رجوع الموصً االحوال الشخصٌة 

 دلٌال للرجوع ٌعدل لوة الدلٌل الذي ثبتت به الوصٌة .
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 ا لها صورا كثٌرةاء المسلمون فً تصرفات الموصً فً وصٌته بعد انشائها وضربولمد فصل الفمه -1

 وبٌنوا الحكم فً كل من هذه الصور وهً كثٌرة ومتنوعة فً مذاهب الفمه االسالمً بتنوع الموصى به .

 كل فعل ٌوجب زٌادة فً الموصى به وال ٌمكن تسلٌم العٌن االبها فهو رجوع ُ اذا فعله ُ الموصً . -8

ازالهُ  العٌن الموصى بها ثم اشتراها او وهبها تم الرجوع الن الوصٌة ال تنفذ اال فً ملكه , فاذا عا بااذ -4

من اراد عا ً الن  كان رجوعاً وذبح الشاة الموصى بها رجوع , وغسل الثوب الموصى به الٌكون رجو

 ان ٌعطً ثوبهُ غٌرهُ ٌغسله ُ عادة فكان تمرٌرا .

شعاره صٌة بهذه التصرفات فٌما اوصى به كبٌع وهبة الموصى به الوٌحصل الرجوع اٌضا بالو -10

ٌكون رجوعا فً  بالرجوع وكذا توكٌله فً بٌع الموصى به وعرضه علٌه او على الرهن او الهبة

 االصح النه توسل الى امر ٌحصل به الرجوع .

لتعذر التسلٌم بما بمثلها ام بغٌره  حنطة معٌنة وصى بها بحنطة اخرى فهو رجوع سواء اخلطهاوخلط  -11

خلطها هو الموصً  ع والذي, والمراد بالخلط ما ال ٌمكن تمٌٌزه فان امكن فلٌس برجواحدثه فً العٌن 

 ذلن على الوصٌة .بغٌر اذنه لم ٌؤثر  فان اختلطت بنفسها او خلطها غٌره

لال بان  وٌعتبر عن الحنفٌة رجوعا ً فً االصح وهو لول ابً ٌوسف جحود الوصٌة اي انكارها -12

لصده الرجوع ها , وهو ٌنبئ عن الموصً : لم أوص ؛ الن انكاره الوصٌة دلٌل على عدم رضاه عن

عمد , فال تبطل بالجحود ة ؛ النها فٌها . وال ٌعد الجحود عند دمحم والشافعٌة والحنابلة رجوعا ً عن الوصٌ

 كسائر العمود .

والحنابلة , وال ها رجوعا ً عند الشافعٌة و بعضبناء وغرس االرض الموصى بها وانهدام الدار كلها ا -13

باالتفاق خلط  رجوعا ً  ا ال ٌعتبرٌعد رجوعا ً عندهم زرع االرض بما ال ٌبمى اصوله كلبس الثوب , كم

به وغسله , والسكنى فً المكان  لثوب الموصىعسر تمٌٌزه عن بعضه , ولبس االموصى به بحٌث ال

 .الموصى به واجارته او اعارته او تحسٌنه 

بعد انشائها واثر هذا التصرف نصت الموانٌن الممارنة على بعض صور تصرف الموصً فً وصٌته  -14

او انكارها ومسألة  الوصٌة ومن ذلن مسألة التشرٌن بٌن الموصى له وغٌره ومسألة جحد الوصٌةعلى 

ٌوجب  بها اووصى التصرف الذي ٌزٌل اسم الموصى به او ٌغٌر معظم صفاته او ٌزٌل بناء العٌن الم

التصرفات رجوعا ن الممارنة هذه فٌه زٌادة ال ٌمكن تسلٌم العٌن الموصى بها اال بها ولم تعتبر الموانٌ

عن الوصٌة , وكذلن ن الرجوع عن الوصٌة اال اذا دلت لرٌنة او عرف على ان الموصً لصد بذل

ى بها بعد انشاء الوصٌة الموصصً فً العٌن فصلت الموانٌن الممارنة فً حكم الزٌادة التً ٌحدثها المو

والتً هً الزٌادة غٌر المستملة بنفسها ً كل حال منها وعمدت لها فصال خاصا وبٌنت احوالها والحكم ف

 وادماج البناءٌن .د والزٌادة المستملة بنفسها والزٌادة بالهدم و البناء الجدٌ
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واضحا ما ٌعد نمصا تشرٌعٌا ة ملانون االحوال الشخصٌة العرالً لم ٌنص على جمٌع االحكام المتمدم -15

 -نمترح اكماله بالنصوص الممترحة االتٌة :

 : الممترحات

النصيييوص الممترحييية لتنظيييٌم موضيييوع البحيييث فيييً ليييانون االحيييوال الشخصيييٌة العيييراق ٌمكييين ان         

 -تكون على الشكل اآلتً :

او داللييييييية , وٌعتبييييييير ف ٌجيييييييوز للموصيييييييً الرجيييييييوع عييييييين الوصيييييييٌة كيييييييال او بعضيييييييا صيييييييراحة  -1

الوصيييييٌة صيييييراحة كيييييل فعيييييل او تصيييييرف ٌيييييدل بمرٌنييييية او عيييييرف عليييييى الرجيييييوع ا عييييين رجوعييييي

الرجييييوع دالليييية كييييل تصييييرف لموصييييً بانييييه لييييم ٌمصييييد الرجييييوع , وميييين ام ٌصييييرح عنهييييا مييييا ليييي

 ٌزٌل ملن الموصً عن الموصى به او ٌفوت الموصى به ف .

الم ٌثبييييت ميييين اوصييييى بشييييًء معييييٌن لشييييخص ثييييم اوصييييى بييييه الخيييير لسييييم بٌنهمييييا بالتسيييياوي ميييي -2

 الوصٌة لالول .فلصد بذلن العدول عن انه 

 ف ال ٌعتبر رجوع عن الوصٌة جحودها . ف -3

عيييييٌن ف التصيييييرف اليييييذي ٌزٌيييييل اسيييييم الموصيييييى بيييييه او ٌغٌييييير معظيييييم صيييييفاته او ٌزٌيييييل بنييييياء ال -4

ٌوجيييييب فٌيييييه زٌيييييادة ال ٌمكييييين تسيييييلٌم العيييييٌن الموصيييييى بهيييييا اال بهيييييا  الٌعتبييييير الموصيييييى بهيييييا او 

عيييييييرف عليييييييى ان الموصيييييييً لصيييييييد بيييييييذلن  لرٌنييييييية اواال اذا دليييييييت رجوعيييييييا عييييييين الوصيييييييٌة 

 الرجوع عن الوصٌة ف .

ف اذا غٌييييير الموصيييييً معيييييالم العيييييٌن الموصيييييى بهيييييا او زاد فيييييً عمارتهيييييا شيييييٌئا مميييييا ال ٌسيييييتمل  -5

ان كانيييييت الزٌيييييادة مميييييا ٌسيييييمل كيييييالترمٌم والتجصيييييٌص كانيييييت العيييييٌن كلهيييييا وصيييييٌة . ونفسيييييه ب

 مة الزٌادة لائمة .ف كالغرس والبناء شارن الورثة الموصى له فً كل العٌن بمٌبنفسه 

ف اذا هييييييدم الموصييييييً العييييييٌن الموصييييييى بهييييييا واعيييييياد بناءهييييييا علييييييى حالتهييييييا االولييييييى ولييييييو مييييييع  -6

تغٌٌييييير معالمهييييييا كانييييييت العييييييٌن بحالتهييييييا الجدٌييييييد وصييييييٌة . وان عيييييياد البنيييييياء علييييييى وجييييييه اخيييييير 

 فً جمٌع العٌن .ف .ة بمٌمته مع الموصى له اشترن الورث

االرض الييييييى ارض مملوكيييييية لييييييه وبنييييييى  ف اذا هييييييدم الموصييييييً العييييييٌن الموصييييييى بهييييييا وضييييييم -1

 فٌها اشترن الموصى له مع الورثة فً جمٌع االرض والبناء بمٌمة ارضه .ف

ف اذا كيييييان ميييييا دفعيييييه الموصيييييً او زاده فيييييً العيييييٌن ٌتسيييييامح فيييييً مثليييييه عيييييادة الحميييييت الزٌيييييادة  -8

بالوصيييييٌة وكيييييذلن تلحيييييك الزٌيييييادة التيييييً ال ٌتسيييييامح فٌهيييييا اذا وجيييييد ميييييا ٌيييييدل عليييييى ان الموصيييييً 

 الها بها.فلصد الح

ف اذا جعيييييل الموصيييييً مييييين بنييييياء العيييييٌن الموصيييييى بهيييييا ومييييين بنييييياء عيييييٌن مملوكييييية ليييييه وحيييييدة ال  -4

ٌمكييييين معهييييييا تسيييييلٌم الموصييييييى بييييييه منفيييييردا اشييييييترن الموصيييييى لييييييه مييييييع الورثييييية بمييييييدر لٌميييييية 

 وصٌته ف.
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 صادرالم
 المران الكرٌم وتفاسٌره . .1

 الحدٌث الشرٌف وشروحه . .2

 الفمه االسالمً :  .3
 

  ًالفمه الحنف: 

االختٌيييييار لتعلٌييييييل المختييييييار لالميييييام ابييييييً عبييييييد هللا دمحم بييييين مييييييودود بيييييين محميييييود ابييييييً الفضييييييل  - أ

 هـ ( . 683 -مجد الدٌن الموصلً ) ت

بيييييدائع الصييييينائع فيييييً ترتٌيييييب الشيييييرائع للعالمييييية الفمٌيييييه عيييييالء اليييييدٌن ابيييييً بكييييير بييييين مسيييييعود  - ب

 هـ ( .مطبعة االمام / الماهرة . 581 -الكاسانً الحنفً ) ت

 : ًالفمه المالك 

خ علييييييً العييييييدوي . دار الخرشييييييً علييييييى مختصيييييير سييييييٌدي خلٌييييييل مييييييع هامشييييييه حاشييييييٌة الشييييييٌ - أ

 .صادر / بٌروت

حاشيييييييٌة الدسيييييييولً للشيييييييٌخ دمحم عرفييييييية والشيييييييرح الكبٌييييييير البيييييييً البركيييييييات سيييييييٌدي احميييييييد  - ب

 الدردٌر , ط / عٌسى البابً الحلبً .

شيييييرح الصيييييغٌر للمطيييييب الشيييييهٌر سيييييٌدي احميييييد اليييييدردٌر ميييييع بلغييييية السيييييالن لميييييرب المسيييييالن  - ت

 خ احمد الصاوي . توزٌع دار الفكر / بٌروت .للشٌ

  ًالفمه الشافع: 

المهيييييذب لالميييييام ابيييييً اسيييييحاق ابيييييراهٌم بييييين عليييييً بييييين ٌوسيييييف الفٌيييييروز ابيييييادي الشيييييٌرازي .  - أ

 مطبعة عٌسى البابً .

مغنيييييً المحتييييياج اليييييى معرفييييية معيييييانً الفييييياظ المنهييييياج شيييييرح الشيييييٌخ دمحم الشيييييربٌنً الخطٌيييييب  - ب

المييييياهرة  /بييييين شيييييرف النيييييووي .مطبعييييية مصيييييطفى دمحمعليييييى ميييييتن المنهييييياج البيييييً زكرٌيييييا ٌحٌيييييى 

. 

  ًالفمه الحنبل: 

هييييـ( علييييى  630المغنييييً البييييً لداميييية االمييييام ابييييً دمحم عبييييد هللا بيييين احمييييد بيييين دمحم بيييين لداميييية )ت  
مختصيييييير ابييييييً الماسييييييم عميييييير بيييييين حسييييييٌن بيييييين عبييييييد هللا بيييييين احمييييييد الخرلييييييً . نشيييييير مكتبيييييية 

 الجمهورٌة العربٌة 

 الفمه الجعفري : 
 

ف فيييييً الفميييييه لشيييييٌخ االميييييام ابيييييً جعفييييير دمحم بييييين الحسييييين بييييين عليييييً الطوسيييييً كتييييياب الخيييييال - أ

 .مطبعة تابن / طهران .

 الروضة البهٌة شرح اللمعة الدمشمٌة للشهٌد السعٌد زٌن الدٌن الجبعً العاملً .  - ب

اٌضييييياح الفوائيييييد شيييييرح اشيييييكاالت المواعيييييد للشيييييٌخ ابيييييً طاليييييب دمحم بييييين الحسييييين ابيييييً ٌوسيييييف  - ت

 هـ . 1384الحلً , ط /

 ه الزٌدي الفم: 

 .الماضً العالمة أحمد بن لاسم العنسًللمؤلف التاج المذهب ألحكام المذهب  -
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 ًالفمه االباض :  

 شرح النٌل وشفاء العلٌل لشٌخ دمحم بن ٌوسف اطفٌش , المطبعة السلفٌة  -

 الفمه الظاهري : 
هيييييـ (.منشيييييورات  456 –حيييييزم )ت  ابيييييً دمحم عليييييً بييييين احميييييد بييييين سيييييعٌد بييييينالمحليييييى لالميييييام  -

 والتوزٌع , بٌروت والنشر كتب التجاري للطباعةالم
 
 

 : لوانٌن االحوال الشخصٌة  .4
 

 

 

 وتعدٌالته  1454( لسنة 188لانون االحوال الشخصٌة العرالً رلم ) . أ

النافييييييذ وشييييييرحه لالسييييييتاذ دمحم الحسييييييٌنً  1446( لسيييييينة 11لييييييانون الوصييييييٌة المصييييييري رلييييييم ) . ب

 حنفً .

 النافذ  1415نة ( لس34لانون االحوال الشخصٌة السوري رلم ) . ت

 مشروع المانون العربً الموحد لالحوال الشخصٌة . . ث

 لانون االحوال الشخصٌة المطري . . ج

 م . 1484لسنة  51لانون االحوال الشخصٌة الكوٌتً المرلم  . ح

  النافذ . 1456مجلة االحوال الشخصٌة التونسٌة لسنة   . خ

 النافذ . 1451مدونة االحوال الشخصٌة المغربٌة لسنة  . د
 

 ن المدنٌة : الموانٌ .5
 

 . 1451( لسنة 40المانون المدنً العرالً النافذ رلم ) - أ

 مشروع المانون المدنً الجدٌد . - ب
 
 

 . من لانون الوصٌة المصري 14المادة  .6

 من المانون السوري . 221المادة  .1

 /أ( من المانون المطري (.253)المادة ) .8

 وٌتً (.الك 224ب المطري ,  /253السوري ,  221المصري ,  14المواد ) .4

 من لانون االحوال الشخصٌة العرالً . 12/3المادة  .10

 المصري . االحوال من المانون 11المادة  .11

 . المصري االحوال من المانون 12المادة  .12

 . المصري االحوال من المانون 13المادة  .13

 . المصري االحوالمن المانون  14المادة  .14

المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج , المتوفى   شمس الدٌن دمحم بن  احمد الخطٌب الشربٌنً , فً مغنً .15

 .بٌروت هـ, دار الفكر, 411سنة 

 1321عبد الرحمن افندي داماد , مجمع االنهر فً شرح ملتمى االبحر , المطبعة العثمانٌة , اسطنبول  .16

 . ـه

المكتب هـ (,  620سنة )عبد هللا بن احمد بن لدامة ,الكافً فً فمه االمام احمد بن حنبل ,المتوفى  .11

 .م 1488 , 5بٌروت , ط االسالمً,

هـ ,  1425, 1تحمٌك فؤاد عبد المنعم احمد , دار المسلم , ط االجماع , دمحم بن ابراهٌم بن منذر, .18

 م . 2004



[38] 
 

 

هـ , دارالفكر  ( 1004دمحم بن شهاب الدٌن الرملً , نهاٌة المحتاج الى شرح المنهاج , المتوفً سنة )  .14

 . دون زمان طبع  , بٌروت 

 هـ , دون زمان طبع . 186دمحم بن دمحم بن محمود بن احمد البابرتً الحنفً , العناٌة شرح الهداٌة ,ت  .20

  هـ . 1402منصور بن ٌونس البهوتً , كشاف المناع عن متن االلناع , دار الفكر , بٌروت ,  .21
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 . المعارف
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  أ  

  
  
  
  

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَْسكُنُوا ِإلَيَْها وَجَعَلَ 
وْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  ۚ◌ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحَْمةً 

 )٢١(ِإنَّ فِي ذَٰلِكَ َآليَاتٍ لِّقَ
  

  صدق اهللا العظيم   
  )٢١(اآلية -سورة الروم  
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  ب  
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  .....................إلى والدي ووالدتي

  براً وإحساناً
  ................... إلى أساتذتي األفاضل

  إجالالً وإكراماً
  ................وأنار لي طريقي بنور معرفته وعلمه إلى كل من علمني حرفاً

  وفاءاً وإخالصاً
وكل من قّدم إلينا العـون والمسـاعدة    إلى كل من قام بتوجيهنا طيلة فترة الدراسة

  ................إلكمال هذه الدراسة على أكمل وجه 
  ..........لكل من غمرنا بالفضل واحتضننا بالنصح 
  

  عــد المتواضـذا الجهـم هـدي لهـنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ج  
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  .....الحمد هللا نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه، وعليه نتوكل 

صلى اهللا عليـه  (والصالة والسالم على خاتم األنبياء وسيد المرسلين محمد
، نتقدم بأسمى آيات الوفاء والعرفان إلى بلدنا الجميـل الـذي   )وآله وسلم أجمعين

نستمد منه القوة والصبر ونسعى جاهدين لخدمة ترابه األصيل وتقديم هـذا العلـم   
  .المتواضع في سبيل رد الجميل

ب العرفان أن نتقدم بجزيل شكرنا وامتنانا إلى أسـاتذة قسـم   يقتضي واج
ضل الدكتور محمد رشيد عباس فكان األب االقانون ورئيس القسم وإلى أستاذنا الف

الذي ضحى براحته وسهر على حساب صحته في سبيل أن ينير الطريق ألبنائـه  
لتفاصيل البحث، بكل الطلبة وذلك عبر تقديم المالحظات القيمة والمتابعة المستمرة 

ما حمل بروح علمية مخلصة وصادقة فلوال جهوده ما خرج البحث بهذه الصورة 
  .فكان بحق يستحق كل خير واالعتراف بفضله في متابعة لكل كلمة في البحث
  .كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة لتحملهم عناء قراءة البحث
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  الصفحة الموضوع
  أ  اآلية القرآنية

  ب  اإلهداء
  ج  شكر وتقدير

  ٢- ١  المقدمة
  ١٤- ٣ تعريف عقد الزواج فقهاً وقانوناً والحكمة منه: المبحث األول
  ٩- ٤ تعريف عقد الزواج فقهاً وقانوناً: المطلب األول
 ١٤-١٠ الحكمة من الزواج: المطلب الثاني

 ٢٧-١٥ أركان وشروط عقد الزواج: الثانيالمبحث 
 ١٩-١٥ أركان عقد الزواج: المطلب األول
 ٢٧-١٩ شروط عقد الزواج: المطلب الثاني
 ٣٩-٢٩ المحرمات وحالة بطالن العقد: المبحث الثالث
 ٣٤-٢٩ حاالت التحريم المؤقتة: المطلب األول
 ٣٩-٣٥ حاالت التحريم المؤبدة: المطلب الثاني

 ٤٦-٤٠  اآلثار المترتبة على بطالن عقد الزواج: الرابع المبحث
 ٤٣-٤١ آثار البطالن الشرعية: المطلب األول
 ٤٦-٤٤ آثار البطالن القانونية: المطلب الثاني

 ٤٩-٤٧  الخاتمة 
 ٥٢-٥٠  المصادر
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الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين نبينـا  
  .محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن أهتدي بهدايته إلى يوم الدين

الزواج نظام اجتماعي جوهري وطريق لتكوين األسرة مقيد بشرائح دينيـة  
فضالً عن إنـه رابطـة تـربط    مختلفة وتقاليد عرفية تبعاً لتقاليد الشعوب واُألمم، 

النفوس البشرية لتكوين عائلة صالحة ألن األسرة قوام المجتمع والدعامة األولـى  
قد خلق هذا الكون على نظام وترتيـب وأودع فيـه   ) (لبنائها وحيث إن الباري

ولقد كرمنا (مخلوقات شتى إال إنه كّرم النبي آدم على سائر المخلوقات فقال تعالى 
ناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين بني آدم وحمل

  .)١()ممن خلقنا تفضيالً
جعل اهللا في هذا اإلنسان غرائز مختلفة وميول متباينة لو تركـتْ وشـانها   

لهذه ) (لكانتْ خطراً على المجتمع اليمكن تفاديه وتكريماً لإلنسان فقد شّرع اهللا
مة والقوانين ومنها الزواج فنظمه أحسن تنظيم ولواله الغرائز والميول أفضل األنظ

لتساوى اإلنسان وسائر المخلوقات األخرى بما إن عقد الزواج وأحوال بطالنه من 
المواضيع المهمة التي يلتبس فيها رجل القانون بحيث اليستطيع الـبعض التفرقـة   

قـد الـزواج   بين عقد الزواج الفاسد والباطل وما هي األحوال التي يصبح فيها ع
باطالً وذلك لدقة هذا الموضوع ولكثرة ما قيل حوله من آراء فقهيـة فالمـذاهب   
اإلسالمية التي تتفق تارة في آرائها في بعض المواضيع وتارة أخـرى تختلـف،   
ولقلة ما كتب في هذا الموضوع ولما ذكر من أسباب جاء اختيارنا لموضوع هـذا  

نتطرق لهذا الموضوع بشيء من التفصـيل  البحث المتواضع فكان البّد لنا من أن 
لنضعه أمام رجل القانون لالستفادة منه ولإلطالع على ما قيل بشـأنه مـن آراء   
فقهاء المسلمين وعليه فقد قسمنا هذا البحث إلى أربع مباحث، في المبحـث األول  

                                                            

  ).٧٠(سورة اإلسراء، اآلية) ١(
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تطرقنا إلى تعريف عقد الزواج فقهاً وقانوناً والحكمة منه حيث إن المطلـب األول  
  . ن تعريف عقد الزواج فقهاً وقانوناً وكان المطلب الثاني الحكمة منهكا

قد تناولنا في المبحث الثاني أركان وشروط عقد الزواج وإن المطلب األول 
كان عن أركان عقد الزواج أما المطلب الثاني فهو شروط عقد الزواج، أما بالنسبة 

فكـان مطلبـه األول    للمبحث الثالث هو عن المحرمات وحاالت بطـالن العقـد  
المحرمات المؤقتة والمطلب الثاني المحرمات المؤبدة، أما المبحث الرابع هو آثار 
البطالن وإن مطلبه األول آثار البطالن الشرعية ومطلبه الثـاني آثـار الـبطالن    

  .القانونية
أن يوفقنا في عرض هذا الموضـوع بالشـكل الـذي    ) (سائلين المولى
  .يرضي القارئ الكريم
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  المبحث األول
  تعريف عقد الزواج فقهاً وقانوناً والحكمة منه

خلق اهللا سبحانه وتعالى هذا الكون على أفضل وأحسن ترتيب وأودع فيـه  
مخلوقات شتى إال إنه كّرم بني آدم على سائر المخلوقات فقال في محكـم كتابـه   

مـن الطيبـات   ولقد كّرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ( الكريم 
  .)١()خلقنا تفضيالً نوفضلناهم على كثير مم

تكريماً لإلنسان فقد شّرع اهللا لهذه الغرائز أفضل األنظمة والقوانين وأسماها 
لتنظيم ومنها الزواج فنظمه بأحسن تنظيم ولواله لتسـاوى هـذا اإلنسـان وتلـك     
المخلوقات في األرض فأكتسب بعقد الزواج هذا أدميته وإنسانيته الحقيقة فعلى هذا 

نتناول في المطلب األول تعريف عقـد  األساس قد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين 
  .الزواج فقهاً وقانوناً وفي المطلب الثاني منه الحكمة من عقد الزواج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  ).٧٠(اآلية :سورة اإلسراء )١(
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  المطلب األول
  تعريف عقد الزواج فقهاً وقانوناً

قبل الولوج في عقد الزواج البّد من تسليط الضوء على تعريف العقد بشكل 
قال عقد الحبل إذا ربطه وحل الرباط إذا عام فالعقد في اللغة معناها نقبض الحل ي

  . )١(بمعنى اليمين أو العهد أو اإلنفاق بين طرفين) عقد(فكه، ويستعمل لفظ
أما العقد إصطالحاً هو تطابق إرادتين وأكثر على ترتيب آثار قانونية سواء 
كانتْ هذه اآلثار هي إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه وقد عرفتـه المـادة   

ارتباط اإليجاب الصادر من أحـد العاقـدين   (من القانون المدني العراقي ) ( ٧٣(
  . )٢()بقبول اآلخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه

وقد قبلت تعاريف كثيرة عن العقد حيث عّرفه القانون المدني الفرنسي في 
العقد اتفاق يلزم بمقتضاة شـخص أو عـدة أشـخاص    (منه ) ١١٠١(نص المادة

  :إذن، )٣(بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عنه
الزواج عقد من العقود التي لها خطر وشأن تسبقه مقدمات تستهدف استيثاق 
كل من العروسين من صالحية اآلخر لالرتباط بـه، وليتبـين كـل واحـد مـن      
الحاضرين مدى تحقيق رغباته، ومطالبه في العقد، فإذا تالقتْ الرغبات أقدم كـل  

حد منهما على العقد، ولم ينظم القانون أحكاماً خاصة بمقـدمات العقـد ولكنـه    وا
اختص الزواج من بينها بأحكام تخص مقدمته ألنه أخطر عقد، إذ هو عقد الحيـاة  

                                                            

، ١٩٨٣محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، باب العين، دار الرسالة، الكويـت،  ) ١(
  .٤٤ص

عبد المجيد الحكيم، الوجيز في نظرية االلتزام، الكتاب األول من مصـادر االلتـزام،   . د) ٢(
  .٢٥، ص١٩٨٠، بغداد، ١ج

غني حسون طه، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، الكتاب األول مصادر االلتـزام،  . د) ٣(
  .٤١و ٤٠، ص١٩٧١مطبعة المعارف، بغداد، 
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اإلنسانية، وهو عقد يعقد على نية الدوام والبقاء ما بقي كل من الزوجين على قيـد  
  . )١(الحياة

هو اتفاق بين الرجل والمرأة على االرتباط بهدف إنشاء األسـرة  : الزواج
ظ النوع البشري عن طريق التكاثر ويطلق على الطـرفين  ويعد الزواج بفائدة حف

  .المتفقين الزوج والزوجة
فهو استمتاع الزوجين كل باآلخر بغرض النكاح ويتم ذلك : أما الزواج فقهاً

وفق شروط محددة على أم تحفظ لكال الزوجين حقوقهما والهدف األسـمى مـن   
  .الزواج حفظ النوع البشري وعمارة األرض

عقد يفيد حل العشـرة بـين الرجـل    (تاذ محمد أبو زهرة بأنه عّرفه اُألس
والمرأة بما يحقق ما يقتضيه الطبع اإلنساني وتعاونها مدى الحياة وبحد مالكيها من 

  . )٢()حقوق وعليه من واجبات
، كمـا عّرفـه   )عقد يرد على تملك المتعة قصداً(عّرفه صاحب الكنز بأنه

، وعّرفه صـاحب فـتح   )مالك المتعة قصداًعقد يقيد (صاحب تنوير األبصار بأنه 
  . )٣()عقد يتضمن إباحة وطأ بلفظ النكاح أو تزويج(العين بأنه 

الزواج اجتماع شرعي بـين رجـل وإمـرأة    (كما عّرفه القانون الروماني 
  . )٤()يكونان في المال والدين مدى الدهر

                                                            

 1959لسـنة  ) 188(القاضي محمد حسن كشكول، شرح قانون األحوال الشخصية رقـم ) ١(
  .٢٥، ص٢٠١١، ٢وتعديالته، ط

وآثاره، مصر، معهد الدراسـات العربيـة،   محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج ) ٢(
  .٣٨، ص١٩٥٨

، طبعة دار الكتـب،  ٣، ط٣العالمة محمد أمين المشهور بابن عابدين، تتويج األبصار، ج) ٣(
  .٢٠٨٠هـ، ص١٣٢٣، ٨٥

  .٢٠٠٤لة، ج، مطبعة الدار، د١د نعمان عبد الرزاق السامرائي، ط.أ) ٤(
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تحمـل  إنشاء ُأسرة تحت رعاية الزوج على ُأسس مستقرة تكفل للمتعاقدين 
أعبائهما في طمأنينة وسالم وود واحترام كما عرفه قانون األحـوال الشخصـية   

عقد بين الرجل والمرأة تحل لُه شرعاً غايتـه إنشـاء   (بأنه  ١٩٥٣السوري سنة 
، وهو عين التعريف الواردة في قانون األحـوال  )رابطة للحياة المشتركة والنسل

حيـث عّرفـه قـانون    ، )١()١(فقـرة  ) ٣(مادة  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨الشخصية رقم 
عقد بين رجل وأمرأة تحل لُه شرعاً غايته إنشـاء  (األحوال الشخصية العراقي بأنه
، وهنا تجدر اإلشارة إلى إن عقد الـزواج فـي   )الرابطة للحياة المشتركة والنسل

القانون العراقي يجب أن يكون بين رجل وأمرأة حصراً تحل للرجل شرعاً أي إن 
  .أمرأة حصراًيكون محل العقد 

أو من ثم فال يعد الزواج المثلي زواجاً وفقاً لمفهوم هذا النص ألنـه حـدد   
الزواج بأنه عقد بين رجل وأمرأة واشتراط النص المذكور العتبـار العقـد بـين    

  .بين الزوجين واألهم بعدة زواجاً) الحلية(الرجل والمرأة زواجاً 
نية الفقـرة األولـى بـأن    كون قانون األحوال الشخصية نص في الماء الثا

، وبالتالي فـإن  )يطبق هذا القانون على العراقيين إال ما استثنى منه بقانون خاص(
مفهوم الزواج طبقاً للتعاريف المشار إليها اليمكن اعتماده إال بالنسبة لمن يطلـق  
عليهم قانون األحوال الشخصية العراقي أما غيرهم فيجب اعتماد مفهوم الـزواج  

يحدده القانون واألحكام التي يخضعون إليها في أحوالهم الشخصية كمـا  طبقاً لما 
هو مأخوذ في بعض الدول الغربية التي شرعت الزواج المثلي كنوع من أنـواع  

  .)٢(عقود الزواج في تلك الدول

                                                            

الزواج باطـل فـي قـانون العقوبـات      رياض خليل جاسم، جريمة التوصل إلى عقد. د) ١(
  .١٣، المكتبة الحديثة، ص٢٠٠١، ١العراقي، ط

، مكتبة الصفا، أبـو  ٢٠٠٨القاضي رحيم حسن العكيلي، دراسات في قانون المرافعات، ) ٢(
  .١٨١ظبي، ص
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كما قلنا بأن عقد الزواج هو اتفاق رجل وأمرأة يترتب التزامات مشـتركة  
إنه من العقود الملزمة للطرفين كون الغايـة   للطرفين ويصح أن يطلق عليه على

من هي الحياة المشتركة والنسل حيث إن كل طرف فيه يكمل اآلخر والغرض منه 
ومـن  (استمرار الجنس البشري من خالل حفظ النسل اآلدمي حكماً في قوله تعالى

ي آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن ف
  . )١()ذلك آليات لقوم يتفكرون

حيث أراد اهللا سبحانه وتعالى أن يجعل هذه من العالقات والدالالت الربانية 
  .ق االثنين من النفس البشرية الواحدةعلى إنه خل

فإنكحوا مـا طـاب لكـم مـن     (سمي هذا العقد بعقد النكاح في قوله تعالى
  . )٣()والصالحين من عبادكم وإمائكموأنكحوا األيامي منكم (وقوله أيضاً ، )٢()النساء

من العقـود المسـنونة،   ) النكاح(أتفق علماء المسلمين كافة إن عقد الزواج 
والنكاح في لغة العرب هو الضم ويطلق على العقد أو الوطئ وقيل للتزويج نكاح 

  . )٤(ألنه سبب الوطئ
نلخص مما تقّدم إن سمة هذه التعاريف على الرغم من اختالف صـورها  
إنها محاولة إليجاد صلة بين التعريف الشرعي للعقد وبين أحكامه وآثاره وحقوق 

واجبات الطرفين الناتجة عنه، والحكمة واألهداف المتوخاة مكنه سـواء أكانـتْ   و
ونـة األحـوال   شخصية أم اجتماعية ونشير على وجه الخصوص إلى تعريف مد

  الشخصية المغربية والتي رسمتْ من خالل مثالً أعلى للرابطة الزوجية وعدتْ 

                                                            

  ).٢١(اآلية :سورة الروم) ١(
  ).٣(اآلية :سورة النساء) ٢(
  ).٣٢(اآلية :سورة النور) ٣(
، ١٩٧٧السابق فقه السنة، كتاب النكاح، المجلد الثاني، دار الكتاب العربي، بيروت، السيد ) ٤(

  .٢٠ص
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الزواج وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية كبرى وضمان اسـتقرار اُألسـرة   
  . )١(وإشاعة الطمأنينة في نفوس أفرادها من خالل عقد الزواج

عقد الزواج أذا ما انعقد بين الطرفين وأفاد حل االستمتاع كل من الرجـل  
والمرأة باآلخر على الوجه المشروع وهذا أهم أثر النعقاده وإنه ليتحقـق بمجـرد   
العقد وهناك آثار أخرى بينها الشارع الحكيم وألزم كال الطرفين العقد بها من حيث 

المعدل  ١٩٥٩لسنة  ٨٨عراقي رقم قانون األحوال الشخصية الانعقاده حيث نص 
إذا تحقق انعقاد الزوجيـة لـزم أحكامهـا    (في المادة الثالثة في الفقرة الثانية منها

  .)٢()المترتبة عليه حين انعقاده
هذه اآلثار التي تترتب بذمة الطرفين حيث إنعقاد عقد الزواج وهي وجوب 

تهيئـة مسـكن لهـا    لها عليه و) المهر(إنفاق الزوج على زوجته ووجوب الصداق
مستوف لكافة الشرائط الشرعية والقانونية ومطاوعة الزوجـة لزوجهـا وثبـوت    

وحرم المعاهدة وحق األرث وغيرها النسب إذا ما جاء الولد خالل المدة الشرعية 
  .)٣(من اآلثار المترتبة إذا كان عقد الزواج صحيحاً

فقـاً لمـا   واليجوز ألي من األطراف التنصل من هذه اآلثار واألحكام إال 
قرره المشرع حيث إنها من عمله والتخضع لما يشترطه العاقدان ولذلك كان عقد 
 الزواج عند أكثر األمم تحت ظل األديان لتكتسب إشارة قدسـيتها فيخضـع لهـا   

كام فقعـد الـزواج   الزوجان عن طيب نفس ورضا بما تفرضه هذه األديان من أح
ليس كسائر العقد والتي يجريها اإلنسان دائماً بل له من األهمية القدسية ما يجعلـه  

  أكبر خطراً وأقصاها أثراً في حياته ولذلك عنى الشارع به عناية كبيرة من وقت 

                                                            

  .٢١، ص١٩٥٨صالح الدين الناهي، اُألسرة والمرأة، ) ١(
، ٢٠١٥، بيـروت،  ١أحمد الكبيسي، الوجيز في شرح األحوال الشخصية وتعديالتـه، ج ) ٢(

  .٢١ص
  .٩٩المصدر نفسه، ص) ٣(
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إنشاءه وحتى قبل هذا اإلنشاء إلى حين انحالله ولم يجعل إلرادة الطـرفين  
أكان ذلك في كيفية انعقاده أو آثار انتهائه بل تولى هو نفسـه   أثراً كبيراً فيه سواء

تنظيم الجزء األكبر من قواعده ولم يترك هذه القواعد تستبعد بهـا إرادة عاقديـه   
من وجـود  فتخرجه عن الغرض الذي يشرع من أجله ولما كان العقد كذلك فالبّد 

المطلب الثاني من  حكمة من تشريع عقد الزواج وتنظيم أحكامه سنتطرق إليها في
  .)١(بحثنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٢٠، ص١٩٧٧المصدر السابق، السيد سابق، ) ١(
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  المطلب الثاني
  الحكمة من الزواج

الزواج شرعه اهللا سبحانه وتعالى لبقاء النسل والسـتمرار الخالفـة فـي    
، )١()وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفـة (األرض كما قال تعالى 

عمـارة هـذه األرض   والخليفة هنا هم األنس الذين يخلف بعضهم عن بعض في 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحـن نسـبح   (وسكانها بدليل قوله تعالى

، )٣()هو الذي جعلكم خالئف في األرض(وقال تعالى أيضاً ، )٢()بحمدك ونقدس لك
واليمكن أن نكون خالئف في األرض إال بنسل مستمر، وليس كل نسل مـراداً هللا  

يريد نسالً طاهراً نظيفاً واليتحقق ذلـك إال بـالزواج   سبحانه وتعالى ولكن الرب 
  .المشروع وفق حدود اهللا وهداه

الزواج لإلنسان ضرورة المناص منها لمن أراد أن يعيش عيشة مكرمـة  
وحياة هادئة شريفة ساكنة خالية من الصراع النفسي والغريزي والكبت الغريـزي  

  .في الشعور النفس البشرية
حيث جعـل  ، )٤(سكن معنوي وهدوء نفسي لها كذلك أما المرأة فهي للرجل

  .اهللا سبحانه وتعالى كل من الجنسين مياالً بطبيعته إلى الجنس اآلخر
قد قضت الحكمة اإللهية بضرورة اقتران الرجل بالمرأة من خـالل عقـد   
الزواج تحصيناً للدين عن الزنا وقضاء الحاجات الجنسية وصيانة األخـالق ودرء  

                                                            

  ).٣٠(اآلية: سورة البقرة) ١(
  ).٣٠(اآلية: سورة البقرة) ٢(
  ).١٦٥(اآلية: سورة األنعام) ٣(
  .١١، ص١٩٦٣، سنة ١القاضي عالء الدين خروفه، شرح األحوال الشخصية، ج) ٤(
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عن الحرام ألن هـدف الشـريعة   الناس  وكفع ومنها غض البصر المفاسد والتمت
  .)١(اإلسالمية صيانة واألعراض والحفاظ على شرفها

هناك أربع أهداف أو حكم يجب أن يضعها الرجل والمرأة قبل من الزواج، لسبب ا
  :اإلقدام على الزواج

الـذي  النسل الذي يصلح لعمارة األرض وخالفتها وسكناها هو النسل : النسل .١
يأتي بطريقة نكاح وبطريقة سفاح فالنسل السوي هو نسل النكاح أمـا نسـل   

 .)٢(السفاح هو مسخ يشوه وجه الحياة ويشيع فيها الكراهية والمقت

يهيء الزواج لكل من الرجال والنساء متعة مـن   :اإلمتاع النفسي والجسدي .٢
 : أعظم متع الدنيا وهذه المتعة تنقسم إلى قسمين

 .نفسيةسكن وراحة   . أ

 .إمتاع ولذة جسدية  . ب

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعـل  ( قال تعالى 
  .)٣()ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون بينكم مودة

فالرجل اليبلغ كماله اإلنساني إال في ظـل الـزواج   : بلوغ الكمال اإلنساني .٣
زيعاً ربانياً قائماً على العـدل  الشرعي الذي يتوزع فيه الحقوق والواجبات تو

واإلحسان والرحمة ال توزيعاً عشوائياً قائماً على األثرة وحب الذات وافتعال 
المعارك بين الرجال والنساء واخذ الحقوق والتنصل من الواجبـات بالشـد   

 .والجذب والتصويت في البرلمانات

                                                            

وقـانون  مصطفى إبراهيم الزلمي، سلطان اإلرادة في الطالق وفي شـريعة السـماء   . د) ١(
  .٥، ص١٩٨٤، مطبعة العاني، بغداد، ١، ط١األرض، ج

  ).٢١(اآلية: سورة الروم) ٢(
  .٢٢أحمد الكبيسي، المصدر السابق، ص. د) ٣(
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هذه الحياة التي تعيشها على ظهر هذه األرض  :التعاون على بناء هذه الحياة .٤
. مجتمع، والمجتمع بناء كبير يتكون مـن لبنـات   تفرض علينا أن نعيش في

والوحدة األولى من وحدات هذا المجتمع هو الفرد رجـالً كـان أم أمـرأة،    
والرجل والمرأة مستقالً كالً منهما عن اآلخر اليستطيع أي منهما العيش بـل  

اآلخر حاجة شق النواة للشق الثاني بل حاجة الشـيء إلـى    كل منهما يحتاج
نفسه، ولذلك اليمكن أن نبني مجتمع سليماً إال بتكوين لبنة سليمة والنسـتطيع  
أن نقول إن الرجل بنفسه لبنة واحدة ولذلك كانتْ اُألسرة هي اللبنة األولـى  

  .)١(لبناء مجتمع سليم ويتعاون الزوجين نبنى الحياة
إشباع الرغبة الجنسـية  (الزواج في اإلسالم ليس قضاء اللوط الغرض من 

بين الرجل والمرأة فحسب وإنما شرعه لهدف أسمى من ذلك لكثير لما فيـه مـن   
  :معان اجتماعية ودينية ونفسية ومنها

الزواج رابطة روحية مقدسة يمكن فيها كل من الزوجين إلى اآلخر فتنشـأ   :أوالً
قضاء (فإن هذه العالقة تمر على مجرد عالقة حيوانية  بينهما المودة والرحمة عليه

) (نبه إليه المولى، بل إن فيه تجانس نفسي وروحي وسكون وهدوء )اللوط فقط
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لبـاس لكـم وأنـتم لبـاس     (في قوله 

  . )٢()لهن
الزواج أساس اُألسرة في المجتمع ولواله ألصبح اإلنسان كـالحيوان وبقيـة    :ثانياً

الكائنات الحية بال عائلة والمحرمات ولسادت بيننا اإلباحية الجنسية لعدم وجـود  
الرابط المقيد لها وهو رابط الزواج فاألسرة هي الخلية واللبنة األولى في المجتمع 

لملكات االجتماعية في الفرد في أول استقباله والتي تربى فيها أنواع من النوازع وا

                                                            

  .٢٠أحمد الكبيسي، المصدر السابق، ص. د )١(
  ).١٨٧(اآلية : سورة البقرة) ٢(
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الدنيا فهي أول مدرسة تزود الطفل بالثقافة االجتماعية التي تؤهله إلـى النضـوج   
  . )١(االجتماعي

ن الزواج هو الطريق الوحيد لحفظ النوع البشري اإلنساني كامالً وفيه يكثر إ :ثالثاً
يحث الشباب على  )(رسول اهللالنسل ويحفظ النوع اإلنساني فيعمر الكون فكان 

  . )٢()تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم اُألمم(طلب النسل بالزواج بقوله 
إن في الزواج راحة واستقرار نفسي واجتماعي لكل من الزوجين على حدة  :رابعاً

سواء إذ إن المرأة تجد فيه من يكفل لها الرزق فتعكف هـي فـي بيتهـا ترعـاه     
  .وهي في نشوة وسعادة غامرة وبالتالي يكون ذلك استقراراً للرجلوألطفاله تربي 

هذه المعاني العالمية النبيلة حث اإلسالم على الزواج ودعا الشباب إليه عن ل
يا معشر الشباب من اسـتطاع مـنكم   (بقوله) (طريق الداعي األول النبي محمد

فعليه بالصوم فإنه الباءة فيتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
، ومعنى وجاء هو القطع أي إن الصوم قاطع للشهوة عن من لم يستطيع )له وجاء
وقد نهى اإلسالم عن الرهينة والتبتل ونهى على أولئك الذين يعتقـدون  ، )٣(الزواج

بأن الزهد إنما يكون بالكلف عن الزواج واالبتعاد عن تكوين األسرة واألعـراض  
لياتها فعرف هؤالء عن الزواج بارتكاب الرذيلة والفساد عن تحمل تبعاتها ومسوؤ

  .)٤(واالنحرافات الجنسية الغريبة

                                                            

األحوال الشخصـية فـي   القاضي عبد القادر إبراهيم علي والقاضي أحمد محمود، وجيز ) ١(
  .وما بعدها ٩٦، ص٢٠٠٩، ١القانون العراقي والشريعة اإلسالمية، ج

  .١٠١٨، ص٢؛ صحيح مسلم، ج٦٧٣، ص٢صحيح البخاري، ج) ٢(
  .٤٨محمد أبو زهرة، المصدر السابق، ص) ٣(
 ١١٣، ص٦محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نبيل األوطار وشرح منتقى األخيـار، ج ) ٤(

  .١١٤و
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وأبعادها عن الفاحشة ) الزواج(يمكن القول أن تحصين النفس يكون بالنكاح
باإلضافة إلى إن الزواج يزيد في عدد هذه األمة فعزة األمة وقوتها تكون بكثـرة  

إن الحكمة الربانية من مشروعة الزواج تظهـر  عددها ونوعها إذا ما تمسكتْ به و
بصورة واضحة إذا ما تمعنا في حالة ترك الناس فيها إلى طباعهم الحيوانية دون 
تنظيم والتشريع يحد من نزوتهم فلو ترك كل رجل أن يخلو بكل إمـرأة أراد أن  
يخلو بها ألدى ذلك إلى تفكك أواصر المجتمع وهدم اُألسرة وانتشـار األمـراض   

  .)١(لمفاسد العظيمةوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

القاضي عبد القادر إبراهيم علي، وجيز األحوال الشخصية في القانون العراقي والشريعة ) ١(
  .٩٦، ص٢٠٠٩، ١اإلسالمية، ج
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  الثانيالمبحث 
  أركان وشروط عقد الزواج وآثارها في البطالن

الزواج كما في غيره من العقود أركان وشروط يجب توفرها فيه لكي  دقع
يكون موجوداً فهي مستلزمات العقد حيث ال يقوم بدونها فاألركان بها قوام الشيء 

شرط منها أو ركن والتحقق ماهيته إال بما لكونه جزءاً من حقيقته بحيث إذا اختل 
تعين الحكم ببطالنه أو فساده وعقد الزواج كغيره من العقود الثنائية الطرف البـّد  

، ولأللمام بهذه األركـان والشـروط فقـد    )الرضا، المحل، السبب(فيها من توفر 
قسمت المبحث إلى مطلبين تناولت في المطلب األول منـه أركـان العقـد وفـي     

  .المطلب الثاني شروط العقد
  لمطلب األولا

  أركان عقد الزواج
ال بـه  هو ما به قوام الشيء والتحقق ماهيته إ: ركن الشيء في اإلصطالح

فهو جانبه األقوى، هو يأوي إلى ركن شديد أي إلى عز : أما لغةً. لكونه جزءاً منه
، )١(وجبل ركين أي لُه أركان عالية ورجل ركين أي وقور وتأتي ركن بمعنى مال

  ).والتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار(تعالى كما في قوله 
عقد الزواج ينعقد في نظر الكثير من الفقهاء برضا الطرفين وهو الـركن  

ولما كان الرضا وتوافـق اإلرادة  . األساسي في العقد وتوافق إرادتها في االرتباط
ـ  دال علـى  من األمور النفسية التي اليمكن اإلطالع عليها لذا فال بد من التعبير ال

  . )٢(التصميم على إنشاء االرتباط وإيجاده
التراضي كركن من أركان عقد الزواج يتضمن عنصرين همـا اإليجـاب   
  والقبول الذين يصدران من العاقدين فيرتبط أحدهما باآلخر فيتحقق العقد وكل عقد 

                                                            

  .٢٥٥محمد بن بكر الرازي، المصدر السابق، ص) ١(
  .٢٢، ص١٩٧٧، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢السيد سابق، فقه السنة، كتاب النكاح، ج) ٢(
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زواج البّد لُه من العاقدين وهما الرجل والمرأة أو كليهما وصيغته ومعقود 
  .)١(أحد العاقدين في الزواجعليه 

والقبول وقد نصـت   العاقد من يباشر لنفسه أو لغيره والصيغة هي اإليجاب
المادة الرابعة من قانون األحوال الشخصية النافذ بأن عقد الزواج ينعقـد بإيجـاب   

  . )٢(يفيد لغة أو عرفاً من أحد المتعاقدين وقبول من اآلخر ويقوم الوكيل مقامه
يتضح لنا أركان عقد الزواج في القانون العراقي هما العاقـدان الزوجـان   

  : واإليجاب والقبول
  :العاقدان الزوجان: أوالً

أي البّد فيها من طرفين والينعقد الزواج الزواج من العقود الثنائية الطرف 
، )الرجل والمـرأة (إال بموافقة الزوجين بالذات ورضاهما وأال يملك أحد إجبارها 

إنهـا التنعقـد إال   ) عقد الـزواج (على الزواج ألن األصل في العقود كافة ومنها 
بتوفير ركن الرضا أي التراضي بين الزوجين حيث إن اإلكراه يبطل العقد ولمـا  
كان عقد الزواج عقداً عظيم الخطر وبالغ األثر اليتحقق إال أن يباشره المتعاقـدان  

ء الزوجية والعائلية وااللتزامـات الماديـة   لبناء اُألسرة وتحمل األعبا) الزوجان(
واالجتماعية، لذا ينبغي القيام باختبار صحيح حيث نصت المادة الخامسة من قانون 
األحوال الشخصية على الشروط القانونية والشرعية في الـزوجين بأنـه تتحقـق    

يقوم األهلية في عقد الزواج بتوفير الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من 
وأهلية العاقدين هي الصالحية التي تمكن الرجل والمرأة من مباشـرة  . )٣(مقامهما

التصرفات واألعمال القانونية لذا فإن األصل في اإلنسان األهلية، أما نقص األهلية 
  .عدم الصالحية إلجراء التصرفات القانونية فهو استثناء

                                                            

  .٣٤القاضي محمد حسن كشكول، المصدر السابق، ص) ١(
  .١٩٥٩لسنة  ١٨٨المادة الرابعة، قانون األحوال الشخصية رقم ) ٢(
  .٣٦القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس سعدي، المصدر السابق، ص) ٣(
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في أن يتوليا عقـد  ) الرجل والمرأة(يقصد بأهلية الزواج صالحية الخاطبين
زواجهما بنفسهما مباشرة إذا كانا متمتعين باألهلية الكاملة كما يجـوز أن يوكـل   

مـن قـانون األحـوال    ) ١و ٧(وأشارتْ المـادة غيره من إجراء العقد، أحدهما 
تمام أهلية الـزوج العقـل    يشترط في(الشخصية العراقي إلى أهلية النكاح بقولها 

، فهنا يدل النص على بلوغ من الزواج وهو عالمة لصالحية )وإكمال الثامنة عشر
الشخص يباشر عقد زواجه بنفسه وقبل هذا يتوقف على حضور الـولي أو علـى   

  . )١(أذن خاص من القاضي
  :اإليجاب والقبول: ثانياً

عقد الزواج من العقود المسماة التي خصها الشارع الحكيم وبـين أركانهـا   
وشروطها وحدد الحقوق والواجبات المترتبة عليها فعقد الزواج عقد خاص ونظراً 

الزوجـات  ألهميته وخطورته في الحياة فإنه يلزم إلتمام عقد الزواج إن يتبادل فيه 
يجاب يتضمن عرضـاً مـن أحـد    التعبير عن إرادتين متطابقتين ويتحقق ذلك بإ

الزوجين وقبول من جانب الزوج اآلخر يفيد الموافقة على العرض وعندئٍذ يلـزم  
  .)٢(تطابق اإليجاب والقبول ويتم العقد باقتران التعبيرين الصادرين في طرفي العقد

اإليجاب هو الكالم الصادر من الطرف األول للداللة على إنصراف إرادته 
أما القبول هو الكالم الصادر من الطرف الثـاني للداللـة علـى    إلى إنشاء العقد 

إنصراف إرادته إلى قبول ما أوجبه الطرف األول وقد يصدر اإليجاب والقبول من 
  .)٣(الزوجين أو من وكيليهما أو من وليهما

صورة العقد تبدأ المرأة مخاطبة الرجل قائلة زوجت وأنكحت نفسي منك يا 
  حسب (دينار مقبوض منك أو غير مقبوض ٥٠٠٠ر معجله فالن بن فالن على مه

                                                            

  .١، ف٧قانون األحوال الشخصية، م )١(
  .٣٧القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، المصدر السابق، ص) ٢(
  .٢٣أحمد الكبيسي، المصدر السابق، ص. د) ٣(
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ي بذمتك استحقه أو يدفع لها بـأقرب  دينار باقي ل ٦٠٠٠ومؤجله ) االتفاق
، أو عند المطالبة أو الميسرة حـين الطلـب أو   )أي عند الطالق أو الوفاة(األجلين

قبلت  خالل كذا سنة وهذا الذي تلفظت به المرأة هو اإليجاب ثم يجيب الرجل قائالً
التزويج واإلنكاح من نفسك لنفسي يا فالنة بنت فالن على المهر المذكور وهنا هو 

  .)١(من القبول
يكون اإليجـاب  " من القانون المدني العراقي على إنه ) ٧٧(قد نصت المادة

كما يكون بصيغة المضارع أو بصيغة األمر إذا أريد بها " والقبول بصيغة الماضي
صريحة تدل على عقد الزواج والنكاح كما ينعقد بأي لغة كانت المال وينعقد بألفاظ 

  .)٢(ما دام الزوجين والشهود يعرف إن المراد بذلك عقد الزواج
  :صيغة اإليجاب والقبول

يذهب الفقه اإلسالمي إلى إن األصل في العقود أن تكون بصيغة الماضـي  
وإن كانتْ قد (الصيغة  ألنها أوضح بالتعبير عن اإلدارة في مرحلتها النهائية، وهذه

إال إنها جعلت إيجابياً للحال في عرف أهل اللغة والشرع كمـا  ) وضعت للماضي
يمكن أن تكون بصيغة المضارع فهي تفيد الحال واالستقبال، أما بصيغة االستقبال 

وغالبية الفقهاء إلى إن الوعد ملزم للواعد ) سأبيعك فهي التفيد الحال(كما في قول 
الكثيرة في الكتاب والسنة التي تأمر بالرفاء بالوعد وتنم عدم الوفـاء   بوجود األدلة

  .)٣(منه) ٧٨(به وبهذا الرأي أخذ القانون المدني العراقي بالمادة
  
  

                                                            

  .١٠، ص١٩٨٤-١٩٨٣المحاضرات، لسنة  القاضي عبد القادر إبراهيم، خالصة) ١(
  .٢٦، ص١٩٥١لسنة ) ٤٠(مدني العراقي رقم قانون الال، )٧٧(المادة) ٢(
  .١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم) ٣(
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أما صيغة األمر فقد اختلف في أمرها من ذهب إلى إنها تتمحض لالستقبال 
ها الحـال  ومن ثم الينعقد بها العقود وذهب آخرون إلى إنها تفيد في بعض صور

بداللة العرف ال بطبيعة الوضع فنعقد بها العقد أما بصيغة االستفهام فال تفيد الحال 
  .)١(وإال ينعقد بها العقد

  المطلب الثاني
  شروط عقد الزواج

لكي ينعقد الزواج صحيحاً البد من وجود شروط معينة فال يكفي أن يتحقق 
الحاالت التي يتطلب فيها ذلك، الرضا بين الطرفين وموافقة من تلزم موافقتهم في 

البد من عدم وجود مانع من الموانع القانونية والشرعية للزواج ألن إنشاء عقد  بل
الزواج هو تصرف شرعي قانوني واليكون العقد صحيحاً إال باستيفائه نوعين من 

نص عليهـا قـانون   ) شكلية(وشروط قانونية) شرعية(الشروط شروط موضوعية 
تتحقق األهلية في عقد الزواج بتوافر الشـروط  ) [ ٥(في المادة األحوال الشخصية

، وحيث بينت هذه المادة إلـى  ]القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامها 
إن لعقد الزواج نوعين من الشروط هي الشرعية والقانونية فـإذا تحققـتْ هـذه    

، وإذا تخلفت كـالً أو  الشروط تحققت أهلية الزواج بالزوجين أو بمن ينوب عنهما
  . )٢(بعضاً لم تتحقق األهلية

  للعقد) الشرعية(الشروط الموضوعية : أوالً
أشارتْ المادة السادسة التالية إلى بعض شروط االنعقاد وبعـض شـروط   

  : الصحة وذلك على النحو اآلتي
الينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط االنعقاد أو الصحة المبينة فيما  .١

 : يأتي
                                                            

  .٣٠٧، دار الغدير، ص١محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ط) ١(
  .٤١-٤٠أحمد الكبيسي، المصدر السابق، ص. د) ٢(
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 .اتحاد مجلس اإليجاب والقبول  .أ 

سماع كل من العاقدين كالم اآلخر واستيعابها بأن المقصود مـن عقـد     .ب 

 .الزواج

 .موافقة القبول واإليجاب  .ج 

 .شهادة شاهدين متمتعين باألهلية القانونية على عقد الزواج  .د 

 .)١(أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة  .ه 

وعليه سوف نتطرق في هذه المادة إلى أهم شروط عقـد الـزواج وهـي    

  :شروط االنعقاد وشروط الصحة ونتطرق أيضاً إلى شروط النفاذ وشروط اللزوم

  :شروط االنعقاد

بانعدام األركـان  هي التي تتعلق بأركان العقد وإذا تخلفت كان العقد باطالً 

نفسها، وهذه منها ما يكون شرطاً في العاقدين، ومنها ما يكون شرطاً في صـيغة  

  :اإليجاب والقبول وهي كما يلي

األهلية األصلية لمباشرة العقد، وذلك بالتمييز، فال ينعقد عقد أحـد طرفيـه    .١

 .صغيراً أو مجنوناً

مقصود منه إنشـاء  سماع كل من العاقدين كالم اآلخر بحيث يفهم إلى إن ال .٢

 .عقد الزواج، وإال بطل العقد

اتحاد مجلس اإليجاب والقبول، فإذا أختل المجلس حقيقة أو حكمـاً بطـل    .٣

 .العقد

 .موافقة اإليجاب للقبول ومطابقته لُه في الموضوع .٤

                                                            

  .٤٩-٤٨القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، المصدر السابق، ص )١(
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التنجيز، فإذا كان العقد معلقاً على شرط أو حادثة فإنه اليبطـل، ألن عقـد    .٥

وهي التقبل اإلضافة وال التعليـق كمـا هـو    الزواج من عقود التمليكات 

  .)١(مقرر

  :شروط الصحة
  :هي شروط خارجة عن شروط العقد وإذا تخلفت كان العقد فاسداً وهي

  الشهادة على العقد. ١
قد انفرد عقد الزواج بهذا الشرط لصحته تكريماً لُه وإظهاراً لشأنه ودفعـاً  

الشارع الحكـيم علـى إشـهار    للشبهات ومقالة السوء على الزوجين، ولهذا حث 
زوجتْ إحدى قريباتها ) رضي اهللا عنها(الزواج واالحتفال به كما روي إن عائشة

( نعـم قـال   : قـالوا ) أهديتم الفتاة(فقال ) (رجالً من األنصار بجار رسول اهللا
إن األنصار قـوم  ): ( (، فقال رسول اهللا)ال: (، قالت)أرسلتم معها من يغني لها

، كما حث رسول )اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم: بعثتم لها من يقولفيهم غزل فلو 
، ولهذا كانتْ الشهادة )أولم ولو بخلف شاة(على إقامة وليمة للعرس وقال ) (اهللا

على عقد الزواج شرطاً من شروط صحته كما ذهب إليه جمهور الفقهاء استدالالً 
  ).هدي عدلالنكاح إال بولي وشا(بقوله عليه الصالة والسالم 

الحرية والبلـوغ  (من صفات الشهود حيث يشترط في الشهود على الزواج 
الزوجة كتابيـة جـاز أن   ، فإن كانتْ )إذا كان الزوجين مسلمينوالعقل واإلسالم 

يكون الشاهدان كذلك عند أبي حنيفة، ألن الشهادة إنما هي على الزوجة فيراعـى  
  .)٢(مالها

  

                                                            

  .٤٢أحمد الكبيسي، المصدر السابق، ص. د) ١(
  .٤٣-٤٢المصدر نفسه، ص) ٢(
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  التأبيــــد. ٢
صيغة عقد الزواج حالة على التأبيد ال التأقيت وأن اليقترن معناه أن تكون 

بها ما يدل على التأقيت طرحه، ألن مقتضى عقد الزواج حل العشـرة ودوامهـا   
وإقامة األسرة وذلك اليكون على الوجه األكمل إال بتأبيد العقد فإذا ما كان الزواج 

م طويلة معلومـة أو غيـر   مؤقتاً بمدة وقع العقد فاسداً سواء كانتْ المدة قصيرة أ
معلومة، ألن مثل هذا الزواج ينافي الغرض الشرعي من الزواج وهذا ما جاء به 

  .)١(الحنفية
هناك نوع آخر من هذه غير المؤبدة يعرف بالفقـه بأسـم زواج المسـيار    

أن يقول (والعرفي وزواج المتعة وهو ما يكون بلفظ التمتع واالستمتاع، مثال ذلك 
إلى شهر كذا بمبلغ كذا من المال فقبلت المـرأة   كأتمتع أو استمتع بالرجل للمرأة 

، وهذا الزواج باطل بنظر الفقهاء من غير الجعفرية وأن اآلخـرين يـرون   )ذلك
صحة هذا الزواج مستدلين في ذلك على هذا الزواج كان مباحاً في صدر اإلسالم 

ا كذلك بأن إباحـة  الغزوات للحاجة إليه وأستدلوأباح في بعض ) (وإن الرسول
، )فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة(هذا الزواج ثابت في قوله تعالى 

حيث إنه وحسب يجب على الرجل دفع أجر المرأة في مقابـل االسـتمتاع بهـا،    
واألجر عندهم غير المهر واالستمتاع غير الزواج، لهذه األسانيد وغيرها أجـازوا  

  . )٢(هذا النوع من الزواج
مباشر الولي العقد إذا لم تكن المرأة بالغة فإن كانتْ بالغة عاقلـة فقـد ذهـب    . ٣

الحنفية إلى صحة العقد إذا وليته بنفسها هذا ما أخذ به القانون فإذا تـم العقـد   

                                                            

  .٤٩اُألستاذ أدهم صباح مغامس، بحث بطالن عقد الزواج، المعهد القضائي، ص) ١(
هــ،  ١٤٢٢المنتخبة، العبـادات والمعـامالت،   السيد علي الحسيني السيستاني، المسائل ) ٢(

  .٢١٢ص



< <

 ٢٣  

منعقداً أو صحيح ويترتب عليه آثاره من حقوق وواجبات أما إذا تختلف مـن  
  :ذلك شرط أو أكثر فهو على ما يلي

ف شرط من شروط االنعقاد فالعقد باطل، والعقد الباطـل وجـود   إذا تخل  .أ 
كعدمه، فاليحل به الدخول، واليجب به مهر، والتقرر به نفقـة، واليـرد   
عليه طالق واليثبت به نسب، وإذا دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد 

 .وجب عليهما أن يتفرقا بالحال

يكون فاسداً والفساد أقـل   أما إذا تخلف شرط من شروط الصحة فإن العقد  .ب 
خطراً وحظراً من البطالن، لذا فإن الرجل إذا دخل بالمرأة بناًء على عقد 
فاسد ترتب على هذا الدخول بعض اآلثار رغـم وجـوب التفرقـة فـي     

  .)١(الحال
  :شروط النفاذ

  .ووقع صحيحاً فإنه اشترط لنفاذه وعدم توقفه على إجازة أحدإذا تم العقد 
العاقدين الذين توليا إنشاء العقد تام األهلية أي عاقالً بالغـاً  إذا كان كل من  .١

فإن كان أحد العاقدين ناقص األهلية بأن كـان معتوهـاً أو صـغيراً    . حراً
مميزاً أو عبداً فإن العقد الذي يراه بنفسه ينعقد صحيحاً موقوفاً على إجازة 

 .الولي أو السيد فإن جاز نفذ واليبطل

دين ذات صفة تجعل لُه الحق في مباشرة العقد فلـو  أن يكون كل من العاق .٢
كان العاقد فضولياً باشر العقد ال بوكالة وال بوالية أو كان وكـيالً ولكـن   
خالف فيما وكل فيه أو كان ولياً ولكن يوجد ولي أقرب منه مقدم عليه فإن 

                                                            

  .٤٤أحمد الكبيسي، المصدر السابق، ص. د) ١(
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العقد أي أحد من هؤالء إذا استوفى شروط االنعقاد والصحة ينعقد صحيحاً 
  .)١(اً على إجازة صاحب الشأنموقوف

أما نكاح الصبي العاقل وإن كان . أن يكون العاقد بالغاً: شروط النفاذ فمنها
منعقداً إال إنه غير نافذ بل نفاذه يتوقف على إجازة وليه واليتوقـف علـى بلـوغ    
الصغير حتى إذا بلغ قبل أن يجيزه الولي فإنه الينفذ بمجرد البلوغ إال إذا إجـازة  

  . )٢(بعد بلوغه هو أو وليه الصغير
  :شروط اللزوم

هي التي ينبني عليها استمرارية العقد من عدمها، فإذا تخلف شرط واحـد  
من هذه الشروط كان العقد جائزاً قابالً للنفاذ والنسخ، أو غير الزم وه  الذي يجوز 

  . )٣(ألحد العاقدين أو لغيرهما فسخه أو طلب فسخه بسبب ذلك الشرط
الزواج يجمعهما شرط واحد وهـو أال يكـون للـزوجين او     مشروط لزو

غيرهما طلب فسخ أو فسخ العقد بعد انعقاده ووقوعه تاماً صحيحاً نافذاً غير الزم، 
فلو تزوجتْ المرأة ووجدت بزوجها عيباً اليمكنها أن تعاشره بوجود ذلك العيب إال 

أكنا العيب قبل بضرر فإن زواجها غير الزم ألن لها الحق في طلب فسخه سواء 
  . )٤(الزواج ولم تعلم به أم حدث بعده ولم ترضى به

  
  

                                                            

  .٦٠محمد جواد مغنية، فقه السنة، المصدر السابق، ص) ١(
عبد الوهاب خالف، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية، الطبعـة الثانيـة،   ) ٢(

  .٢٣، ص١القاهرة، دار الكتب المصرية، ج
، ٤، دمشـق، دار الفكـر، ج  )الطبعـة الرابعـة  (، الفقه اإلسالمي وأدلتـه  وهبة الزحيلي) ٣(

  .٢٩٤٣ص
  .٥٠-٢٣عبد الوهاب خالف، المصدر السابق، ص) ٤(
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  الشروط القانونية لعقد الزواج: ثانياً
بعد أن بينا الشروط الموضوعية لعقد الزواج، البد لنا أن نفصل إجـراءات  
تسجيل العقد في محكمة األحوال الشخصية وفي الشروط الواجب توفرها إلجـراء  

، وقد خصص المشرع العراقـي فـي القـانون لهـذه     )قانونياً(رسمياًعقد الزواج 
تسـجيل عقـد الـزواج    (الشروط فصالً مستقالً هو الفصل الرابع تحت عنـوان  

  ).واثباته
حيث اشترط القانون العراقي والتعليمات الالحقة لعقد الزواج وتسجيله تقديم 

يسجل عقد الـزواج  "قانون األحوال الشخصية ) ١٠(الوثائق الالزمة وقد نصت م
  :)١("في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً للشروط اآلتية

تقديم بيان بال طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرها ومقدار المهـر وعـدم    .١
وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق 

سكانها ومع ذلك فإن  من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتمدين من
 .توقع المختار ليس شرطاً ضرورياً لتسجيل العقد

يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سالمة الزوجين مـن األمـراض السـارية     .٢
يشترط تقديم (والموانع الصحية وبالوثائق األخرى التي يشترطها القانون أي

تقرير طبي يتضمن سالمة الخاطبين من األمـراض المعديـة والموانـع    
الجسمانية والعقلية وعلـى المستشـفيات أن تـنظم اسـتمارة     ، )٢(صحيةال

بالفحوص المختبرية والشعاعية وصنف الدم وتنبه في حالة عـدم توافـق   
صنفي دم الخاطبين إلى وجوب مراجعة المؤسسة الصحية في حالة الحمل 
ويجب أن يكون التقرير الطبي صادر من جهة رسمية أو من جهة أهليـة  

                                                            

  .، قانون األحوال الشخصية)١٠(م) ١(
  .٥٨-٥٧أحمد الكبيسي، مصدر سابق، ص. د) ٢(
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ابة األطباء فضالًً عن ذلك هناك وثائق رسمية أخرى يشترط مصدقة من نق
 :القانون توفرها لتسيير معاملة الزواج ومنها

بطاقة األحوال المدنية للعراقيين لمعرفـة عمـر الخـاطبين وحـالتهم       .أ 
قانون األحوال المدنية أو جواز السفر أو دفتر اإلقامة ) ٣٧(الزوجية، م
 .لألجانب

 .)١(للخاطبين العراقيةشهادتي الجنسية   .ب 

وزارة الـدفاع بالنسـبة للعسـكريين ووزارة    (موافقة الجهة المختصـة   .ج 
الداخلية بالنسبة إلى منتسبي األمن الداخلي وطـالب كليـة الشـرطة    

، إال إن القضـاء  )ووزارة الخارجية إذا كان الخاطب موظفاً دبلوماسياً
تثنى من يس. اليشترط موافقة المنتسبين تبسيطاً إلنجاز معامالت الزواج

ذلك حالة إعادة الزوجة المطلقة إلى عصمته إذا كان الزوج قد تـزوج  
 .  )٢(بأخرى

إعالم الطالق المكتسب الدرجة القطعية للمطلق والمطلقة وشهادة الوفاة   .د 
أو القسام الشرعي للولي إذا كان متوفي أو الزوج السابق للتأكيـد مـن   

 .انتهاء العدة

لكل من الخاطبين يؤيد عـدم وجـود    كتاب من دائرتي األحوال المدنية  .ه 
فـي  /٤/١٤٠٩ب/ع\مانع استناداً إلى تعميم رئاسة ديوان الرئاسـة ش 

٢٧/١/١٩٨٥. 

                                                            

  .١٦/١١/١٩٨١في ) ١٦٦٧٢(تعميم مديرية اإلقامة ) ١(
، المنشور في الوقائع ٢٧/١/١٩٨٥في ) ١٤٧(أنظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم) ٢(

  .٥/٩/١٩٨٣في ) ٩٥٣٦(العربية بالعدد
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 ،)١(أما إذا كان أحد الطرفين غير العراقي ويشمل المـواطنين العـرب    .و 
  .فعلى المحكمة أخذ موافقة مديرية اإلقامة على الزواج

ء العاقدين أو بصمة إبهـام  يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضا .٣
كل منهما وبحضور القضاي ويوثق من قبلـه وتعطـى للـزوجين حجـة     

 .بالزواج

يعمل بمضمون الحجج المسجلة على وفق أصولها بال بينة وتكـون قابلـة    .٤
للتغيير تعد دليالً لوحدها في اإلثبات والحاجة لبينة أخـرى فـإذا أقامـت    

ـ الزوجة الدعوى تطالب بحقوقها الزوجية كا ن إلنفقة والمهر وأنكر الزوج ف
الحجة الصادرة من المحكمة كافية لإلثبات إال إذا طعن الخصم بها بالتزوير 

مـن  ) ٣٦(وعندئِذ يحال الخصم إلى القاضي التحقيق طبقاً ألحكام المـادة 
 .المعدل ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(قانون اإلثبات رقم

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

                                                            

  .٥/٩/١٩٨٣في ) ٩٥٣٦(تعميم مديرية اإلقامة ) ١(
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األحوال الشخصية هذا النوع من الزواج بالمادة العاشرة في قد عالج قانون 
يعاقب بالحبس مدة التقل على ستة أشهر، والتزيـد علـى سـنة    (الفقرة الخامسة 

وبغرامة التقل عن ثالثمائة دينار والتزيد على ألف دينار كل رجل عقد زواجـه  
تزيد علـى  خارج المحكمة، تكون العقوبة بالحبس مدة التقل عن ثالث سنوات وال

  ).خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية
قد أضيفت هذه الفقرة إلى المادة العاشرة حيث كانت قبل ذلك تنتهي بانتهاء 

منها، إال إن ما يؤخذ على هذه الفقرة إنها جعلت العقوبة في ذلك علـى  ) ٤(الفقرة
التي رضيت بذلك ومن األمـور   الرجل وحده، مع المرأة شريكته في األمر، فهي

المحذور منها إن بعض الرجال يتزوجون زواجاً مدنياً بعيداً عن أعـين القضـاء   
لظروف تحيط بهم، وحينئٍذ قد تضار الزوجة إذا ما طاوعتْ الرجل إلى زواجـه  
منها خارج القضاء، ولوال موافقتها ومطاوعتها هي ما كان يتسنى لُه ذلك لذا كان 

  .يشملها بالعقوبة هي األخرىعلى المشرع أن 
كل رجل عقد زواجـه  : " يؤخذ على المشرع في هذه الفقرة أيضاً إنه قال

كل "، وبهذا انحصرتْ العقوبة بالزوج وحده، ولو إن المشرع قال "خارج المحكمة 
لتشمل ذلك الشـهود والسـيد ونحوهمـا ممـن     " رجل عقد زواج خارج المحكمة
وعفا المرأة من العقوبـة وذلـك ألن قـانون     .)١(يشاركون عادة في هذه األمور

  .األحوال الشخصية جاء للحفاظ على حقوق المرأة

                                                            

  .٦٠أحمد الكبيسي، مصدر سابق، ص. د) ١(
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  الثالثالمبحث 
  المحرمات وحالة بطالن العقد

األديان كلها تولى قضية الزواج عناية خاصة وخصوصاً من يحق الزواج 
منها ومن اليحق أي هناك نساء يحرم الزواج منهن على بعض الرجال أي يشترط 
لصحة انعقاد الزواج أن التكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً 

يشترط لصحة (من قانون األحوال الشخصية بقولها) ١٢(ما نصت عليه المادةوهذا 
وحرمـتْ  ). الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعياً على من يريد التزوج بها

الشريعة اإلسالمية بعض النساء على بعض الرجال ألسباب مؤقتاً أو مؤبدة وهـذا  
أسباب التحريم قسـمان مؤبـدة   (امن القانون ذاته بقوله) ١٣(ما أشارتْ إليه المادة

وهذا ما سوف نتناوله على شكل مبحثين األول حـاالت التحـريم   . )١(....)ومؤقتة
  .المؤقت والثاني حاالت التحريم المؤبدة

  المطلب األول
حاالت التحريم المؤقتة إن كل من الرجل والمرأة محرم على اآلخر لوجود 

إن زال المانع فإن عقد والمـانع  ما يمنع العقد في زمن مخصوص ويرفع الحضر 
قائم فعقدهما غير صحيح وعليهما االفتراق وبخالفه يفرقهما القاضي قبل الـدخول  

   )٢(:أو بعده وأسباب التحريم المؤقت هي الحاالت اآلتية
  :الجمع بين محرمين. ١

المحرمية فلو افترضنا إن أحدهما رجـالً  الجمع بين أمرأتين بينهما عالقة 
ة عليه فاليصح الجمع بين األختين، والبين أمرأة وعمتها أو خالتها أو حرمت الثاني

  بنت أخيها أو بنت أختها، فنالحظ الحرمة تثبت على االفتراض حيث إنه لو كان 
                                                            

محمد أبو زهرة، مناظرات في عقد الزواج وآثاره، مصدر، معهد الدراسـات العربيـة،   ) ١(
  .٣٨ص، ١٩٥٨

  .٤٤القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، مصدر سابق، ص) ٢(
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فتحرم عليـه أن  ..... أحدهما رجالً لكانتْ األخرى أخته أو عمته أو خالته
  .الزوجية أم في العدةيتزوج إحداهن على زوجته سواء أكانتْ حالة قيام 

، وهـو  )وأن تجمعوا بين األختـين (األصل في التحريم المؤقت قوله تعالى
وإذا زال السبب بطالق أو وفاة زالـتْ الحرمـة   ، )١(يشمل بعمومة جميع المحارم

وعندئٍذ يحل للمرأة أن تتزوج الرجل الذي كان محرماً عليها وقال النبي األعظـم  
بنت أخيها والعلـى  أى عمتها وال على خالتها وعلى التنكحوا المرأة عل()(محمد

  . )٢(، وأخذ به جمهور الفقهاء)بنت أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكمأ
  المشغولة بحق الغير. ٢

يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة وهي في عصمة رجـل آخـر وكمـا    
اليجوز خطبتها والغاية من تشريع هذا الحكم احترام كيان الزوج، وتقديس العالقة 
والرابطة التي بنيت بين الزوجين، لذا فإن انفكاك هذه العالقة يترتب عليـه حكـم   

قطع جميع األواصـر التـي   وعدم التسرع في ، )٣(عن الزواجالعدة وصبر المرأة 
كانتْ بين الزوجين والخوف من اختالط األنساب وضياع األوالد بـين الـزوجين   

وكذلك كما جاء ، )٤()والمحصنات من النساء(وقال تعالى في معرض بيان محرمات
، وقد أشـار قـانون   )والتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله(في قوله تعالى

تعلق حق الغير بنكاح أو عدة من أسباب التحريم المؤقتـة  األحوال الشخصية إلى 
منه لذا فإن العقد على المتزوجة أو المعقدة يعد بـاطالً أمـا المـرأة    ) ١٣(المادة

  .الحاصل اليجوز الزواج منها حتى تضع حملها ويجب أن تعتد حتى تضع حملها

                                                            

  .٧١أحمد الكبيسي، شرح األحوال الشخصية  وتعديالته، مرجع سابق، ص. د) ١(
  .٤٥القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، مصدر سابق، ص) ٢(
، ٢٠٠٦الغدير للنشر والتوزيع، سـنة  ، ١السيد علي السيستاني، أحكام المرأة واُألسرة، ط) ٣(

  .٣٥ص
  ).٢٤(سورة النساء، اآلية) ٤(
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  )استيفاء العدد ما يلحق به(المرأة الخامسة . ٣
بع زوجات دائمة تحرم عليه الخامسة ما دامتْ األربعـة  من كانتْ عنده أر

فإنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثـالث  (في عصمته كما جاء في قوله تعالى
فلو طلّق إحداهن طالقاً رجعياً لم يجز لُه الزواج بُأخرى إال بعـد  ، )١(....)ورباع

ئناً فالمشهور جـواز  خروجها من العّدة وانقطاع العصمة بينهما، وأما لو طلّقها با
قبل إنقضاء عدتها، ولكنه محل إشكال فاليترك االحتياط بالصبر التزوج بالخامسة 

إلى انتهاء عدتها أيضاً، وأما لو فارق إحداهن بالفسخ أو اإلنفساخ فاألظهر عـدم  
وقد نهج علـى ذلـك المشـّرع العراقـي إن     ، )٢(وجود الصبر إلى قضاء عدتها

مـن  ) ١٣(الجمع بين زوجات يزدْن على أربع في المادةالمحرمات على التأقيت 
قانون األحوال الشخصية العراقية كما إن القضاء أكد على ذلك واعتبر عقد زواج 

  .)٣(الخامسة مع وجود أربع نسوة في عصمة الزوج باطالً
عليه إذا كان المسلم متزوج من أربعة فيحرم عليه تزوج خامسة وأمـا إذا  

لُه التزوج بُأخرى حتى انقضاء عدتها سواء كان الطالق رجعياً طلّق إحداهن فليس 
أو بائناً وهذا ما قال به الحنفية أو الحنابل وأفاد الشـافعية والمالكيـة والجعفريـة    
والظاهرية والزيدية واألباضية إلى إن إذا كان الطالق رجعياً فال يحق لُه الخامسة 

تزوج الخامسة في عدة الرابعة عليه فإن  إال بعد مضي عدتها، أما الطالق بائناً فلُه
  . )٤(عقد الزواج من إمرأة عقد مفسوخ

  

                                                            

  ).٣(سورة النساء، اآلية) ١(
  .٦٦السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، مرجع سابق، ص) ٢(
، سـنة  ٢؛ النشرة القضائية، العدد ١٤/١٢/١٩٦٣في  ٥٨٠قرار محكمة التميييز بالعدد ) ٣(

  .١٨٤، ص١٩٦٣
  .٣٢٦مغنية، مصدر سابق، صمحمد جواد ) ٤(
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 ٣٢  

  الكفر وعدم الكفاءة. ٤
اليجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواماً أو متعة سواء كان أصـلياً كتابيـاً   

تؤكد صراحة النصوص القرآنية ودالالت األحاديـث النبويـة و   ، )١(كان أو غيره
أي (أن اليجوز للُمسلم أن يتزوج بمن التدين بـدين سـماوي  إجماع الفقهاء وعلى 

، كالوثنية والمجوسية والبوذية والهندوسية ما دامتْ )التعتقد بالنبي والتأمن بكتاب
والتنكحوا المشركات حتى يـؤمْن وألمـة   (ودليل ذلك قوله تعالى.. على عقيدتها

  . )٢()مؤمنة خيٌر من مشركة ولو أعجتكم
أما الكتابية وهي المسيحية واليهودية فيجوز للمسلم أن يتزوجها ألنها تلتقي 

أصلها واحد، وتجمعها معه في لب الفضائل االجتماعية، حيث إن األديان السماوية 
ج الُمسلم يحترم دينه وقد تتأثر بزوجهـا وتطلـع   كما إن الزو... كلمة اإليمان باهللا

كما يحرم القرآن الكريم والُسنة النبوية .... هاأحكم اإلسالم وتعاليمه فتشهر إسالم
وإجماع الفُقهاء تزويج المسلمة من غير الُمسلم سواء كان مشركاً أو كتابياً وكمـا  

يا أيها الذين أمنوا إذا جائكم المؤمنات مهاجرات فـإمتحنوهن اهللا  (في قوله تعالى 
ر ال هن حـل لهـم   أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إلى الكُفا

  . )٣(....)والهم يحلون لهن 
  )أي المطلقة ثالث مرات متفرقات(المطلقة ثالثاً . ٥

اليحل للرجل أن يتزوج مطلقة ثالثاً متفرقة ألنها مبانة منه بينونة كُبرى إال 
  بعد زواجها من زوج آخر تزوجها بعقد صحيح ودخل بها دخوالً شرعياً وحقيقياً 

                                                            

  .٧٦السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، مصدر سابق، ص) ١(
  ).٢٢١(سورة البقرة، اآلية) ٢(
  ).١٠(سورة الممتحنة، اآلية) ٣(
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من أنواع الفرقة كالموت عنها أو طلّقها وانقضتْ عدتها ثم فارقها بأي نوع 
  .)١(منه عندئٍذ يجوز لُه أن يعقد زواجه عليها ويملك عليها ثالث طلقات من جديد

.. الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسـان ( ودليل قوله تعالى 
اح عليهمـا  فإن طلقها فال تحل لُه من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فال جن
  .)٢()أن يتراجعا إن ضنا أن يقيما حدود اهللا وتلك حدود اهللا بينها لقوم يعلمون

بإشتراط دخول الثاني بهـا  ) (قد وردتْ آثار كثيرة عن الرسول األعظم
وأجمع الفقهاء على ذلك أيضاً وعليه يحرم عند جمهور الفُقهاء على مطلقها ثالث 

خمسة وهي انقضاء عدتها الشرعية من مطلقها أن يتزوجا مرة ُأخرى إال بشروط 
ثالث وأن تتزوج بعدئٍذ زوجاً آخر زواج صحيح وأن يدخل بها الـزوج الجديـد   

وأن تفارقه بطالق أو وفاة ثم انقضاء عدتها من األخير أما إذا توفي  دخول حقيقي
والفرق في الُحكـم إذا كانـتْ   ، )٣(الزوج اآلخر قبل أن يدخل بها فال تحل لألول

  . )٤(مطلقة ثالث مدخول بها من الزوج السابق أو غير مدخول بها عند الفقهاء
أما بالنسبة لما يسمى بالمحلل ومضمونه تزوج الرجل ومطلقة غيره ثالث 

أال ) ((بعد انقضاء عدتها يحلها إلى األول بعقد جديد وهذا حرام باإلجماع لقوله
اهللا قال هو المحلل لعن اهللا المحلل س المستعار ؟ قالوا بال يا رسول سأخبركم بالتي
، فإذا تزوجها الثاني بقصد تحليلها إلى األول صح النكاح وحلتْ لألول )والمحلل لُه

أما . إن دخل الثاني بها وهذا رأي الحنفية والشافعية والجعفرية واألباضية والزيدية
  جعفرية وال إذا تزوجها الثاني بشرط تحليلها إلى األول فعند أبي حنيفة وزفر

                                                            

  .٤٦محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، مصدر سابق، ص) ١(
  ).٢٣٠(سورة البقرة، اآلية) ٢(
بكر بن مسعود الحنفي، بدائع الضائع في ترتيـب الشـرائح،   الكاساني، عالء الدين أبي ) ٣(

  .١٨٨-١٨٧، ص٢، ج٢القاهرة، ط
  .٣٢٨محمد جواد مغنية، مصدر سابق، ص) ٤(



< <

 ٣٤  

الزيدية ففي هذه الحالة النكاح صحيح والشرط فاسد فإذا دخل بهـا الثـاني   
حلتْ األول ورد عن أبي يوسف إن النكاح الثاني جائز ولكنها التحل لألول وعند 
محمد إن النكاح فاسداً، هذا وقد أشار القانون إلى إن من أسباب التحريم المؤقتـة  

  . )١(ولم يشر إلى النكاح المحلل) ١٣(هي التطليق ثالثاً في المادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٣٢٧محمد جواد مغنية، مصدر سابق، ص) ١(
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 ٣٥  

  المطلب الثاني
  الُحرمة المؤبدة

هي حاالت متصلة غير زائلة فتجعل الزواج محظوراً على التأييد أي تجعله 
حرمتْ عليكم ُأمهـاتكم وبنـاتكم وأخـواتكم وعمـاتكم     (باطالً وأصلها قوله تعالى

وُأمهاتكم الالتي أرضـعنكم وأخـواتكم فـي    وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت 
الرضاعة وُأمهات نسائكم وربائبكم الالتي في جحوركم من نسائكم الالتي دخلـتم  
، )بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم

  .)١(وعليه محاالت التحريم المؤبد تشمل موانع القربة والمصاهرة والرضاع
  حاالت التحريم بسبب القرابة .١

هو ما يعبر عنه بالنسب أيضاً حيث أباحتْ الشريعة اإلسـالمية والقـانون   
للرجل التزوج من جميع قراباته من ناحيتي الذكور واإلناث ما عـدا األصـناف   

  : األربعة اآلتية
أصول الشخص من النساء فيحرم عليه التزوج بأمه وجدته من جهة أبية أو   .أ 

وإن علوْن وبعبارة أخرى يشمل هذا الصنف اُألم والجدة وإن من جهة أمه 
 .)٢(علتْ

وتحرم فروع الشخص من النساء وإن نزلْن وهن بنته وبنت ابنه وإن نزلْن   .ب 
بنته من الزنا وإن كانتْ التضاف إليـه شـرعاً وهـو رأي    على الشخص 

الحنفية والحنابلة والجعفرية والمالكية وعند الشافعية والزيدية وهناك قـول  
للمالكية بأن بنت الزنا التحرم عليه لعدم ثبوت نسـبها منـه وعلـى هـذا     
الخالف أخته من الزنا وبنت أخته وبنت أبنه بأن زنا أبوه أو أخوها وأخته 

ابنه فأولدوا بنتاً فتحرم على األخ والعم والخال والجـد عنـد الحنفيـة     أو
                                                            

  ).٢٣(سورة النساء، اآلية) ١(
  .٣٢٢محمد جواد مغنية، مصدر سابق، ص) ٢(
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الحنابلة واإلمامية دون الشافعية والمالكية أما البنت المنفية بلعان فال يجوز 
تزوجها عند الجمهور كالحنفية والشافعية والحنابلة والجعفرية والظاهريـة  

فلو كذب نفسـه لحقـه    ألن النفي باللعان اليسقط احتمال كونها خلفتْ منه
 . )١(نسبها

فروع األبوين أو أحدهما وإن نزلْن وهن األخـت ألبـوين أو األب أو اُألم     .ج 
 .)٢(وبناتهن وبنت األخ الشقيق أو األخ لألب أو األخ لُألم وإن سفلْن

فروع األجداد والجدات إذا انفصلتْ بدرجة واحدة كعمته وعمـة أصـوله     .د 
ألب و ُأم أو ألب أو ُألم ويشمل عمة وخالته وخالة أصوله سواء كن أخت 

األب والجد وإن عال وخالة كل منهما وعمة اُألم والجدة وإن علتْ وخالـة  
  .كل منهما

نالحظ إن قانون األحوال الشخصية قد بين إن أسـباب التحـريم المؤبـدة    
يحرم على الرجـل أن يتـزوج مـن    القرابة ثم ذكر المحرمات بالقرابة وأفاد إنه 

وجدته وإن علتْ وبنته وبنت بنته وإن نزلتْ وأخته وبنـت أختـه وإن   النسب أمه 
نزلتْ وعمته أصوله وخالته أصوله ويحرم على المرأة التزويج بنظير ذلـك مـن   

  . )٣(الرجل
الشارع الحكيم من هذه الحرمة لألصناف المذكورة إن الحكمة التي توخاها 

زء من ُأمه حملته وغذتـه  هي إن صلة القرابة فيها من أقوى الصالت فاإلنسان ج
من لبنها طفالً وإن بنت الشخص هي بضعة منه وألخت وألخ فرعـان األصـل   
واحد وصلة المرء بعماته وخاالته كصلته بُأمه وأبيه فاليمكن تصـور عالقـات   
تزاوج بينهما وإن هذا مقرر في كافة األديان السماوية ألنه مشـتق مـن الفطـرة    

                                                            

  .٢٥٧الكاساني، مرجع سابق، ص) ١(
  .١٠٤رياض خليل جاسم، مصدر سابق، ص. د) ٢(
  .من قانون األحوال الشخصية العراقي) ١/٢، ١٣,١٤/١٤(وفقاً لللمواد) ٣(
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قرابة المذكورة باآلية سبب التحريم يكون وساء أكان مع مالحظة إن ال، )١(اإلنسانية
فالبنت التي تلدها من يزني بها حرام عليه ولـو كـان   سبب ذلك النكاح أو السفاح 

نسبها اليثبت منه ألن الزنا اليثبت نسباً ولكنها تحرم كما تحرم البنـت الشـرعية   
يوجب نفيها حقيقة كونها متكونة ممن مائه فهي بنته لغة وعرفاً وإن نفيها شرعاً ال

حيث إن الذي ينتفي هو اآلثار الشرعية للزواج فقط كالميراث والنفقـة والنسـب   
  . )٢(وهذا قول أكثر الفقهاء

  التحريم بسبب المصاهرة. ٢
هي تثبت بالنكاح الصحيح واللوط في النكاح الفاسد عند الجمهور كالحنفية 

  . )٣(والزيدية واألباضيةوالشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية 
إن القانون العراقي قد وافق الشريعة اإلسالمية وبقية الشـرائع السـماوية   
األخرى على التحريم بسبب المصاهرة فكان هذا االتفاق دليالً على أن التحريم هذا 
مشتق من الفطرة اإلنسانية حيث إن الرجل بزواجه من قوم أصبح واحـد مـنهم   

الزواج منهم، فالمصاهرة إذن هي  وفرداً من أفرادهم بعد أن كان أجنبياً عنهم قبل
ُأسرتين بسبب الزواج وإن هذا الصنف من التحريم لـُه  الرابطة التي تحصل بين 
  :أربعة أنواع وبّينها كاآلتي

تحرم على االبن زوجة أبيه وجده وإن عال لألب كان أم لألم حرمة دائمـة    .أ 
بزوجته أم ال سواء كانتْ الزواج دائماً أم منقطعاً وسواء دخل األب أو الجد 

 . )٤(وسواء أكان نسبين أم رضاعيين

                                                            

  .٢٣القاضيان عبد القادر إبراهيم وأحمد محمود عبد دعيبل، مصدر سابق، ص) ١(
  .١٠٦محمد أبو زهرة، مصدر سابق، ص) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .٨٠مناهج الصالحين، مصدر سابق، صالسيد علي السيستاني، ) ٤(



< <

 ٣٨  

زوجة األبن وابن االبن وإن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل فإذا تـزوج    .ب 
رجل إمرأة حرمتْ عليه هذه المرأة بمجرد العقد عليها مـع علمـه بـذلك    
التحريم كان عقد الزواج باطالً التسري عليه آثار العقد الصحيح سواء كان 

 .أم انقطاعاً النكاح دواماً

ُأم الزوجة وجدتها وإن علتْ سواء كانتْ الزوجة مدخوالً بها أم ال فيحـرم    .ج 
على الرجل التزوج بُأم زوجته أو بإحدى جداتها من جهة أبيهـا أو ُأمهـا   

 .)١(مهما علوْن

وبنتها وبنات أوالدها بشرط أن ) الربية(بنت الزوجة من رجل آخر وتسمى   .د 
التحريم اليسري إال بعد الدخول بالزوجة أم الربية، يدخل بُأمها إال إن هذا 

فلو عقد على إمرأة ولم يدخل بها ثم طلقها أو ماتتْ حل لُه أن يتزوج بنتها 
وهنا اتفقوا الفقهاء فيما إذا عقد الرجل على اُألم ودخل بها واختلفوا فيما إذا 

لشـافعية  عقد عليها ولم يدخل بها ولكنه نظر ولمس بشهوة فقال اإلمامية وا
والحنابلة التحرم البنت إال بالدخول وال أثر للمـس وال للنظـرة بشـهوة    
وغيرها وقال الحنفية والمالكية للمس، النظرة بشهوة يوجبان التحريم تماماً 

  . )٢(كالدخول
من التحـريم  إال إن ما نهج عليه المشرع العراقي فيما يخص هذا الصنف 

جته التي دخل بها وُأم زوجته التي عقد يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زو(بنصه
  . )٣()عليها وزوجة أصله وزوجة فرعه وإن نزل

  
  

                                                            

  .٤٧السيد السابق، فقة السنة، مصدر سابق، ص) ١(
  .٨٠محمد أبو زهرة، مصدر سابق، ص) ٢(
  .٢٦١الكاساني، مصدر سابق، ص) ٣(
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  التحريم بسبب الرضاع. ٣
الرضاع والرضاعة في اللغة هو مص اللبن من الثـدي وشـرعاً مـص    
الرضيع للبن من ثدي المرأة في مدة معينة وهـي العامـان األوالن مـن عمـره     
والرضاع يتحقق بشرب اللبن من المرأة في المدة المذكورة وقد اقتصـر الفقهـاء   

بالكتـاب   ألن هذا هو الغالب وهذا التحريم قد ثبـت على تعريفه شرعاً إن المص 
  .)١(والُسنة واإلجماع

قد اتفق الفُقهاء المسلمين على إنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة ألن 
الشريعة اإلسالمية لما اعتبرتْ المرضعة ُأما للرضيع مثل اُألم النسبية كانـتْ أم  

وهكـذا  زوجة الرضيع مثل أمها نسبياً وبنت زوجته رضاعاً مثـل بنتهـا نسـباً    
ة عامة في هذا النوع من التحريم هي كل مـن تحـرم بالقرابـة أو    وقرارها قاعد

كـل  (بنصهالمصاهرة تحرم بالرضاع وهذا ما قرره وسار عليه المشرع العراقي 
  . )٢()من يحرم بقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إال فيما استثنى شرعاً

من هذا النص إن الحرمـة بالرضـاع تثبـت كالحرمـة بالنسـب       أوضح
والمصاهرة ومعنى ذلك إن األصناف األربعة التي ذكرتها في القرابة واألخـرى  
التي تم ذكرها في حرمة المصاهرة كلها تحرم بسبب الرضاع حرمة مؤبدة وإلـى  

علـى   على إنه يجب على المحكمة اإلطالع( ذلك ذهبتْ محكمة التمييز االتحادية
صورة قيد النفوس المدعية ووالدتها والمدعي عليه ووالديه للتأكد فيما إذا كانـتْ  
المدعية والمدعي عليه في سن الرضاع في وقت واحد عندما قامتْ والدة المدعي 
عليه بإرضاع المدعية وصوالً إلى الُحكـم العـادل لتعلـق الموضـوع بالحـل      

  . )٣()والحرمة
                                                            

  .١١٧محمد أبو زهرة، مصدر سابق، ص) ١(
  .١٩٥٩سنة  ٨٨قانون األحوال شخصية العراقي رقم ) ٦(م) ٢(
  .غير منشور ١٢/١٠/٢٠١١في  ٢/٢٠١١ش/١٢٥٨المرقم قرار محكمة التمييز ) ٣(
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  الرابعالمبحث 
  اآلثار المترتبة على بطالن عقد الزواج 

المقصود بعد الزواج الباطل هو العقد الذي تخلف فيه شرط مـن شـروط   
االنعقاد كأن أن يكون أحد المتعاقدين مجنوناً أو صغيراً أو كانتْ المرأة محرمـة  

  . )١(على الرجل في نظر جميع الفُقهاء
بالرضاعة وهو يعلم بهذه الحرمـة أو الجمـع بـين    التزوج باُألم واُألخت 

اُألختين وإن مثل هذه الحاالت يقع العقد فيه باطالً ووجود العقد هنا كُحرمة ويجب 
على الرجل والمرأة أن يتفرقا في الحال من تلقاء نفسيهما وإال فعلـى مـن علـم    

  .بأمرهما أن يرفع األمر إلى القاضي ليأمر بتفريقهما
اطل فهو العقد يحصل الخلل في أمر أساسي فيه كأن يفقـد  عقد الزواج الب

أحد أركانه أو شرطاً أو أكثر من شروط االنعقاد المنصوص عليهـا فـي الفقـرة    
األولى من المادة السابعة منه وهو اتحاد مجلس اإليجاب والقبول وأن يكون عاقالً 

ي توافـق  وسماع كل من العاقدين كالم اآلخر وعدم مخالفة القبـول لإليجـاب أ  
  . )٢(الطرفين

يكون العقد منجزاً غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة فمـثالً زوج  
فاقد األهلية إذا باشر العقد نفسه وزواج المسلمة مـن غيـر المسـلم وزواج اُألم    
واُألخت من الرضاعة وهو عالم بالُحرمة أو الجمع بين اُألختين أو العقـد علـى   

رتْ الصيغة بلفظين يعبر بهما متزوجة أو أن يخالف القبول اإليجاب أو كما لو صد
عن المستقبل ولم تقم قرينه على إنشاء العقد في الحال أو كانتْ المـرأة محرمـاً   
تحريماً قطعياً ال خالف فيه بين الفقهاء ففي هذه الحاالت وغيرهـا يكـون العقـد    

                                                            

  .ص    ١٩٨٧شخصية  ٨٦٠قرار محكمة التمييز بالعدد ) ١(
، ٢، مجلة األحكـام الدوليـة، العـدد   ١٩٧٨شخصية  ٢٠٥١قرار محكمة التمييز بالعدد ) ٢(

  .٦، ص١٩٧٨
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وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى أهم آثـار الـبطالن   . )١(باطالً ووجوده كعدمه
  :قانونية كما يليالشرعية وال

  المطلب األول 
  آثار البطالن الشرعية

لقد شّرع اهللا تعالى الطالق للحفاظ على الهدف األسمى الذي شّرع من أجله 
النكاح، ومقاصد الزواج عديدة، والسيما في تأسيس حياة هانئة آمنة تكفل إنجـاب  

كان الزوجان  الذرية وحفظ النسل وتكوين المجتمع السعيد وهذه األهداف تتحقق إذا
  .متفاهمين

فإذا اختلفتْ أمزجتهما، وتنافرتْ طباعهما وأخالقهما وساءتْ عشرتهما، أي 
إذا فسدتْ العشرة بين الزوجين، ولم يكن في االستطاعة االستمرار عليها يكـون  

  .بقاء الزواج عبثاً
الطالق فيصبح من الخير لهما حل هذه الرابطة وإنهاؤها وقد شّرع اإلسالم 

وإن يتفرقا يغـنِ  (وقال تعالى، )٢(وسيلة فضلة توضح الخالف بين الزوجين ليكون
  . )٣()اهللا كُالً من سعته وكان اهللا واسعاً حكيماً

  : وسوف نتطرق إلى األحكام الشرعية كما يأتي
  قبل الدخول. ١

ة بطالن عقد الـزواج التجـب   تطرقتْ الشريعة اإلسالمية على إنه في حال
  . )٤(التفريق قبل الدخول ويجب الحيلولة دون تمليكها من الدخولعلى الزوجة عدة 

                                                            

  .٩٢، ص١٩٣، ٢، ش٤٤، ٣٠/١٢/١٩٧١في  ٤٥٦٥بالعدد  قضتْ محكمة التمييز) ١(
  .١٣٠القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، مصدر سابق، ص) ٢(
  .١٣٠سورة النساء، اآلية ) ٣(
  .٤٤أحمد الكبيسي، مصدر سابق، ص. د) ٤(
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كما اتفق الفُقهاء على إن المطلقة قبل الدخول والخلوة العدة عليها، وقـال  
إن خال الزوج ولم يصبها، ثم طلقها فعليها العدة، تماماً : الحنفية والمالكية والحنابلة

  .كالمدخول بها
للخلوة، كرأي اإلمامية من عدم وجود العـدة   قال اإلمامية والشافعية ال أثر

على الغير المدخول بها وما استندوا إليه من دليل، وكل فرقة بين الزوجين ما عدا 
الموت فعدتها عدة الطالق سواء كانتْ بخلع أو لعان أو فسخ بعيـب أو انفسـاخ   
 برضاء أو اختالف الدين واتفق الفُقهاء في هذه الحالـة اليوجـد إثبـات للنسـب    

والترث المرأة قبل الدخول أما النفقة فقد اتفقوا فإن للزوجة النفقة من تاريخ إنشاء 
  . )١(العقد

يالحظ هنا إذا طلتْ المرأة التفريق قبل الدخول رغبة منها في إنهاء حيـاة  
غير مرضي أو أخالقاً غير حميـدة وفـي   جديدة بعد أن لمست من زوجها سلوكاً 

قّدم لها من مهر معجل وهدايـة ولقيـام المالبـس    هذه الحالة أن ترث للزوج ما 
النسائية والحال الذهبية ومقابل ما أنفق أو تكبل من نفقات ومصـاريف ثابتـة ال   

  . )٢(أغراض الزواج
  بعد الدخول. ٢

تطرقتْ الشريعة اإلسالمية على إنه بطالن عقد الزواج بعد الدخول وجـب  
عليهما أن يتفرقا في الحال من تلقاء نفسيهما وأال يجب على كل من علم بأمرهما 

                                                            

  .٤٤٣محمد جواد مغنية، مصدر سابق، ص) ١(
لسنة ) ٤و٣و٢و١(األعداد -العدلية مجموعة األحكام. ١٩٨٤-٨٣/شخصية/١٩٤٢قرار ) ٢(

نفـس المصـدر   ( ٢٨/٤/١٩٨٤فـي   ١٩٨٥-٨٤/شخصية/٢٠٠٤وكذلك قرار . ١٩٨٤
، مجموعة األحكـام  ٢٦/٨/١٩٧٨في  ١٩٧٨/مواد شخصية/١٥٧٢وكذلك قرار ). أعاله

  .١٩٧٨، ٩العدلية، العدد الثالث، س
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أن يرفع األمر إلى القضاء ويطلب التفريق بينهما حيث اليرد مثـل هـذا األمـر    
  . )١(طالقاً

جل بمن عقد عليها هذا العقـد كـان   فقد ذهب فُقهاء المسلمين إذا دخل الر
دخوله بها بمنزل الزنا ولو شبهة العقد ألقيم الحد عليها هذا عند أبي حنيفة، أمـا  
عند محمد وأبي يوسف الشافعي ومالك وأحمد فإنه يحد حد الزنا إن كـان عالمـاً   

  .)٢(بالتحريم
بالنسـبة  أما ، )٣(أما بالنسبة لإلرث فال توارث في الزنا إذا لم يثبت النسب

للعدة اتفق الحنفية والمالكية والحنابلة إن خال بها الزوج ولم يصبها، ثـم طلقهـا   
  .فعليها العدة، تماماً كالمدخل بها وقال اإلمامية والشافعية ال أثر للخلوة

كل فرقة بين الزوجين ما عدا الموت فعدتها عدة طالق، سواء كانتْ بخلع 
  . )٤(ع أو اختالف دينأو لعان أو فسخ بعيب أو انفساخ برضا

  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٤٤أحمد الكبيسي، مصدر سابق، ص. د) ١(
 -أحكام الزواج، مكتبة شؤكة الطبع والنشـر األهليـة المحـدودة   ، حسين علي االعظمي) ٢(

  .٧١-٧٠، ص١٩٤٩، ١بغداد، ط
  .٧١السيد سابق، مصدر سابق، ص) ٣(
  .٤٤٣-٤٤٢محمد جواد مغنية، مصدر سابق، ص) ٤(
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  المطلب الثاني
  آثار البطالن القانونية

  الجانب القانوني للبطالن. ١
عقد الزواج الباطل هو عقد يحصل الخلل في أمر أساسي فيه كان يفقد أحد 

انه أو شرطاً أو أكثر من شروط االنعقاد المنصوص عليها في الفقرة األولـى  كرأ
مـن   ١األحوال الشخصية العراقي وكذلك في الفقرة  من المادة السادسة من قانون

منه وهي اتحاد مجلس اإليجاب والقبول وأن يكون العاقد عاقالً وسماع ) ٧(المادة 
، )١(كل من العاقدين كالم اآلخر وعدم مخالفة القبول لإليجاب أي توافق الطـرفين 

الً زواج وأن يكون العقد منجزاً غير معلق على شرط أو حادثة غير محققـة فمـث  
فاقد األهلية إذا باشر العقد بنفسه وزواج المسلمة مـن غيـر المسـلم وزواج اُألم    
واألخت من الرضاع وهو عالم بالحرمة أو الجمع بين االختـين أو العقـد علـى    
متزوجة وإن يخالف القبول اإليجاب أو كما لو صدرتْ الصيغة بلفظين يعبر بهما 

اء العقد في الحال أو كانتْ المـرأة محرمـة   عن المستقبل ولم تقم قرينه على إنش
تحريماً قطعياً الخالف فيه بين الفُقهاء، ففي هذه الحاالت وغيرهـا يكـون العقـد    

وليس لُه وجود شرعي فال يحل به دخول واليجب بـه  ، )٢(باطالً ووجوده كعدمه
بـت  مهر وال نفقة وال يثبت فيه توارث بين المتعاقدين في حالة وفاة أحدهما، واليث

                                                            

لسـنة   ٢، مجلة األحكام العدليـة، العـدد  ١٩٧٨/ش/٢٠٥١قرار محكمة التمنييز بالعدد ) ١(
  .١، ص١٩٧٨

إذا لم يثبـت للمحكمـة توكيـل    (٣٠/١٢/١٩٧١في  ٤٥٦٥محكمة التمييز بالعدد قضتْ ) ٢(
، النشـرة  )المدعية والدها إجراء عقد الزواج على ابن عمها فيكون عقد زواجهما بـاطالً 

  .٩٢، ص٢/١٩٧٣س/٤القضائية، ع
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إضافة لما ذكرناه في المباحث السابقة من المحرمـات وحالـة   . )١(به نسب الولد
  .البطالن

  موقف المشرع العراقي من البطالن. ٢
ومن الجدير بالذكر إال إن المشرع العراقي قد عاقب كـل مـن   : الِعلم بالبطالن. أ

أو توصل إلى عقد زواج مع علمه ببطالنه ألي سبب من أسباب البطالن شـرعاً  
قانوناً وكل من تولى إجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطالن عقد الزواج وكانـتْ  
العقوبة بالسجن مدة التزيد على سبع سنوات أو بالحبس، إال إن المشرع العراقـي  
جعل العقوبة أشد بالسجن مدة التزيد على عشر سنين إذا كان الزوج الذي قام في 

زوجة أو دخل بها بنائاً على العقد الباطـل  خقه سبب البطالن قد أخفى ذلك على ال
لسـنة  ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي المعدل رقـم ) ٣٩٦(وفقاً ألحكام المادة

، والتي تقرر على من توصل إلى عقد زواج لُه مع علمه بأن فيه سبب من ١٩٦٩
أسباب البطالن شرعاً أو قانوناً وكل من تولى إجراء هذا العقد مع علمـه سـبب   

  .النالبط
إن المشرع العراقي قد عاقب أيضاً كل من أبدى أمام السلطة المختصة أو 
القائم بعقد الزواج بقصد إتمام هذا العقد مع وجود مانع شرعي أو قانوني أقـواالً  
غير صحيحة متى وثق عقد الزواج بنائاً على هذه األقوال أو مسـتندات أبرزهـا   

  .)٢(تينبالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوب
أو أن يقوم أمين السجل المدني المختص بتدوين معلومات غيـر صـحيحة   

  .للخطيبين إلتمام عقد الزواج

                                                            

لم أجد إلى ما يشـير إلـى الـرقم    (ذهبتْ محكمة التمييز إلى خالف ذلك بقرارها المرقم) ١(
  .، غير منشور١١/١٠/٢٠٠٧في ) القرار

  .المعدل ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم) ٣٩٦(وفقاً للمادة ) ٢(
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مع مالحظة إن الفقرة األخيرة من المادة آنفاً تشمل منتسب المحكمة الـذي  
يصدر الوثيقة المتعلقة بهذا الزواج، أو الوفاء أو الورثة بينما كان على علم بعـدم  

البيانات أو األوراق التي أصدر الوثيقة أو عقد الزواج بنائاً عليهـا  صحة وحقيقة 
يعاقب (عقوبات عراقي نصتْ في الشرط األخير منها على ) ٢٩٤(حيث إن المادة

بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاء أو 
نات واألوراق التـي بنيـتْ   الورثة أو وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيا

  ).عليها الوثيقة أو عقد الزواج
على أية حال فإن مطالبة الزوج إبطال عقد زواجه من زوجته كحجة إنـه  
بينت لُه بعد الدخول بها بأنها مريضة عقلياً وغير طبيعية التعد سبباً يصلح لطلب 

  . )١(االتحاديةبطالن عقد الزواج وإلى ذلك ذهبتْ محكمة التمييز 
لقد عّد قانون األحوال الشخصية العراقي تعلق حق الغير : عدم الِعلم بالبطالن. ب

بنكاح من أسباب التحريم المؤقتة، فال تحل للرجل الزواج بالمرأة المتزوجة مـن  
زوج آخر وسار القضاء العراقي في حالة الزواج من زوجة الغير أي تعلق حـق  

آخر فالعقد يعتبر باطل ويجب إعـادة  الغير بنكاح فإذا تزوجها وهي في ذمة رجل 
الحال إلى ما كانتْ عليه الزوجة وزوجها األول قبل التعاقد على الـزوج الثـاني،   
ألن العقد الباطل اليفيد الحكم واليترتب أثر سواء ثبوت النسب لعدم ضياع الولـد  

  . )٢(كواقع حال ويجب إثبات نسبة عند اإلقرار من قبل الزوج الثاني كما بينا
دة من طالق أو وفاة الغير فاليجوز للمسلم التـزوج  تعا بالنسبة للمرأة المأم

منها ما دامتْ في عدتها سواء كانتْ عن فرقة بعد دخول بشبهة أو بعد دخول في 
عقد فاسد أو عن طالق بعد دخول في عقد صحيح ولو كان الطالق رجعياً أو بائناً 

لزوج قبل الدخول أو بعد مـا دام  بينونة صغرى أو كبرى وكذلك الفرقة عن وفاة ا
العقد صحيحاً أما إذا كانتْ وفاته بعد الدخول في نكاح فاسد فالعدة عدة طالق ولذا 

  . )٣(فإن العقد على المعتدة يعّد باطالً
                                                            

  .، غير منشور٣١/١٢/٢٠٠٨في  ٤٣١٣٠قرار محكمة التمييز بالعدد ) ١(
  .٨٣-٧٧اُألستاذ أدهم صباح مغامس، مصدر سابق، ص) ٢(
  .١١٠محمد أبو زهرة، مصدر سابق، ص) ٣(
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  الخاتمــــة
في الخلق التكويني وهو حالة ) (الزواج والزوجية هي ُسنة من ُسنن اهللا

عامة مطردة اليشد عنها عالم اإلنسان أو عالم الحيوان أو عـالم النبـات لقولـه    
سبحان الذي خلق (، وقوله أيضاً)ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون(تعالى

للتكاثر واليـتم   سبحانه وتعالى، وهذا هو األسلوب الذي اختاره اهللا )األزواج كلها
  .ضاء الطرفينإال بر

تطرقنا في هذا البحث وبتواضع شديد إلى موضوع من المواضيع الدقيقـة  
والتي يجب على رجل القانون والقضاة من باب أولى معرفتها فهو بطـالن عقـد   
الزواج في قانون األحوال الشخصية العراقي حيث تعرفنا على العقد بشكل عـام  

ى تعريف عقـد الـزواج وقـد    وما قيل من تعاريف بهذا الخصوص ثم تطرقنا إل
اخترنا التعريف الوارد في قانون األحوال الشخصية العراقي ألنه تعريف جـامع  
أخذ من التعاريف التي وردتْ في الفقه اإلسالمي وثم تطرقنا إلى شـروط عقـد   

ثم تطرقنا إلى حاالت التحـريم  ) اإليجاب والقبول(الزواج وهي العاقدان والصيغة 
محرمين والمشغولة بحق الغير والمرأة الخامسة وعديمة الدين المؤقتة كالجمع بين 

، أما التحريم المؤبد " أي المطلقة ثالث مرات متكررة " والمطلقة ثالث السماوي 
كالتحريم بسبب القرابة وبسبب المصاهرة والتحريم بسبب الرضاع، وتكلمنا أيضاً 

ـ   م حكـم الشـريعة   على آثار بطالن عقد الزواج كأحكام عقد الزواج الباطـل ث
اإلسالمية من بطالن عقد الزواج وأخيراً موقف القانون العراقي من بطالن عقـد  

  .الزواج
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  النتائج والمقترحات
  :قد توصلنا إلى النتائج والمقترحات التالية

إن قانون األحوال الشخصية العراقي لم يبين أركان عقد الـزواج واآلثـار    :أوالً
المترتبة على تخلف شرط أو أكثر من شروط االنعقـاد والصـحة والنفـاذ    
واللزوم ولم يميز بين عقد الزواج الصحيح من عقد الزواج الغير صحيح ولم 

ـ  ي تترتـب  يتعرض إلى عقد الزواج الفاسد وعقد الزواج الباطل والنتائج الت
عليها قبل الدخول أو بعده مثل المهر والنفقة والنسب واألرث والفرقة والعدة 
ولم يضع معيار التفرقة بين العاقدين لذا نرى من ضرورة معالجة المشـرع  

  .في مثل هذه األمور المهمة ألن اإلحاطة بما ليس من األمور اليسيرة
نون األحوال الشخصية علـى إن  من المادة السادسة من قا) ٣(نصتْ الفقرة :ثانياً

الشروط التي تشترط في عقد الزواج معتبرة يجب اإلبقاء بها وعليه يشـترط  
أن تكون مشروعة ومباحة وال تحلل حراماً أو تحرم حالالً كما يجب أن تذكر 
في العقد لكي يلزم بها من اشترطتْ عليه وحيث إن قانون األحوال الشخصية 

وجة عند عدم اإليفاء بما اشترطتْ ضمن عقـد  العراقي أعطى حق الفسخ للز
الزواج دون أن يعطي حق الفسخ للرجل لذا نقترح تدخل المشرع في تعـديل  

من المادة السادسة من قانون األحوال الشخصية العراقـي تشـمل   ) ٤(الفقرة
الزوج والزوجة على حد سواء لكون الشريعة اإلسالمية مصدر من مصـادر  

  .القانون
ج الباطل هو ما حصل خلل في أركانه أو شرط من شـروط االنعقـاد   الزوا :ثالثاً

واليترتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصـحيح إال إن قـرارات محكمـة    
التمييز تذهب إلى ثبوت النسب بعدم ضياع الولد وهو حيث إن الولد أصـبح  
كواقع حال نتج عن عقد زواج باطل والبّد من نسبة ألبيه للمحافظـة علـى   
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لولد للحيلولة دون ضياع لذا نقترح إن يتدخل المشرع لتوضيح ذلـك  نسب ا
  .وبنصوص قانونية

نوصي عند إقامة دعوى بطالن عقد الزواج الحيلولة دون تمكن الطـرفين   :رابعاً
من الدخول ولحين صدور حكم المحكمة باإلبطال أو إفهامها بما تقـّدم فـي   

ى من مسائل الحميـة وإشـعار   األقل لاللتزام بذلك ديانة واعتبار هذه الدعو
مجلس القضاء األعلى بغية إجراء التحريات األصولية حول الموضوع للتثبت 
من كون المبتغى وآيات شرعية ومن ثم االستمرار في ضوء النتيجـة مـع   

  .مالحظة إن الفرقة في العقدين الفاسد والباطل سواء قبل الدخول أو بعد
بسبب الرضاع نوصي أن تطلب المحكمة  في حالة اإلدعاء وجود الحرمة :خامساً

صورة قيد الطرفين منة معرفة ما إذا كان الرضاع قد حصل في الفترة التي 
تنشر الحرمة وهي فترة الفطام من عدمه، كما نوصي عند حصول اإلدعـاء  
بوجود حرمة بسبب الطالق البائن بينونة كبرى ومن ثم زواج المرأة برجـل  

  .ية أو عند نقض قرارآخر قبل انتهاء عدتها الشرع
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  المصــادر
  القرآن الكريم: أوالً
  الكتب والمراجع: ثانياً
، بيروت، ١أحمد الكبيسي، الوجيز في شرح األحوال الشخصية وتعديالته، ج .١

٢٠١٥. 

 .أدهم صباح مغامس، بحث بطالن عقد الزواج، المعهد القضائي .٢

 .، بغداد١٩٩٦، ٢أكرم نشأت إبراهيم، على النفس الجنائي، ط .٣

، الغدير للنشـر والتوزيـع، سـنة    ١لسيد السابق، أحكام المرأة واُألسرة، طأ .٤
٢٠٠٦. 

لسيد علي الحسيني السيستاني، المسائل المنتخبة، العبـادات والمعـامالت،   أ .٥
 .هـ١٤٢٢

حسين علي األعظمي، أحكام الزواج، مكتبة شوكة الطبع والنشـر األهليـة    .٦
 .١٩٤٩، ١المحدودة، بغداد، ط

، مكتبة الصـفا،  ٢٠٠٨مرافعات، رحيم حسن العكيلي، دراسات في قانون ال .٧
 .أبو ظبي

، دار الكتاب العربي، ٢، م٢رحيم حسن العكيلي، فقه السنة، كتاب النكاح، ج .٨
 .١٩٧٧بيروت، 

رياض خليل جاسم، جريمة التوصل إلى عقد الـزواج باطـل فـي قـانون      .٩
 .٢٠٠١، المكتبة الحديثة، ١العقوبات العراقي، ط

 .١٩٥٨صالح الدين الناهي، اُألسرة والمرأة،  .١٠

 .١٩٨٤-١٩٨٣، خالصة المحاضرات، لسنة عبد القادر إبراهيم .١١

مصـادر  عبد المجيد الحكيم، الوجيز في نظرية االلتزام، الكتاب األول مـن   .١٢
 .١٩٨٠، بغداد، ١االلتزام، ج
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، ٢عبد الوهاب خالف، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسـالمية، ط  .١٣
 .١الكتب المصرية، جالقاهرة، دار 

 .١٩٦٣، سنة ١عالء الدين خروفه، شرح األحوال الشخصية، ج .١٤

غني حسون طه، الوجيز في نظرية االلتزام، الكتاب األول، مصادر االلتزام،  .١٥
 .١٩٧١مطبعة المعارف، بغداد، 

بكر بن مسعود الحنفي، بدائع الضائع في ترتيـب  الكاساني، عالء الدين أبي  .١٦
 .٢، ج٢الشرائح، القاهرة، ط

واج وآثاره، مصر، معهد الدراسات محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الز .١٧
 .١٩٥٨العربية، 

محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصـحاح، بـاب العـين، دار الرسـالة،      .١٨
 .١٩٨٣الكويت، 

 .، دار الغدير١محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ط .١٩

محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شـرح األحـوال الشخصـية     .٢٠
 .٢٠١٢-٢٠١١، سنة ٢العراقي، ط

) ١٨٨(محمد حسن كشـكول، شـرح قـانون األحـوال الشخصـية رقـم       .٢١
 .٢٠١١، ٢وتعديالته، ط) ١٩٥٩(لسنة

الق في شـريعة السـماء،   مصطفى إبراهيم الزلمي، سلطان اإلدارة في الط .٢٢
 .١٩٧٤، مطبعة العالم، بغداد، ١، ط١وقانون األرض، ج

 .٢٠٠٤، مطبعة أنوار دجلة، ١نعمان عبد الرزاق السامرائي، ط .٢٣

 .٤، دمشق، دار الفكر، ج٤وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ط .٢٤
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  القوانين: ثالثاً
 .المعدل ١٩٥٩سنة  ٨٨قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  .١

 .١٩٥١سنة  ٤٠رقم قانون المدني العراقي  .٢

  .المعدل ١٩٦٩سنة  ١١١قانون العقوبات رقم  .٣
  

  المجالت: رابعاً
 .١٩٧٩، سنة  ١مجلة القضاء، العدد  .١

 .١٧٧٨، سنة  ٣مجلة األحكام العدلية، العدد  .٢

 .١٩٦٣، سنة  ٢النشرة القضائية، العدد  .٣

 .١٩٧١، سنة ١النشرة القضائية، العدد  .٤
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 اٌّمذِح 
 

ثلعجم ثلقق  هغلقَ هغقا دقجلٖ ثلوقْثؽٌ٘ي اقٖ هوجزظقز ثلقسٗقجس ثلضقٖ   لِقج  إى للوْظف

غلققخ أثلدظققضْز دظقق ز  جهققز ّثلع٘جظقق٘ز هٌِققج دظقق ز لجطققز. ا ققد   لققش لققَ ُققرث ثلققق  

ثلدظجص٘س ّثلضشسٗعجس ّّػع لَ هي ثلؼوجًجس هج ٗعج دٍ  لقٔ هوجزظقز ُقرٍ ثلقسٗقز 

زثةققَ ثلع٘جظقق٘ز ّثلضعذ٘ققس  ٌِققج دولجُسُققج ثلو ضل ققز   ذققز اققٖ ظققذ٘ا آ، دق٘ققظ ت صنققْى 

 فظْلَ  لٔ ف ْلَ ّثهض٘جشثصَ ثلضٖ ص سزُج ثلٌلن ثلْظ٘ ٘ز .

وجزظضَ للقسٗقجس ثلع٘جظق٘ز ثت أى ط ز ثلوْظف ثلعجم ص سع  لَ٘ دعغ ثل ْ٘د اٖ ه

ًَ هوغا للدّلز ّ ؼْ اٖ ثلؾِجش ثإلدثزٕ للدّلز ثل قجةن  لقٔ ظق٘س ثلوسثاق  ّذلك أل ؛

، دق٘ظ ت ٗنْى لِرٍ ثلقسٗز صقثع٘س  لقٔ هذقدث ُقجم ّػقسّزٕ ُّقْ هذقدث ظق٘س  ثلعجهز

ثلوسثاقق  ثلعجهققز دظقق ز دثةوققز ّهٌضلوققز ّثلققرٕ ٗ ؼققٖ دؼققسّزر ظقق٘س هسثاقق  ثلدّلققز 

ْلف ثّ ثً طجع اٖ ص قدٗن ثل قدهجس ثتظجظق٘ز للؾوِقْز ّث قذجع فجؽجصقَ دجًضلجم دّى ص

ثلعجهز ثلضٖ زصذْث  لٔ ثظجظِج صٌل٘ن أفْثلِن ثلوع٘ش٘ز .ّد الاَ لي ٗنقْى ثلوساق  لقد 

ف   ثلغجٗز ّثلِدف ثلرٕ ّؽد هي ثؽلَ ُّْ صق ٘  ثل دهجس ثتظجظق٘ز للوقْثؽٌ٘ي ثذث 

 ٘جهَ دعولَ ثصؾجٍ ثألاسثد ..ثً طجع  ٌد ل ّأهج ثطجح ُرث ثلوسا  صْلف 

ّلققرلك صؼققع ثلضشققسٗعجس هققي ثل ققْثً٘ي هققج ٗن ققا ثلضققْثشى دقق٘ي فقق  ثلوْظققف ثلعققجم اققٖ 

هوجزظز ثلقسٗقجس ثلع٘جظق٘ز ّدق٘ي ثلق قجظ  لقٔ ػقسّزر ظق٘س ثلوسثاق  ثلعجهقز دظق ز 

 هٌضلوز فوجٗز ثلوظلقز ثلعجهز للدّلز ّهظلقز ثلوضعجهل٘ي هع ثلوسا  .

دسش ثلظْز ثلضٖ صؤعس  لقٔ ظق٘س ثلوسثاق  ثلعجهقز ثذث أهي  ّٗعضذس ثلق  اٖ ثتػسثح

لن ٗوجزض اقٖ ثؽقجز هقٌلن ، دق٘قظ ٗق ق  للوْظقف ثلعقجم فسٗضقَ اقٖ ثدقدث  زثٗقَ  قي 

ؽسٗ  ثتػسثح للداجع  ي هظجلقَ ثلوٌِ٘ز ّثتؽضوج ٘قز ّاقٖ ً قط ثلْلقش ت ٗقؤعس 

  لٔ ػسّزر ظ٘س ثلوسا  دظ ز دثةوز ّهٌلوز .

ُرث ثلؾجًخ ، اوٌِقج هقي ٗغلقخ ؽجًقخ ثلوظقلقز ثلعجهقز  لقٔ ّص ضلف ًلسر ثلدّل اٖ 

ثلوظققجلـ ثل جطققز للوققْظ ٘ي دضقسٗوققَ ثتػققسثح دظقق ز هطل ققز ّهققٌِن هققي ٗعققوـ 

للوققْظ ٘ي دِققرث ثلققق   لققٔ أى ٗوققجزض اققٖ ثؽققجز هققٌلن صقققددٍ ثل ققْثً٘ي ثلضققٖ صٌلوققَ 

اضقلققسٍ اققٖ دعققغ ثلقققجتس ّصطل ققَ اققٖ ثتلققسٓ دوققج ٗق قق  ثلضققْثشى دقق٘ي ثلوظققلقز 

لعجهز ، ّهظلقز ثلوْظف ثلعجم اٖ هوجزظز ُرث ثلقق  للقداجع  قي ثلوظقجلـ ثلوٌِ٘قز ث

 ّثتؽضوج ٘ز .

أّل إػققسثح  ساضقققَ ثلذشقققسٗز ٗعقققْد إلقققٔ  ِققد زهعققق٘ط ثلغقققجًٖ ، إذ لقققجم ثلعوقققجل إى 

دئػققسثح لضقعقق٘ي ظققسّاِن ثلوعج قق٘ز ّثلقظققْل  لققٔ ثلطعققجم ّثلصٗققش هوققج ثػققطس 

  ثلعوجل ل٘عوع  قنْثُن ا قجلْث لقَ دقجى )) إلٔ ؽوع ش وج (هدًجُش )طجفخ ثل صٌٗز 

اج ضقخ إلقٔ اس قْى  ًج  قٖ  هقي ثلٌذقجس ّثلصٗقش ..ثلؾْع ّثللوث ٗلذجى دٌج ّل٘ط  ٌقد

ّثؽلخ إلَ٘ أى ٗد ٌج ًع٘ش ((
(1)

 

                                                           

(
1
 232, ص  َ 1554, اٌما٘شج ,  2, ج 2ػٍٟ اٌؼش٠ف , ششذ ذشش٠غ اٌؼًّ فٟ ِظش , ط (
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أهققج اققٖ ثلقؼققجزر ثلًْ٘جً٘ققز الققن صعققسف هغققا ُققرٍ ثتفضؾجؽققجس ّثإلػققسثدجس ، ّا٘وققج 

إطققققدثز ّّػققققع لققققْثً٘ي ل وققققع ٗ ققققض ثلقؼققققجزر ثلسّهجً٘ققققز ا ققققد ثػققققطسس إلققققٔ 

ثإلػسثح
(1)

 

ّاٖ  ثلقؼجزر ثلذجدل٘ز ا قد  ساقش هغقا ُقرٍ ثلقس قجس لجطقز اقٖ هٌِقز ثلٌققش ثلضقٖ 

 جًقققش ظقققجةدر آًقققرث  ف٘قققظ لقققجم ثلٌققققجص٘ي دقققجلضْلف  قققي ثلعوقققا دعقققذخ  قققدم ص جػقققٖ 

أؽْزُن
(1)

 

  

                                                           

(
1
َ  2223ػثذ اٌغالَ ر٠ة ,  لأْٛ اٌؼًّ اٌدضائشٞ ٚاٌرحٛالخ االلرظاد٠ح , اٌدضائش , داس اٌمظة ٌٍٕشش ,  (

 365,  ص 

(
2
َ  2223ػثذ اٌغالَ ر٠ة ,  لأْٛ اٌؼًّ اٌدضائشٞ ٚاٌرحٛالخ االلرظاد٠ح , اٌدضائش , داس اٌمظة ٌٍٕشش , (

  365,  ص 
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 اٌّثحث األٚي

 ِفَٙٛ اإلطاس اٌمأٟٛٔ ٌحك اإلضشاب

 

 اإلضشاب ٚخظائظٗاألٚي / ذؼش٠ف اٌّطٍة 

ضرب أٌعنً اإلضراب فً اللغة الكفاف عن الشًء واإلعراض عنه فٌقال 
 عرض عنهأضرب عنه أي أ, كف عنه و فالن عن هذا األمر إضرابا  

(1) 

 

 } (1) أَفََنْضرُِب َعنُكُم الذِّْكَر َصْفًحا أَن ُكنُتْم قَْوًما مُّْسرِِفينَ  {لْلَ صعجلٔ ّ

، ّثلوؼسح ثلو ٘ن دجلذ٘قش ، ّثػقسح ثلسؽقا  ثإللجهزّٗثصٖ ثإلػسثح دوعٌٔ 

اٖ ثلذ٘ش : ألجم  وج ٗ جل ػسح ثلسؽا ٗؼسح ، إذث لقسػ اقٖ ثدضقءغج  ثلقسشأ ّٗقثصٖ 

ثإلػققسثح دوعٌققٔ ثتهضققءٌجع ا٘ ققجل : أػققسحإ ٗاؼققس حا إػققسثدجذ  إٔ ثهضٌققع ّلققرلك ٗ ققجل 

ثهضٌقع  ثػسح ثلعوجل ًّقُْن  ي ثلعوا فضٔ صؾجح هطجلذِن ، ّثػقسح  قي ثلطعقجم

  ٌَ ثفضؾجؽج  لٔ أهس ّهطجلذضَ دوطلخ
(3)

  . 

, أمااا بشااان مللااضول اإلضااراب افاا البا , فقاال اباٌناا  شراء الفق اااء بشااؤنه         
بوفاف ا  فً إظ ار عنفر معٌن أو مجموعة من العنافرا م وٌرجع ذلضك إلى رغب

الزمة لإلضراب , وابعا لذلك اخالفوا فً العنافر المكونة لإلضراب 
(4)

  

علاااى عنفااار الاوااااف أو ال جااار المإاااا  للعمااال  , فعااارف  م فركاااز بعضااا
اإلضااراب ب ااذا االاجااا  بؤنااه هجاار المااوظفٌن أو المواااخلمٌن العمااومٌٌن عمل اام مااع 
اموك م بوظائف م , و ٌلجا الموظفون عالة ل ذا اإلجراء إظ ارا لوخ  م على عمال 

مالبكومة على إجابة م الب  جبارمن أعمال البكومة أو إل
(5)

   . 

                                                           

(
1
 545َ , ص  1555, ت١شٚخ , داس طادس ٌٍطثاػح ٚإٌشش ,  2اتٓ ِٕظٛس , ٌغاْ اٌؼشب , ِح (

(
2
 5عٛسج اٌضخشف , ا٠٢ح سلُ :  (

(
3
أحّددذ اٌؼاتددذ ٚنخددشْٚ , اٌّؼدددُ اٌؼشتددٟ األعاعددٟ , ذددٛٔظ , إٌّظّددح اٌؼشت١ددح ٌٍرشت١ددح ٚاٌثمافددح ٚاٌؼٍددَٛ ,  (

 placeىاْ تاٌؼاطّح اٌفشٔغ١ح تاس٠ظ ٠طٍدك ػ١ٍدٗ   . ٠ٚؼٛد أطً وٍّح اإلضشاب إٌٝ 565ِ, ص  َ 1595

de grève   ح١ث واْ اٌؼّاي ٠درّؼْٛ فٟ ٘زا اٌّىاْ ٌٍثحث ػٓ ػًّ ِٚدٓ اعدُ ٘دزا اٌّىداْ أخدزخ ذغد١ّح  

 داس إٌظدش ٌٍرٛص٠دغ ٚإٌشدش ,  اإلضشاب  : ػثذ اٌثاعدظ ػثدذ اٌّحغدٓ , اإلضدشاب فدٟ لدأْٛ اٌؼّدً , اٌمدا٘شج ,

, ت١دشٚخ ,  1, خ١شاس وٛسٔٛ , ِؼدُ اٌّظدطٍحاخ اٌما١ٔٛٔدح , ذشخّدح ِٕظدٛس اٌماضدٟ , ط 12َ, ص  1552

 155, ص  َ 1559اٌّؤعغح اٌداِؼ١ح ٌٍذساعاخ ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ , 

(
4
  اٌغ١ذ ػثذ اٌح١ّذ ِحّذ اٌؼشتٟ , ِّاسعح اٌّٛظف ٌٍحش٠اخ اٌؼاِح فٟ اٌمدأْٛ اإلداسٞ ٚاٌمدأْٛ اٌدذٌٟٚ ,   (

 351َ , ص  2223, اٌما٘شج , داس إٌٙضح اٌؼشت١ح ٌٍرٛص٠غ ٚإٌشش ,  1ط

(
5
 325, ص  َ 1565, اٌما٘شج , داس اٌّؼاسف , 3ِحّذ فؤاد ِٕٙا  , اٌمأْٛ اإلداسٞ اٌؼشتٟ , ط  (
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اإلضاااراب أٌضاااا بؤناااه اوااااف الماااوظفٌن عااان القٌاااام  ذاااااه عااارف المعنىباااو
لون أن مان ولكان  مإااة , بؤعمال م ومن ثم االماناع عن ألائ ا لملة معٌنة وبفورة

 انفرف نٌا م إلى ارك وظائف م بففة ن ائٌة
(1)

   

فً اعرٌف اإلضراب على عنفار الجماعٌاة واالافاا   ونشخر فً بٌن ركز
عالة أشاخام مان العااملٌن فاً المرافا   فعرفه بؤنه عبارة عان اافاا  باٌن, الموب  

العامة على واف العمل المنو  ب ام مالة معٌناة لوابب مان األواباب لابقٌا  مفالبة 
اعاا خافة للمضربٌن الوٌما الماعلقة بالعمل كرفع األجاور أو رفاع ضارر ٌروناه وا

أو لالباجاج علضى أمر من األمور علٌ م
(2)

  . 

( 1من النابٌة القانونٌة نجل أن المشرع العرااً عرفه فً اانون العمل رام )
اافااا  مجموعااة العمااال أو المواااخلمٌن أو اكثاارهم فااً  ))كاااالاً     1551لواانة 

مشاااروع معاااٌن , علاااى الاوااااف عااان العمااال بشاااؤن اماااور ااعلااا  بشااارو  العمااال 
(( ام وابوال ما واالواخل

(3)
 . 

ان هذا الاعرٌف جعل االافا  اضرابا فً بٌن أن االضراب هو الاوااف عان 
العماال , كمااا أنااه افاار المضااربٌن عاان العماال بالعمااال والمواااخلمٌن فااً الق اااع 
الخام , اال انه بلل ضااب ا م ماا فاً ابلٌال المضاربٌن عان العمال بكاون االافاا  

و اغلبٌا م على الاواف عن العمل فً المشروع عن  رٌ  جمٌع العمال ا
(4)

. 

الفقه , فعرفه باعرٌفا  مخالفة , بوابب اخااالف الزاوٌاة  ما ورل عنه فً ماأ

الاً نظر فٌ ا كل من م الى االضاراب مان خاالل اظ اار عنفار معاٌن او اخار مان 

عنافاار االضااراب او االشااخام القااائمٌن بااه او عااللهم او الغاٌااة المقفااولة منااه, 

اواااف )) عرفااه بانااه    فقااه العرااااً بٌاا نقافاار علااى اٌاارال اعرٌااف جانااب ماان ال

العمال الجماعً المإا  عن انفٌذ الازاماا م المقاررة بموجاب عقاول العمال , بوابب 

واااوع ناازاع جماااعً ٌاعلاا  بالم البااة بابوااٌن شاارو  وظااروف العماال , وٌقفاال 

(( باواف العمال الجماعً   جمٌع العمال او اكثرهم 
(5)

.  

  

                                                           

(
1
 ,  419َ , ص  1551ػثذ اٌغٕٟ تغ١ٟٛٔ ػثذ هللا ,  اٌمأْٛ اإلداسٞ , االعىٕذس٠ح , ِٕشأج اٌّؼاسف  (

  (
2
َ , ص  1599, اٌى٠ٛددد , ِىرثددح اٌفددالذ ٌٍٕشددش ٚاٌرٛص٠ددغ ,  1إتددشا١ُ٘ طددٗ اٌف١دداع , اٌمددأْٛ اإلداسٞ , ط(

, ع١ٍّاْ ِحّذ اٌطّداٚٞ , ِثدادا اٌمدأْٛ اإلداسٞ , ٔظش٠دح اٌّشفدك اٌؼداَ ٚػّداي اإلداسج اٌؼاِدح , اٌىرداب 132

   155َ , ص  1553اٌثأٟ , اٌما٘شج , داس اٌفىش اٌؼشتٟ , 

(
3
َ , ِٕشددٛس فددٟ اٌٛلددائغ اٌؼشال١ددح تدداٌشلُ 1559ٌغددٕح  1( ِددٓ لددأْٛ اٌؼّددً اٌؼشالددٟ سلددُ ٠52ٕظددش اٌّددادج    (

 16/3/1559( فٟ 4115 

(
4
ِحّذ ع١ٍُ ِحّذ أ١ِٓ , ٔٛصاد أحّذ ٠اع١ٓ , إٌظاَ اٌمأٟٛٔ إلضشاب اٌّٛظف اٌؼاَ فٟ اٌؼشاق   دساعح  (

,  15, ع 1, ج 5ٌما١ٔٛٔح ٚاٌغ١اع١ح , خاِؼح وشوٛن , ِحِماسٔح ( , وشوٛن , ِدٍح و١ٍح اٌمأْٛ ٌٍؼٍَٛ ا

 , 111َ , ص2216

(
5
  225َ , ص1595, تغذاد , ِطثؼح اٌؼّاي اٌّشوض٠ح , 2ػذٔاْ اٌؼاتذ , ٠ٛعف ا١ٌاط , لأْٛ اٌؼًّ , ط (
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علاى جاناب العماال لون الماوظفٌن , لكناه  ن هذا الاعرٌف افار االضارابإ

 باالل الغاارض منااه , بابوااٌن شاارو  العماال وظروفااه لون غٌرهمااا ماان الم الااب

وماان جانبنااا ٌمكاان ان نعاارف االضااراب بانااه  , األخاارك كالم الااب الوٌاوااٌة مااثال 

الاواف الجماعً للعمال والموظفٌن عن ألاء أعمال م الملزماة اانوناا  )) عبارة عن   

اة , ومن لون أن ٌاخلوا عن وظائف م , من اجال ارغاام الوال ة العاماة فاً لملة مإا

(( اللولة أو افباب العمل , على البٌة م الب م الم نٌة المشروعة وف  القانون
(1)

   

لعام  وٌعرفه بعض من الفق اء بؤنه اواف جماعً ملبر عن العمل ٌ لف إلى
 الم البا  الم نٌة

(2)
 

اواف لمجموعاة مان األشاخام عان ممارواة  كما ٌعرفه بعض شخر بؤنه كل
لبفااول ا لضن اجااضااضم أم اجاماعٌااا   ا  ضااضملنٌ ا  ضا ااضضان نشضواء كااضضااضً وضا  م الم نااضااضنش
 الول ة الاابعٌن ل ا ى منفعة ل م عن  رٌ  الضغ  على إرالة ال ٌئة أوضعل

(3)
 .  

إذ عرفاه , من عرف اإلضراب مركازا علاى الغارض أو ال الف مناه وهناك 
عاان العماال وذلااك ماان اجاال ابوااٌن ظااروف العماال أو البفااول علااى  الاواااف  بؤنااه

مزاٌا أفضل أو لغرض موانلة نشا  اجاماعً معٌن 
(4)

    

اواف كل أو بعض الماوظفٌن  وارٌب من هذا الاعرٌف ُعِرف اإلضراب بؤنه
أو العمال عن العمل ب لف ابوٌن ظروف العمل أو البفول علاى مزاٌاا أفضال أو 

نشا  وٌاوً أو اجاماعً معٌن بقفل موانلة 
(5)

 

وبالنوبة لاعرٌف االضراب فً ابكام القضاء, فإننا لم نعثر علاى اعرٌاف لاه 

 فً ابكام القضاء العرااً
(6)

. 

اوااف مانظم  )) وال عرفه مجلس اللولاة الفرنواً فاً ابالك ابكاماه باناه   

(( موب  للعمل من اجل اللفاع عن المفالح الم نٌة 
(7)

  . 

                                                           

(
1
 112إٌظاَ اٌمأٟٛٔ إلضشاب اٌّٛظف اٌؼاَ فٟ اٌؼشاق   دساعح ِماسٔح ( , اٌّشخغ اٌغاتك , ص  (

(
2
) B, Teyssie : Grève , Guide juridique , Dalloz , tome3, Paris , 1987 ,p 279. 

(
3
, اٌما٘شج , ِطثؼح اإلعدشاء  1ط ػٍٟ ػثذ اٌفراذ ِحّذ خ١ًٍ , اٌّٛظف اٌؼاَ ِّٚاسعح اٌحش٠ح اٌغ١اع١ح ,   (

 469, ص  َ 2222, داس إٌٙضح اٌؼشت١ح , 

(
4
) Auby  (J.M) et Ader  (R.D) : Droit administratif , Dalloz , 1977 , p 199.   

(
5
َ  1556ِحّذ أظ لاعُ خؼفش , اٌّٛظف اٌؼاَ ِّٚاسعح اٌؼًّ إٌمداتٟ , اٌمدا٘شج , داس إٌٙضدح اٌؼشت١دح  (

   193, ص 

(
6
 111إٌظاَ اٌمأٟٛٔ إلضشاب اٌّٛظف اٌؼاَ فٟ اٌؼشاق   دساعح ِماسٔح ( , اٌّشخغ اٌغاتك , ص (

 (
5
. ٔمدال ػدٓ : عداِش أحّدذ ِٛعدٝ , اضدشاب اٌؼدا١ٍِٓ فدٟ  5/1552/  25حىُ ِدٍظ اٌذٌٚدح اٌفشٔغدٟ فدٟ (

ِٕشدٛسج  12َ, ص 2225اٌّشافك اٌؼاِح   دساعح فدٟ إٌظداَ اٌمدأٟٛٔ اٌفٍغدط١ٕٟ ٚاٌفشٔغدٟ ٚاٌدضائدشٞ (, 

  https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=105741ػٍٝ اٌّٛلغ االذٟ :  
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ان هااذا الاعرٌااف موفاا  الااى باال كبٌاار, ألنااه أ لاا  فااً اعرٌااف االضااراب 

واالشااخام القااائمٌن بااه وااواء بالعمااال ام بااالموظفٌن, وباالل الغاارض بالمفااالح 

الم نٌة الماعلقة بالعمل والوظٌفة لون األغراض الوٌاوٌة 
(1)

.  

 :  خظائض االضشاب 

 :اإلضرابحقمشروعومقٌد:أولا

ٌعل اإلضراب أبل بقو  اإلنوان ومن أهم البقو  االاافالٌة واالجاماعٌة, 

القااانون الاالولً والقااوانٌن اللاخلٌااة وأكاال  علٌااه العلٌاال ماان المواثٌاا   هااام بااهالااذلك 

البا  لام ٌاؤ  م لقاا بال جااء مقٌال وٌجاب أن ٌمارواه  اللولٌة واإلالٌمٌة, إال أن هذا

واإلجراءا  المقررة فٌه   العمال فً إ ار الاشرٌع و بقا للضواب
(2)

. 

::اإلضرابحقفرديٌمارسفًإطارجماعًثانٌاا

ٌعابر اإلضراب برٌاة فرلٌاة ألناه اقارر لكال عامال بفافة شخفاٌة , فلكال 

الاواف عن العمل , ولكون اإلضراب ٌعبر عن مفاالح العماال فاان  عامل الب  فً

جماعٌااة , وبالاااالً ٌجااب أن  هااذ  البرٌااة الفرلٌااة ال ٌمكاان مماروااا ا إال ب رٌقااة

انفاا ر البرٌااا  الفرلٌااة للعمااال فااً اافاااا م علااى الاواااف عاان العماال بغٌااة ابقٌاا  

 . م الب م

وعلٌه فان هذ  الخافٌة اع ً العامل الب  فً البرٌة فً المشاركة فاً اإلضاراب 

من علم ا, والبرٌة فً أن ٌوامر فً االماناع عان العمال بااى ن اٌاة اإلضاراب أو 

 ابل ذلك لمباشرة عملهٌعول 
(3)

. 

:اإلضرابحقٌلحقالضرربصاحبهأوبغٌره)سالحذوحدٌن(:ثالثاا

ٌاراب على مماروة العامل لإلضاراب إلباا  الضارر باه , مان خاالل إثاارة 
الموااإولٌا  الاؤلٌبٌااة ضاال  , إضااافة إلااى إثااارة الموااإولٌة الجزائٌااة ضاال  أٌضااا إذا 

 مشروعه .غٌر  راف  اٌام اإلضراب افرفا 

ومن جانبه ال ٌلب  اإلضراب الضرر بفابب العمل من خاالل اوااف اإلناااج وماا 

 ٌاراب علٌه من ابعا  مالٌاة, إضاافة إلاى ماا ٌلبقاه مان إضارار باالاافاال الاو نً
(4)

. 

                                                           

 (
1
 إٌظاَ اٌمأٟٛٔ إلضشاب اٌّٛظف اٌؼاَ فٟ اٌؼشاق   دساعح ِماسٔح ( , اٌّشخغ اٌغاتك(

(
2
َ , 2225أتٛ ػّشٚ , اٌرٕظ١ُ اٌمأٟٛٔ ٌحك االضشاب , اٌما٘شج , داس اٌىرة اٌما١ٔٛٔح , ِظطفٝ أحّذ  (

 124-122ص

(
3
 51, ص اٌّشخغ اٌغاتكاالضشاب فٟ لأْٛ اٌؼًّ ,  (

(
4
 551َ , ص2223أحّذ حغٓ اٌثشػٟ , اٌٛخ١ض فٟ لأْٛ اٌؼًّ , اٌما٘شج , داس إٌٙضح اٌؼشت١ح ,  (
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 اٌثأٟ / ػٕاطش حك االضشاب اٌّطٍة 

  ٌجطققس ف  ققا صْلققف  ققي ثلعوققا دثًققَ إػققسثح ٗؾققخ أى صضققْثاس ا٘ققَ ٘ققن٘ٗققضن صلنققٖ 

 ُوج ثلعٌظس ثلوجدٕ ّثلوعٌْٕ . أظجظ٘ز 

 :ةصرالمادٌاالعن

جمااعً عان العمال الاوظٌفً الملازم بفاورة مإاااة , بٌا  وهو ٌعنً وجول اوااف 
 اوافر الشرو  االاٌة   ٌا لب

الشر  األول   الاواف الكامال عان العمال بفاورة مإاااة   وٌابقا  ذلاك مان خاالل 

الموااامرٌن فااً الاالوام عاان العماال الملاازمٌن االماناااع الجماااعً للعمااال والمااوظفٌن 

لائه ملة معٌنة من الزمن , مع اوافر النٌة للك هإالء بعلم اارك وظاائف م بفاورة ؤب

 ن ائٌة , ولذلك فان الاواف الن ائً عن ألاء العمل ال ٌعل اضرابا بل اواقالة
(1)

 .  

ن ماعلقاا بعمال الشر  الثانً   أن ٌكون االماناع عن عمل ملازم اانوناا   أي أن ٌكاو
ملزم اانونا على اخاالف نوعٌة مفلر االلازام , واواء أكاان نفاا اانونٌاا أم نظاماا 

 .  ام اعلٌما  ام عقل عمل فرلي أم عقلا ملنٌا

ن ٌماناع كال الشر  الثال    أن ٌكاون االمانااع عان العمال جماعٌاا   وٌقفال باذلك أ
لاواف عن الاء الخلمة الم لوباة غالبٌا م عن ألاء أعمال م بما ٌإلي إلى اأو  العمال

من م للمرف  او المنشاة . وفً العرا  ال ٌشار  أن ٌجري االضراب بالنوبة للعمال 
عن  رٌ  النقابة بل ٌكفً ان ٌكون جماعٌا , بشار  أن ٌبلغاوا رئاٌس االاباال العاام 

لنقابا  العمال بذلك ووزٌر العمل والشإون االجاماعٌة 
(2)

. 

اواف  االرالا  الكامل على موضوع االضراب   أي أن اوااف كال الشر  الرابع   
عناه ببٌا   عامل او موظف عن العمل كان لنفس الوبب الذي لفع األخرٌن للاوااف

ااالاى ارالا  المضربٌن عن العمال علاى وبالة ال الف , وبالااالً ال ٌعال فاً بكام 
ظفٌن او االضاااراب الاوااااف الماااازامن عااان العمااال مااان جاناااب كااال العماااال أو الماااو

غالبٌا م , اذا كان  هنالك اوباب مخالفة لاواف م عن العمل بوبب عالم وبالة العمال 
 الم نً الاً اضربوا عن ا

(3)
 . 

  

                                                           

(
1
 212, اٌّشخغ اٌغاتك , ص لأْٛ اٌؼًّاالضشاب فٟ  (

(
2
, اٌٛلدددائغ اٌؼشال١دددح , اٌؼدددذد  1595ٌغدددٕح  51ِدددٓ لدددأْٛ اٌؼّدددً إٌافدددز سلدددُ (  2( اٌفمدددشج  136اٌّددادج   (

 15/9/1595 ( ف3163ٟ 

(
3
 45, ص َ 2212حغٓ , ذٕظ١ُ اٌحك فٟ االضشاب , االعىٕذس٠ح ,  داس اٌداِؼح اٌدذ٠ذج ,  ٟطالذ ػٍ (



8 
 

:العناصرالمعنوٌة

واامثاال فااً وجااول افاال االضااراب , وااالبٌر  , وان اكااون م الااب المضااربٌن عاان 
 العمل مشروعة وكاالاً   

عمال   بمعناى أن ااجاه االرالة الفعلٌاة للعااملٌن الشر  األول   نٌاة اإلضاراب عان ال
ٌجبروا فاابب  كًلائه , ؤفً المرف  الى الابلل المإا  عن انفٌذ العمل المكلفٌن ب

العمل او الول ة العامة لم الب م الم نٌاة والمشاروعة او الالفاع عن اا 
(1)

وبخالفاه .  
غاراض لعمال أو ألالعمال والموظفون عن العمل من اجال االخاالل بواٌر ا اذا اواف

شخفٌة غٌر مشروعة فان اماناع م ال ٌعل اضرابا , انما ٌعل جرٌمة جنائٌة معاااب 
 ( 331و  33۳ ) علٌ ا بموجاب الماوال

(2)
 111راام  مان ااانون العقوباا  العراااً 

الذي عل اماناع الموظفٌن عن اعمال م الوظٌفٌة ألوباب خافة ولٌو   1565لونة 
ي و ألألم البا  م نٌة جرٌمة جنائٌة , اذا كان  ناٌجة لرجاء او اوفٌة أو وواا ة 

وبب اخار غٌار مشاروع . او كاان بقفال االضارار بمفالبة ابال األفارال او بقفال 
 منفعة شخم على بواب اخر او على بواب اللولة. 

الثااانً   ااالبٌر االضااراب   وٌقفاال بااه الاواااف الجماااعً عاان العماال ناٌجااة الشاار  
االافا  بٌن العمال او الماوظفٌن ماع وبالة هالف م مان االضاراب او وبالة الم الاب 

الجماعٌاة لاالك المضااربٌن عاان العماال فااً المإوواة 
(3)

وهااو مااا أشااار الٌااه المشاارع  
, بٌ  ٌظ ار ذلاك  1517 لونة 71من اانون العمل رام  (126)العرااً فً المالة 

 العنفر فً بالاٌن  

  االافااا  الواااب  بااٌن العمااال او المااوظفٌن علااى االضااراب بغااض   األولااى
 النظر عن كٌفٌة هذا االافا  .

  االافا  الالب  مع االاً االرالا  )االاً النواٌا (.  الثانٌة 

اوااف العماال الشر  الثال    الم الب الم نٌة الممكنة والمشروعة   وٌقفل باه شن 
او الموظفٌن عن العمل كان ب لف مماروة الضغ  على فاابب العمال او الوال ة 

األجور أو ع ائ م  لم الب م الم نٌة المشروعة , كابوٌن العامة من اجل االواجابة
اٌاها او ابوٌن ظروف العمل او اعلٌل بعض الشرو  واالجراءا  الاعوفٌة 
(4)

 . 

                                                           

(
1
 43, اٌّشخغ اٌغاتك , ص ذٕظ١ُ اٌحك فٟ االضشاب (

(
2
( :    ٠ؼالة تاٌحثظ وً ِٛظف اٚ ِىٍف تخذِح ػاِح اِرٕغ تغ١ش حك ػٓ أداء ػًّ ِٓ 332اٌّادج   (

اػّاي ٚظ١فرٗ اٚ اخً ػّذا تٛاخة ِٓ ٚاخثاذٙا ٔر١دح ٌشخاء اٚ ذٛط١ح أٚ ٚعاطح أٚ ألٞ عثة نخش غ١ش 

ة تاٌحثظ ٚتاٌغشاِح أٚ تئحذٜ ٘اذ١ٓ اٌؼمٛتر١ٓ : وً ( فٕظد ػٍٝ أٔٗ :   ٠ؼال331ِششٚع. (( . أِا اٌّادج  

ِٛظف اٚ ِىٍف تخذِح ػاِح اسذىة ػّذا ِا ٠خاٌف ٚاخثاخ ٚظ١فرٗ اٚ اِرٕغ ػٓ أداء ػًّ ِٓ أػّاٌٙا تمظذ 

 االضشاس تّظٍحح أحذ األفشاد أٚ تمظذ ِٕفؼح شخض ػٍٝ حغاب نخش اٚ ػٍٝ حغاب اٌذٌٚح((

(
3
ٌرٕظدد١ُ اٌمددأٟٛٔ ٌؼاللدداخ اٌؼّددً اٌدّاػ١ددح ٚفمددا ٌٍمددأْٛ اٌىدد٠ٛرٟ فددٟ ضددٛء اتددشا١ُ٘ اٌذعددٛلٟ أتددٛ ا١ٌٍددً , ا (

, اٌؼدذد األٚي, ذشدش٠ٓ اٌثدأٟ 1اٌمأْٛ اٌّماسْ ٚاٌمأْٛ اٌذٌٟٚ تحث ِٕشٛس تّدٍح اٌحمٛق اٌى٠ٛر١دح , اٌغدٕح 

 55َ  ,  ص 1554,

(
4
دٟٔ ,  دساعح ١ِذا١ٔح( , ػّاْ ػٍٟ ِحّذ اٌدثاٌٟ , احم١ح اٌّٛظف١ٓ اٌؼا١ِٓ فٟ االضشاب فٟ اٌمأْٛ االس (

 24-23, ص َ 2214, خاِؼح اٌششق األٚعظ , سعاٌح ِاخغر١ش ِمذِح اٌٝ خاِؼح اٌششق االٚعظ , 
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 اٌّثحث اٌثأٟ

 اشىاي االضشاب ٚاٌرى١١ف اٌمأٟٛٔ 

 

 فٟ اٌّٛاث١ك اٌذ١ٌٚح  / حك االضشاب اٌّطٍة األٚي

ٗعققد ثإلػققسثح هققي ثلق ققْأ ثألظجظقق٘ز ثلضققٖ صٌجّلضِققج ّث ضساققش دِققج ثلوْثع٘قق  ثلدّل٘ققز 

ثلق قْأ ثأللقسٓ هغقا ثلقق  اقٖ ثلعوقا لق ْأ ثإلًعجى ّذلك تزصذجؽَ ثلْع٘  دذعغ 

إت أى ُقرث ثلقق  ؽقج  ه ٘قدث ّ غ٘قس هطلق  ّٗقق  للدّلقز ،  ّثلق  اٖ ثلضٌلق٘ن ثلٌ قجدٖ

 . ثلوعٌ٘ز اسع دعغ ثل ْ٘د  لَ٘

  أتشص اٌّٛاث١ك اٌذ١ٌٚح اٌرٟ ٔظد ػٍٝ اإلضشاب

ث ضساش ثلعدٗد هي ثلوْثع٘  ثلدّل٘ز لق ْأ ثإلًعقجى دجإلػقسثح ّث ضذسصقَ هقي 

ظققش  لقٔ ُققرث دققسش ثلوْثع٘ق  ثلدّل٘ققز ثلضقٖ ًأثلضقٖ صٌجّلضِققج ، ّهقي  ثلق قْأ ثألظجظقق٘ز

 :  ٗلٖ  ثلق  هج

 : 1991 ثإل الى ثلعجلوٖ لق ْأ ثإلًعجى -1

دجلسغن هي غ٘جح ثلقٌض ثلظقسٗـ  لقٔ فق  ثإلػقسثح اقٖ ثإل قالى ثلعقجلوٖ لق قْأ 

( هٌقَ ، ّثلوضعل ضق٘ي دق قْأ  قدر 11ّ13ثإلًعجى إت أًَ ٗعضشف هوج أ دصَ ثلوقجدص٘ي )

دشقسّؽ  جدلقز ّهسػق٘ز ّدقثؽس ذثس طلز دِرث ثلق  ّهٌِقج ثلقق  اقٖ ثلض٘قجز ثلعوقا 

 ّثتًؼوجم لِج فوجٗز لوظجلقَ  جدل ّثلق  اٖ إًشج  ثلٌ جدجس ثلعوجل٘ز
(1)

  . 

 : 1911 ثلعِد ثلدّلٖ ثل جص دجلق ْأ ثتلضظجدٗز ّثتؽضوج ٘ز ّثلغ جا٘ز -1

ؽقج  ثلقٌض  لققٔ فق  ثلعوققجل اقٖ ثإلػققسثح دجلعِقد ثلققدّلٖ ثل قجص دققجلق ْأ 

، ّاقٖ ثلوقجدر 1911٘ز ثلرٕ ألسصقَ ثألهقن ثلوضققدر  قجم ثتلضظجدٗز ّثتؽضوج ٘ز ّثلغ جا

 : هٌَ، ّثلضٖ ًظش  لٔ /د( 1/1ثلغجهٌز )

بااا  صضعِقققد ثلقققدّل ثألؽقققسثف اقققٖ ُقققرث ثلعِقققد دن جلقققز هقققج ٗلقققٖ : ............ )د(  -1)
(  اإلضراب, شرٌ ة ممارواه وفقا لقوانٌن البلل المعنى

(1)
. 

                                                           

(
1
, ػّاْ , داس اٌثمافح ,  1ِحّذ ٠ٛعف ػٍٛاْ , ِحّذ خ١ًٍ اٌّٛعٝ , اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ٌحمٛق االٔغاْ , ج (

 134َ , ص2211

 (
2
, ِىرة اٌّفٛع اٌغاِٟ 1566تاٌحمٛق االلرظاد٠ح ٚاالخرّاػ١ح ٚاٌثماف١ح اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخاص تٕٛد (

 ٌحمٛق االٔغاْ , األُِ اٌّرحذج :

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
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للعوجل  سٗطز أى ٗذج قس اقٖ ًطقجأ ثل قْثً٘ي اجإلػسثح ّا ج لِرٍ ثلوجدر ف  هشسّع 

ثلْؽٌ٘ز ثلضٖ صٌلوَ، ف٘ظ أى ثلِدف هي ُقرٍ ثلؼقْثدؾ ُقْ ثلضْا٘ق  دق٘ي فق  ثلعوقجل 

اٖ هوجزظز ثإلػسثح للداجع  ي هظجلقِن ّف ْلِن ثلش ظق٘ز ّث ضذقجزثس ثلظقجلـ 

 ثلعجم
(1)

.   

اِققرٍ ثلوققجدر لققسزس أى فقق  ثإلػققسثح ٗنققْى ف ققج هشققسّ ج للعوققجل  ْظقق٘لز 

ثلوٌِ٘ققز ،  لققٔ أى صققضن هوجزظققضَ ّا ققج للؼققْثدؾ ّثل ٘ققْد ثلضققٖ  لققداجع  ققي ثلوظققجلـل

دج ضذجزُج ثلقجه٘ز للٌلجم ّثلوظلقز ثلعجهقز  صؼعِج ثلدّلز، ّأ طش ثتص جل٘ز  ا دّلز

، ثلق  اٖ ّػع ثلؼْثدؾ ّثل ْ٘د لضقج ٖ ثلضؾقجّش اقٖ هوجزظقز ثإلػقسثح ، دق٘قظ 

اقئى ثل ٘قْد   ّص سٗقخ ثتلضظقجد ثل قْهٖ، ّدجلضقجلٖت ٗعج  ثظضعوجلَ ّٗظذـ أدثر لِقدم 

ثلضٖ صؼعِج ثلدّلز ٗؾخ أى صنقْى اقٖ أػق٘  فقدّدُج ّصِقدف إلقٔ ثلضْا٘ق  دق٘ي فق  

ثلعوجل اٖ ثلداجع  ي هظجلقِن ّد٘ي ث ضذجزثس ثلظجلـ ثلعجم 
(1)

 . 

ّٗالفققع  لققٔ طقق٘غز ثلققٌض ثلققْثزد اققٖ ثلعِققد أًِققج ؽققج س  جهققز ّت صضؼققوي 

اِ٘قج ص ٘٘قد ثإلػقسثح، ّلقرلك  ولقش لؾٌقز ثلقسٗقجس ثلٌ جد٘قز اقٖ  ثلققجتس ثلضقٖ ٗؾقْش

هققي ثلعققْثد  ثلوضعل ققز دووجزظققز ثلقسٗققجس  هٌلوققز ثلعوققا ثلدّل٘ققز  لققٔ دٌققج  هؾوْ ققز

ثإلػسثح، ف٘ظ ألسس إهنجً٘ز  ثلٌ جد٘ز، ّهٌِج ثلقجتس ثلضٖ ٗؾْش اِ٘ج ص ٘٘د ثلق  اٖ

ص ٘٘د ُرث ثلق  اٖ فجلض٘ي ُوج 
(3) 

  :  

  ثلوْظ ٘ي ثلقنْه٘٘ي ثلقرٗي ٗوجزظقْى ثلعقلطز دجظقن ثلدّلقز )ثلعقجهل٘ي إػسثح

ّثلشسؽز ّثلوقْظ ٘ي ثلعوقْه٘٘ي اقٖ ثلوعقضْٗجس ثإلدثزٗقز  اٖ ثل ْثس ثلوعلقز

ثلعل٘ققج(  ققْى هوجزظققز ُققرٍ ثل تققجس لققق  ثإلػققسثح ٗققؤدٕ إلققٔ إلقققجأ ثلؼققسز 

 دثهي ثلوؾضوع .

 ظ ث ضذقسس ثللؾٌقز أى ثإلػسثح اٖ هؾجل ثل دهجس ثلعجهز ثألظجظ٘ز ا ؾ ، ف٘ق

ثل ققدهجس ثألظجظقق٘ز ُققٖ ثل ققدهجس ثلضققٖ ٗعققسع صْلققف ثلعوققا اِ٘ققج ثلققق  اققٖ 

ثلق٘ققجر لل طققس هغققا ) ثلوعضشقق ٘جس إهققدثدثس ثلو٘ققجٍ ، هسثلذققٖ لققدهجس ثلط٘ققسثى 

 ثلؾْٕ (.

                                                           

 (
1
 135اٌذٌٟٚ ٌحمٛق االٔغاْ , اٌّشخغ اٌغاتك , صاٌمأْٛ (

(
2
 66, اٌّشخغ اٌغاتك , ص اإلضشاب فٟ لأْٛ اٌؼًّ (

(
3
٠ؼمدددٛب ِحّدددذ , اضدددشاب اٌّؼٍّددد١ٓ , ِمددداي ِٕشدددٛس ػٍدددٝ ِٛلدددغ اٌّشودددض االسدٔدددٟ ٌحمدددٛق االٔغددداْ فدددٟ  (

22/6/2214 : َ

http://www.nchr.org.jo/User_Site/Site/View_ArticleAr.aspx?type=2&ID=2172 
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ت صقْل ُرٍ ثلوقجدر " ّأ جز ثلعِد طسثفز اٖ ثل  سر ثلغجً٘ز هي ثلوجدر ثلغجهٌز إلٔ ثًَ 

ثل ْثس ثلوعلقز أّ زؽجل ثلشسؽز أّ هقْظ ٖ ثإلدثزثس ثلقنْه٘قز  دّى إلؼجع أاسثد

 " هوجزظضِن لِرٍ ثلق ْأ ل ْ٘د لجًًْ٘ز  لٔ
(1)

. 

 :1991( ثلظجدزر  ي هٌلوز ثلعوا ثلدّل٘ز 17ثتص جل٘ز زلن ) -3

ًظققش ُققرٍ ثتص جل٘ققز  لققٔ فقق  ثلضؾوققع ثلٌ ققجدٖ ّفوجٗضققَ ، ّأ ققدس  لققٔ أى 

هسصذطقز دوطجلققخ هٌِ٘قز ٗونققي صٌ ٘ققرُج ،  قسّؽ ثإلػققسثح ثلوشقسّع ٗؾققخ أى صنققْى 

ّإت ٗنْى هي  قثًِج ثلض ل٘قا هقي ثلْظقجةا ثلوضجفقز أهقجم ثلوٌلوقجس ثلٌ جد٘قز ، ّأ قجزس 

  لٔ ثلٌ جدجس ثلوٌِ٘قز أّ ثلعوقجل لذقا  ثلوٌلوز إلٔ أًَ لد ٗنْى ه ذْت اسع ثلضصثهجس

لدزؽقز صؾعقا  ٘لز ّع ثلد ْر إلٔ ثإلػسثح ، ّلني دشسؽ أى ت صنْى ُرٍ ثإلؽسث ثس

 فدّط إػسثح  س ٖ أهسث هعضق٘ال.

ّهع أى ثلوْثع٘  ثلدّل٘قز ّثلعدٗقد هقي ثلضشقسٗعجس ث ضساقش دقق  ثإلػقسثح إت ثًقَ ت 

ْٗؽد ثص جل٘ز دّل٘ز للعوا ه ظظقز لضػقسثح ، ّث ضذقسس لؾٌقز ثل ذقسث  ثلقدّل٘٘ي " 

ز زلقن أى ف  ثإلػسثح ُْ ف  هالشم لق  ثلضؾوع ثلٌ جدٖ ثلقرٕ ًظقش  ل٘قَ ثتص جل٘ق

( ّلني ت ٗنْى ُرث ثلق  هطل قج دقا ٗؾقخ أى ٗنقْى هٌلوقج د ْث قد صققدد أ قنجل 17)

 هوجزظضَ
(1) (3)

.   

ُقرث ّفعقخ ًظقْص هٌلوقز ثلعوقا ائًِققج لقن صشقضسؽ أى صظقجدأ ثلقدّل  لققٔ 

دققجى ثلققدّل ثأل ؼققج  فضققٔ ّلققْ لققن صظققجدأ  لققٔ ثتص جل٘ققجس ذثس  ثص جل٘جصِققج ّصؼققوٌش

 ثلوضعل ز دجلق ْأ ثألظجظ٘ز ّصعصٗصُقج دقعقي ً٘قز  ثلوذجداثلعاللز ائًِج هلصهز دجفضسثم 
(9)

 

ًقققض ثلو٘غقققجأ ثلعسدقققٖ  لقققٔ فققق   :1229ثلو٘غقققجأ ثلعسدقققٖ لق قققْأ ثإلًعقققجى  -9

ؽقسف ثلقق   صن ا  ا دّلز ))( ف٘ظ ؽج  اِ٘ج 33/  3ثإلػسثح اٖ ثلوجدر ) 

((  لِ٘ج ثلضشسٗع ثلٌجار  اٖ ثإلػسثح اٖ ثلقدّد ثلضٖ ٌٗض
(3)

  . 

  

                                                           

 (
1
 ِىرة اٌّفٛع اٌغاِٟ ٌحمٛق االٔغاْ , األُِ اٌّرحذج , اٌّظذس اٌغاتك  (

(
2
   242َ , ص2229فش٠ذج اٌؼث١ذٞ , اٌغٍطح اٌرأد٠ثح ٌظاحة اٌؼًّ, اٌما٘شج , داس اٌىرة اٌما١ٔٛٔح ,  (

 (
3
, اٌمددا٘شج, داس  3أِددً حّددضج ػثددذ اٌّؼطددٟ , حددك اإلضددشاب ٚاٌرظددا٘ش فددٟ اٌددٕظُ اٌغ١اعدد١ح اٌّؼاطددشج , ط(

  63َ ,  ص 2214إٌٙضح اٌؼشت١ح , 

(
4
 ِٕظّح اٌؼًّ اٌذ١ٌٚح , خاِؼح ١ِٕغٛذا , ِىرة حمٛق االٔغاْ : ( اٌظادسج ػٓ 95تٕٛد االذفال١ح سلُ   (

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b056.html 

(
5
 225اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ٌحمٛق االٔغاْ , اٌّشخغ اٌغاتك , ص (
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 ثأٟ / حك االضشاب فٟ اٌرشش٠غ اٌؼشالٟاٌّطٍة اٌ

ظ٘ط ثلدّلز ثلعسثل٘قز ّلققد ثتى لقجًْى لقجص ٗقٌلن ثتػقسثح ثت ْٗؽد هٌر ص

 هسث هٌلوقجذ أ جى  ذلك ثى ثتػسثح  , دظْزر  جهز ظْث  دجلٌعذز للعوجل ثم للوْظ ٘ي

غلذِقج أّ صضؼوي اقٖ  - ثلضٖ صضعل  دعوجل ثل جًْى ثل جص - اٖ لْثً٘ي ثلعوا ثلوضعجلذز

ف٘ققظ  جًققش صقققسم  لققِ٘ن  , ًظْطققج طققجزهز فضققٔ لقققا ثلٌصث ققجس ثلؾوج ٘ققز لِققؤت 

ثت دعققد ثل٘ققثض هققي فلِققج دظققْزر هسػقق٘ز للطققسا٘ي ّدعققد  ثللؾققْ  ثلققٔ ثتػققسثح 

ّهي عن ثهضٌجع ثطقجح ثلعوقا  ,  سػِج  لٔ ثلوقنوز ثلو ضظز ّثطدثز ثلقنن اِ٘ج

  .  ي صٌ ٘ر فنن ثلوقنوز

اؼال  , لجًًْجذ  غ٘س هٌلن    جى ثهسثذ  ى ثتػسثحئل طجع ثلعجم اهج دجلٌعذز لوْظ ٖ ثأ

دعذخ ص ْاِن هي ثلقسهجى هي  ًَ لن ٗني دو دّز ُؤت  ثى ٗوجزظْث ثتػسثح أ ي 

ذلك ثى ثلعسثأ  جى  , ظلو٘ج ت ض جدُن دضؾسٗوَ فضٔ لْ  جى ثتػسثح  , ّظجة ِن

لوْظ ْى ّثلعوجل د جهضِج ّٗوغا ث , لسٗخ ٗض ر هي ثت ضسث ٘ز هٌِؾجذ  ّلش   إلّٔ

ًٌج ظٌضٌجّل هْلف ئّهي عن ا , ثتظجظ٘ز ثلضٖ صسصنص  لِ٘ج ثلدّلز اٖ صق ٘  ثُدثاِج

  وج ٗلٖ ثلضشسٗعجس ثلعسثل٘ز ثلو ضل ز هي ثػسثح ثلوْظ ٘ي
 1)

 : 

:المتعاقبةالعملقوانٌنفًلألضرابالقانونًالتنظٌمأول:

ثلعوققا ثلوضعجلذققز ث ققجزس ثلققٔ هْػققْع لققن صْؽققد ًظققْص هعٌ٘ققز اققٖ لققْثً٘ي 

ّهع ذلك الن ٌٗلوَ هقي  جاقز  , ثلعوجل  ثًوج أ جزس ثلٔ ثػسثح ، ثػسثح ثلوْظ ٘ي

ثلٌْثفٖ ّلن ٗذ٘ي  سّؽَ ّ ٘ ٘ز هوجزظضَ ، اجًَ ًض  لقٔ ثػقسثح ّدقجلسؽْع ثلقٔ 

1972 لعقققٌز 131 لقققجًْى ثلعوقققا ثلعسثلقققٖ زلقققن
(1)

،  وقققجل ثل طقققجع ثل قققجص اقققٖ  

اجى ذلك ثل جًْى ًض  ، ثهج دجلٌعذز للعوجل ثلعجهل٘ي اٖ ثل طجع ثلعجم ، هٌَ 132 ثلوجدر

هٌققَ  لققٔ  ققدم ؽققْثش صْل٘ققف ثلعوققا هققي لذققا ُققؤت  اققٖ فجلققز ّؽققْد  31 اققٖ ثلوققجدر

ظقوجع ثلقد جّٓ   وقج هٌعقش ثلوققج ن هقي ، ًصث جس هع ثتدثزر ثت دعد هْثا قز ثلقْشٗس

 ثلو ضظز دشثى ذلك .  

1917 لعقٌز1 زلن أهج اٖ لجًْى ثلعوا ثلٌجار
(3)

اجًقَ لقن ٗشقس ثلقٔ هظقطلـ ثػقسثح   

ثلرٗي  جًْث ٗعولقْى اقٖ  – تى ؽو٘ع ثلعوجل ؛ ثلعوجل ثلرٗي ٗعولْى اٖ ثلْظ٘ ز ثلعجهز

 ققجًْث لققد فْلققْث ثلققٔ هققْظ ٘ي دوْؽققخ لققسثز هؾلققط ل٘ققجدر ثلغققْزر  - دّثةققس ثلدّلققز

 1917 لعٌز 132زلن
(9)

  

أّ فقا  هقلقَ ل لقجذ آلقس ُّقْ لنٌَ ًض  لقٔ ثػقسثح  وقجل ثل طقجع ثل قجص 

 . أّت هٌَ / 131 ّلف ثلعوا دوْؽخ ثلوجدر

                                                           

 (
1
 134اٌؼشاق   دساعح ِماسٔح ( , اٌّشخغ اٌغاتك , صإٌظاَ اٌمأٟٛٔ إلضشاب اٌّٛظف اٌؼاَ فٟ (

 (
2
  954ص , 1552 , اٌدضء االٚي , ِدّٛػح اٌمٛا١ٔٓ ٚاالٔظّح(

 (
3
 15/9/1595  فٟ 3163اٌؼذد  , ٔشش اٌمأْٛ فٟ اٌٛلائغ اٌؼشال١ح(

(
4
 32/3/1595فٟ   3143اٌؼذد , ٔشش اٌمشاس فٟ اٌٛلائغ اٌؼشال١ح (
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اٖ لْثً٘ي ثلعوا ثلعسثل٘ز ثلوضعجلذز ثلضظقس  لقٔ ثػقسثح ثلعوقجل دّى  إى ثتػسثح 

ُّقققققْ   وقققققج لظقققققسٍ ثلوشقققققسع  لقققققٔ ًقققققْع ّثفقققققد هقققققي ثتػقققققسثح  ، ثلوقققققْظ ٘ي

طقدّز لقسثز هقنوقز ّذلك دعد  ، ّثًَ  جى ه ٘دث دشسّؽ ظجد ز ، ثلض ل٘دٕ ثتػسثح 

ّد الاَ ٗنْى ُقؤت  لقد  ، ثلعوا اٖ ثلٌصثع ّثهضٌجع ثطقجح ثلعوا  ي صٌ ٘ر لسثزُج

هقققي ثل قققجًْى  39 ثظقققضٌجدث لقنقققن ثل  قققسر عجهٌقققج هقققي ثلوقققجدر ، هقققسث هقلقققْزثأثزصنذقققْث 

ٗشقضس  اقٖ صٌلق٘ن  - عجهٌقج ... : ٗقلس  لٔ ثلعجها أى )) : ثذ ًظش  لٔ ثًَ ، ثتل٘س

 )) نجى ثلعوا دّى ثذى طجفخ ثلعوقا ثّ ثلؾِقز ثلٌ جد٘قز ثلو ضظقزثؽضوج جس دثلا ه

اجًققَ ٗعققد ثهققسث هقلققْزث فضققٔ دجلٌعققذز  ، ت ٗققضن دّى ثتؽضوققجع ّلوققج  ققجى ثتػققسثح 

ُّْ هقج ت ٌٗعقؾن هقع ؽقُْس هذقدأ  ، لعوجل ثل طجع ثل جص دجظضغٌج  ثلقجلز ثلضٖ ذ سًج

 ثتػسثح  وج ُْ هعوْل دَ اٖ ثلدّل ثلو جزًز
(1)

. 

 ٌغددٕح 111 سلددُ اٌؼشالددٟ اٌؼمٛتدداخ لددأْٛ فددٟ ٌألضددشاب اٌمددأٟٛٔ ثا١ٔددا: : اٌرٕظدد١ُ

 اٌّؼذي 1565
(1)

 

هققي ثلوعققسّف ثى  اللققز ثلوْظققف دجلدّلققز ٗقنوِققج ثلوس ققص ثلضٌل٘وققٖ ثلققرٕ ٗعٌققٖ ثى 

ّل٘عققش ٌُجلققك  اللققز   دٗققز  ثلوْظققف ٗنققْى اققٖ هس ققص لققجًًْٖ ثدًققٔ هققي ثلدّلققز ، 

ثلدّلز صضقنن اٖ ثلوْظف ّ ولَ دوقج ٗقضال م هقع ثلوظقلقز ّدجلو جدا اجى  , صسدطَ دِج

ثُوِقج :  ،  ف٘ظ صضسصخ دعغ ثلٌضجةؼ ثلضٖ ت دث ٖ لل ْع اٖ ص ظ٘لِج ٌُقج ، ثلعجهز

ثى ثلوْظققققف ٗلضققققصم دجلعوققققا دظقققق ز دثةوققققز لؼققققوجى ظقققق٘س ثلوساقققق  ثلعققققجم دجًضلققققجم 

 ُّققرث ٗعٌققٖ هٌققع ثلوْظققف هققي ثتػققسثح غ٘ققس ثلوشققسّع  ققي ثلعوققا أّ ، ّثؽققسثد

  .ثتهضٌجع  ي صٌ ٘ر ّثؽذجصَ ثل جًًْ٘ز دعذخ هطجلذجصَ ثلْظ٘ ٘ز

ّثلوشققسع ثلعسثلققٖ ذ ققس ًظْطققج صضعلقق  دعوققا ثلوْظققف ثّ ثلونلققف د دهققز  جهققز ثّ 

دق٘قظ  ، ثلعوجل ثلرٗي ٗشضغلْى اٖ ثلدّثةس ثلسظو٘ز ّ قذَ ثلسظقو٘ز ّثلوظقجلـ ثلعجهقز

ت دقا ثًقَ  قد  ، هعجلذقج  لِ٘قجٗنْى ثهضٌجع ُؤت   ي ثدث  ّثؽذقجصِن ثلْظ٘ ٘قز ؽسٗوقز 

ثتظققض جلز ّصققس  ثلعوققا ّثتهضٌققجع  ققي ثدث  ثلْثؽققخ دوققج ٗؼققس دجلوظققلقز ثلعجهققز ثّ 

  ْدقجس  سثلقٖ  319 ٗؤدٕ ثلٔ صعط٘ا  وا ثلوسا  ثلعجم ؽسٗوز ؽٌجة٘ز ّا  ثلوقجدر

 ثلضٖ صٌض  لٔ أًَ :

دٌٗقجز  ٗعجلخ دجلقذط هدر ت صصٗد  لٔ ظٌض٘ي ّدغسثهقز ت صصٗقد  لقٔ هقجةضٖ))  -1

 ا هْظف ثّ هنلف د دهز  جهز صس   ولَ ّلقْ  ، ثّ دئفدٓ ُجص٘ي ثلع ْدض٘ي

أّ ثهضٌقققع  وقققدث  قققي ّثؽقققخ هقققي ّثؽذقققجس ّظ٘ ضقققَ أّ  ، دظقققْزر ثتظقققض جلز

هضٔ  جى هي  ثى ثلضس  ثّ ثتهضٌجع ثى ٗؾعقا ف٘قجر ثلٌقجض ثّ طققضِن  ،  ولَ

اضٌققز دقق٘ي  أّ  ققجى هققي  ققثى ذلققك ثى ٗقققدط ثػققطسثدج أّ ، ثّ ثهققٌِن اققٖ لطققس

 أّ إذث  طا هسا جذ  جهج ، ثلٌجض

                                                           

(
1
 136إٌظاَ اٌمأٟٛٔ إلضشاب اٌّٛظف اٌؼاَ فٟ اٌؼشاق   دساعح ِماسٔح ( , اٌّشخغ اٌغاتك , ص (

  (
2
 15/5/1565فٟ 1559اٌؼذد , ٔشش اٌمأْٛ فٟ اٌٛلائغ اٌؼشال١ح(
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ّ قجًْث هض  ق٘ي  , ٗعضذس ظساج هشددث ثذث ّلع ثل عا هقي عالعقز ث ق جص ثّ ث غقس -1

   )) .  لٔ ذلك ثّ هذضغ٘ي هٌَ صق ٘  غسع هشضس 

ائًٌج ًسٓ دقجى صلقك ثلوقجدر  ، ّ لٔ ثلسغن هي ّزّد ذلك ثلٌض اٖ لجًْى ثلع ْدجس

ّد جطز ثتػسثح ثلوشسّع ثلقرٕ  ، دظ ز هطل ز ل٘عش دل٘ال لضؾسٗن ثتػسثح 

ّ ثً طققجع  وققا أ ٗوققجزض اققٖ ثؽققجز ثل ققجًْى ّت ٗلققق  ثلؼققسز دجلوظققلقز ثلعجهققز 

ذلققك ثى  ، ثلوساقق  ثلعققجم ، إًوققج ُققٖ دل٘ققا  لققٔ صؾققسٗن ثتػققسثح غ٘ققس ثلوشققسّع

صعققد  وققال غ٘ققس هشققسّع فضققٔ اققٖ ثلققدّل ثلضققٖ  ٌُجلققك دعققغ فققجتس ثتػققسثح 

ف قققج دظقققضْزٗج،  وقققج ُقققْ ثلققققجل اقققٖ اسًعقققج ّثلؾصثةقققس  صؾعقققا هقققي ثتػقققسثح 

ّصؾققسٗن فجتصققَ غ٘ققس ثلوشققسّ ز  اٌِجلققك اققسأ  ذ٘ققس دقق٘ي ثف ٘ققز ثتػققسثح  ،هققغال

 ثلضٖ صلق  ثلؼسز دجلوظلقز ثلعجهز
(1)

. 

ثهضٌقققققجع ؽوقققققج ٖ  قققققي ثلْثؽقققققخ دظقققققْزر  دظققققق ز  جهقققققز ُقققققْ :  ثى ثتػقققققسثح 

ّلقد ٗنقْى هشقسّ ج أّ  ، ثلضقٖ دٌ٘جُقج ّصق  ش اَ٘ ؽو٘قع  ٌجطقس ثتػقسثح  , هؤلضز

غ٘قس  ثٕ ثتػسثح  ( ّاٖ ثلقجلز ثتل٘سر ٗعد ثتهضٌجع غ٘س ثلوشسّع ، غ٘س هشسّع

ؽسٗوز ؽٌجة٘ز دوْؽخ ثل  سر ثلغجً٘ز أّ  جى هقي  قثًَ ثى ٗققدط ثػقطسدج  ) ثلوشسّع

صلققك ثلٌضققجةؼ ا٘عققد  ثهققج ثذث لققن ٗققؤد ثلققٔ ، أّ ثذث  طققا هسا ققج  جهققج ، أّ اضٌققز دقق٘ي ثلٌققجض

 هشسّ ج
(1)

.   

ثى ثلوشقققققسع ثلعسثلقققققٖ ّػقققققع ػقققققجدطج هِوقققققج  ، ّهقققققي عقققققن ٗونٌٌقققققج ثل قققققْل

ثتهضٌققجع غ٘ققس ثلوشققسّع  ققي ثدث   ( غ٘ققس ثلوشققسّع ّدققجألفسٓ ثتػققسثح  لضو٘٘ققص

 قققققققي  ) ثلْثؽقققققققخ هؤلضقققققققج ثذث صقققققققْثاسس ا٘قققققققَ ثلعٌجطقققققققس ثتلقققققققسٓ ل ػقققققققسثح

ثل قجًْى اقٖ  ثتػقسثح  ثى ثتطقا اقٖ ، دق٘قظ ٗونٌٌقج ثل قْل ، ثلوشقسّع ثتػسثح 

ُْ  ًَْ  وال هشقسّ ج هقي لقالل ثتهضٌقجع ثلؾوقج ٖ  قي ثلعوقا دظقْزر  ثلعسثلٖ ،

ثذث لقن ٗؾعقا ف٘قجر ثلٌقجض ثّ  ، هؤلضز هي ثؽا ثلقظْل  لقٔ هطجلقخ هٌِ٘قز هشقسّ ز

أّ لققن ٗنققي هققي  ققثًَ ثى ٗقققدط ثػققطسثدج ثّ اضٌققز دقق٘ي  ، طقققضِن ثّ ثهققٌِن اققٖ لطققس

ٗنضعققخ ثػققسثدَ طقق ز  ققدم ثلوشققسّ ٘ز  ّد الاققَ ثلٌققجض أّ لققن ٗعطققا هسا ققج  جهققج ،

    . ّٗظذـ صظساج ؽدٗسث دجلع جح صضسصخ  لَ٘ ثعجز لجًًْ٘ز

ّثذث  جًققش ٌُجلققك ثظققض جلز اسدٗققز ثّ ؽوج ٘ققز ثّ صققس  للعوققا هققي ؽجًققخ ثلوققْظ ٘ي 

ّأدس ثلققٔ  ، إٔ لققن ٗضققْاس اِ٘ققج  ٌجطققس ثتػققسثح ( ًِجة٘ققز ّل٘عققش هؤلضققز  دظققْزر

ّصسصقخ  لِ٘قج هقج  ، ن دَ ثّ ثل جةوْى دَ ذلقك ثلضعط٘قاصعط٘ا ثلوسا  ثلعجم ّ لظد ثل جة

ائًِقج ظقضضقد اقٖ  ، هي لقجًْى ثلع ْدقجس 1 ا سر 319 ذ سٍ ثلوشسع ثلع جدٖ اٖ ثلوجدر

لطققققْزر ُّققققْ ثتػققققسثح ثلو ققققجؽب ّغ٘ققققس  ثلٌض٘ؾققققز هققققع أفققققد ثًققققْثع ثتػققققسثح 

ٖ ؽٌجة٘قز اق آًقرث  صظقساج غ٘قس هشقسّع ّ ؽسٗوقز ) ّ اعلِقنأاعلَ  ( ّ د ، ثلوشسّع

                                                           

(
1
 135إٌظاَ اٌمأٟٛٔ إلضشاب اٌّٛظف اٌؼاَ فٟ اٌؼشاق   دساعح ِماسٔح ( , اٌّشخغ اٌغاتك , ص (

 (
2
الْ طفح اٌدّاػ١ح ػٕظش ِٓ ػٕاطش االضشاب , اٌفشدٞ اٌّؤلد ػٓ اٌؼًّ ال ٠ؼذ اضشاتااْ االِرٕاع (

ِٕٙا  1 فمشج 364 ٚارا اِرٕغ اٌّٛظف ِؤلرا ػٓ اداء اٌؼًّ ػذ فؼٍٗ خش٠ّح خٕائ١ح تّٛخة اٌّادج ت١ٕا , وّا

ٗ خش٠ّح خٕائ١ح ٚفك اٌّٛاد اِا ارا ٌُ ذرحمك ذٍه إٌرائح ػذ فؼٍ , اٌٝ إٌرائح اٌّزوٛسج فٟ ذٍه اٌفمشج إرا أدخ

 ػمٛتاخ ارا ذحممد ششٚطٙا وّا اششٔا ا١ٌّٙا فٟ ػٕاطش االضشاب 332-331



15 
 

هققققي دّى ثى ٗعققققد ثػققققسثدج لعققققدم صققققْاس  ، ثلْلققققش ذثصققققَ ثظققققضٌجدث لقنققققن صلققققك ثلوققققجدر

 ثتػسثح اِ٘ج  ٌجطس
(1)

. 

ائًٌج ًسٓ ثى ثلوشسع لظد صؾسٗن ثتظقض جلز ثل سدٗقز أّ ثلؾوج ٘قز أّ  ، ّهي عن

 لقٔ  ، ثلضس  ثلٌِجةٖ للعوا لٌض٘ؾضِج ثلع٘تز  لٔ ثلوساق  ثلعقجم ّلق٘ط لنًِْقج ثػقسثدج

ُّقْ  ، ثلو جؽب غ٘س ثلوشسّع اٖ ثلوجل ّلِرث ؽسهقَ صضقد هع ثتػسثح ث ضذجز أًِج 

دقققدل٘ا ثًقققَ ثذث لقققن  ،  وقققج دٌ٘قققج اقققٖ ثلْلقققش ً عقققَ ت  اللقققز لقققَ دضؾقققسٗن ثتػقققسثح 

ثلققٔ صعط٘ققا ثلوساقق  ثلعققجم ثّ ثتػققسثز  ) ّ ثلضققس  ثلٌِققجةٖ للققدّثمأثتظققض جلز  ( صققؤد

ُّققرث هققج ٗعققضٌضؼ هققي ه ِققْم  اققال صعققد ثهققسث هؾسهققج اققٖ فققد ذثصققَ،  دجلوظققلقز ثلعجهققز

   .ثلٌض

ثهسث هؾسهج لٌض ثلوشسع  لقٔ صؾقسٗن   وج ًسٓ ثًَ لْ  جى ؽو٘ع فجتس ثتػسثح 

دظققسٗـ ثلققٌض ّ وققج اعققا اققٖ ثلؾققسثةن ثتلققسٓ هغققا : ثلضِدٗققد ّثلس ققْر  ثتػققسثح 

ت ؽسٗوققز ّ ت  ( ثظققضٌجدث ل ج ققدر ، ثلقق  ... ّثتصؾققجز دجلو ققدزثس ّؽققسثةن ثتزُققجح

هققي لذققا ثلوشققسع  ّ لققٔ اققسع صؾققسٗن ثتػققسثح  ) ّ دٌققج   ل٘ققَأ د ققجًْى   ْدققز ثت

دثزر إاجًَ ٗعجزع ثفنجم ثلدظضْز ثلعسثلٖ ّلقجًْى ،  ُّْ ل٘ط  رلك  وج دٌ٘ج سثلٖثلع

ثلدّلز  وج دٌ٘ج ّ رث ثلعِد ثلدّلٖ ثل جص ثلرٕ ثًؼن ثل٘قَ ثلعقسثأ دضقجزٗ  تفق   لقٔ 

ظسٗجى لجًْى ثلع ْدجس 
(1)

. 

ثى ٗ قققْم ثلوشقققسع دضقدٗقققد ثلوٌشقققوس ثلقْ٘ٗقققز أّ  , ثتاؼقققاًّقققسٓ ثًقققَ هقققي 

ّهج  دثٍ ا٘ن ٖ دشثًِج ػقوجى فقد ثدًقٔ  ,  ثتظضسثص٘ؾ٘ز ثلضٖ ت ٗؾْش اِ٘ج ثتػسثح

  .هي ثل دهز

  ققجًْى ثل دهققز ثلودً٘ققز  (، ، ّت ْٗؽققد اققٖ ثل ققْثً٘ي ثلوضعل ققز دجلْظ٘ ققز ثلعجهققز ُققرث

ًظققْص صوٌققع  ) ثلوضعل ققز دجلْظ٘ ققز ثلعجهققزّثتًؼققذجؽ ّثلوققال  ّثل ققْثً٘ي ثتلققسٓ 

هوقج ٗعٌقٖ ثى ثػقسثح ثلوقْظ ٘ي أهقس هذقجؿ أّ هشقسّع اقٖ  ، ثللؾقْ  ثلقٔ ثتػقسثح

ثلْظ٘ قققققز ثلعجهقققققز هقققققج لقققققن ٗقققققؤد ثلقققققٔ ثلٌضقققققجةؼ ثلعقققققجد ز ثلوٌظقققققْص  لِ٘قققققج اقققققٖ 

ّلققجًْى  ؽوعققج دقق٘ي لققْثً٘ي ثلْظ٘ ققز ثلعجهققز ثلعسثل٘ققز،    ْدققجس  سثلققٖ 319 ثلوققجدر

 ٖثلع ْدجس ثلعسثل
(3)

  . 

ثلوقْظ ٘ي  ُرث ّلد ذُقخ ثل ؼقج  ثتدثزٕ ثلعسثلقٖ ثلقٔ ؽقْثش ثّ هشقسّ ٘ز ثػقسثح

ٗلققصم ثظققضعوجل فقق    : ((ثلقدٗغققز ثلضققٖ ؽققج  اِ٘ققج  ثلعوققْه٘٘ي اققٖ ثلعققسثأ اققٖ ثفققدٓ 

ّهي ه ضؼٔ ذلقك ثلطقجز ثدثزر  ،  لٔ ًقْ ت ٗضعجزع هع ثفنجم ثل جًْى ثتػسثح 

                                                           

(
1
 139إٌظاَ اٌمأٟٛٔ إلضشاب اٌّٛظف اٌؼاَ فٟ اٌؼشاق   دساعح ِماسٔح ( , اٌّشخغ اٌغاتك , ص (

(
2
 اٌّشخغ اٌغاتك  (

(
3
 اٌّشخغ اٌغاتك (
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ثفض٘جؽقجس اقٖ  ٖ صض ر هج ٗلقصم هقي  ، دودر هٌجظذزّثظضقظجل ثتذى هٌِج  ثلشس ز دَ

 (( هي ّ دم ثتػسثز اٖ ظ٘س ثلوسا  ثلعجمثأل ثلعوا ّثلوقجالز  لٔ
(1)

 

ثاٌثددا: : االضددشاب تّٛخددة لددأْٛ اٌرظددذ٠ك ػٍددٝ اٌؼٙددذ اٌددذٌٟٚ اٌخدداص تدداٌحمٛق 

 االلرظاد٠ح ٚاالخرّاػ١ح ٚاٌثماف١ح : 

 1991 ّ سع اَ٘ لجًًْقج  قجم 1971 ل د ثًؼن ثلعسثأ إلٔ ُرٍ ثلوعجُدر  جم

ذلققك أى ثتص جل٘ققجس ّثلوعجُققدثس ثلدّل٘ققز ثلضققٖ ٗظققجدأ  لِ٘ققج ثلعققسثأ ّصٌشققس اققٖ  ،

ثلؾسٗقدر ثلسظققو٘ز صعققد ؽققص ث هققي ثل ققجًْى ثلقدثللٖ دّى أى صنققْى لِققج ثٗققز  لْٗققز  لققٔ 

ثل جًْى ثلقدثللٖ ّثًوقج صعجهقا هعجهلقز ثلضشقسٗعجس ثلدثلل٘قز دوْؽقخ لقجًْى ثلوعجُقدثس 

ف٘ققظ ًظققش ثل  ققسر ثتّلققٔ هققي ثلوققجدر ثلغجهٌققز هققي  ، 1979لعققٌز  111 سلنثلعققسثأ ٗقق

فققق   -د :  ثلعِقققد  لقققٔ ثى صضعِقققد ثلقققدّل ثتؽقققسثف اقققٖ ُقققرث ثلعِقققد دن جلقققز هقققج ٗقققثصٖ

 .  سٗطز هوجزظضَ ّا ج ل جًْى ثلذلد ثلوعٌٖ ثتػسثح 

ّدوققج ثى ًظققْص ثلعِققد ثلققدّلٖ ثل ققجص دققجلق ْأ ثتلضظققجدٗز ّثتؽضوج ٘ققز  

 وقج ثًِقج  ، ؽج س دظ٘غز  جهز ّلقن ص قسأ دق٘ي ثػقسثح ثلعوقجل ّثلوقْظ ٘ي  ّثلغ جا٘ز

ؽقج س دظقْزر تف قز ل قجًْى ثلع ْدقجس لقرث ثطقذـ ثػقسثح ثلوقْظ ٘ي ف قج هشقسّ ج 

دوْؽخ ذلك ثل جًْى
 (1)

ثت ثًِج لن صوجزض هقي ثلٌجف٘قز ثل عل٘قز ظقْث  دجلٌعقذز للعوقجل ،  

ثلضقٖ  جًقش صعقد ثلعجهقا  ، آًقرث  لال قضسث ٘زثم للوْظ ٘ي دعذخ ث ضٌجأ ثلٌلجم ثلعقجد  

لقرلك ثطقذقش ًظقْص صلقك ثلوعجُقدر اقٖ  ، ظالؿ ثلدّلز لضق ٘  ثُقدثاِج ثت قضسث ٘ز

ظا ذلقك ثلٌلقجم ّاقٖ صلقك ثل ضقسر فذقسث  لقٔ ّزأ دجلٌعقذز للعقسثل٘٘ي ؽو٘عقج هقْظ ٘ي 

رٍ ثلوقجدر هي ثلعِد  لٔ ثًَ : ت صقْل ُ 1 ثل  سر –  وج ًظش ثلوجدر ثلغجهٌز ، ّ وجت

ّ هقْظ ٖ ثتدثزثس ثلقنْه٘قز أّ زؽجل ثلشسؽز أدّى ثلؼجع ثاسثد ثل ْثس ثلوعلقز 

 ل ْ٘د لجًًْ٘ز  لٔ هوجزظضِن لِرٍ ثلق ْأ
(3)

  . 

ّهي ثؽا ص ع٘ا صطذ٘  ًظقْص صلقك ثلوعجُقدر ّ قدم ثلوعقجض دؾقُْس ثلقق  هقي 

اقٖ هٌلوقز   ولقش لؾٌقز ثلقسٗقجس ثلٌ جد٘قز ، ثلدّل ثلوٌؼوز ثلٔ ثلعِقد دقؾقؼ ه ضل قز

،  ثلعوققا ثلدّل٘ققز  لققٔ دٌققج  هؾوْ ققز هققي ثلعققْثد  ثلوضعل ققز دووجزظققز ثلقسٗققز ثلٌ جد٘ققز

  :  ّهٌِج ثلقجتس ثلضٖ ٗؾْش اِ٘ج ص ٘٘د ثلق  اٖ ثتػسثح اٖ ثلقجلض٘ي ثتص٘ض٘ي

  ثػقققسثح ثلوقققْظ ٘ي ثلعقققجهل٘ي اقققٖ ثل قققْثس ثلوعقققلقز ّثلشقققسؽز ّثلوقققْظ ٘ي

إذ ثى هوجزظققققز صلققققك ثل تققققجس ،  عل٘ققققجثلعوققققْه٘٘ي اققققٖ ثلوعققققضْٗجس ثتدثزٗققققز ثل

ّٗض قدم  لقٔ هقج ظقْثٍ هقي فجؽقجس  ، ثلوؾضوقع ل ػسثح ٗلق  ثلؼقسز دقثهي 

ثلوؾضوع 
(9)

 

                                                           

(
1
أٚسدٖ  24/5/2223اٌظادس فٟ  2213ذ١١ّض / أضثاط 159لشاس اٌّحىّح االداس٠ح اٌؼ١ٍا اٌؼشال١ح سلُ  (

 525َ , ص2215ِىرثح اٌغٕٙٛسٞ , , ت١شٚخ ,  1 ِظذق ػادي طاٌة , اٌٛع١ظ فٟ اٌخذِح اٌّذ١ٔح , ج

 (
2
 ِىرة اٌّفٛع اٌغاِٟ ٌحمٛق االٔغاْ , األُِ اٌّرحذج , اٌّشخغ اٌغاتك(

(
3
 135إٌظاَ اٌمأٟٛٔ إلضشاب اٌّٛظف اٌؼاَ فٟ اٌؼشاق   دساعح ِماسٔح ( , اٌّشخغ اٌغاتك , ص (

(
4
االضشاب اٌؼاَ فٟ ِظش ت١ٓ اٌّششٚػ١ح ٚاٌؼماب , ذمش٠ش إٌّظّح اٌّظش٠ح حٛي االضشاتاخ  (

 http://ar.eohr.org: َ 2225ٚاالػرظاِاخ خالي ػاَ 
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  ذلقك ثى ثللؾٌقز ث ضذقسس  , ثتػسثح اٖ هؾجل ثل دهجس ثلعجهز ثتظجظ٘ز ا قؾ

ثلقق   -صْلقف ثلعوقا اِ٘قج - ظجظ٘ز ُٖ ثل دهجس ثلضٖ ٗعقسعثأل ثى ثل دهجس 

هسثلذقٖ لقدهجس  ، ثهقدثدثس ثلو٘قجٍ ، ثلوعضشق ٘جس ( هغقا،  لطساٖ ثلق٘جر ثلٔ 

ثألهققس ثلققرٕ ؽعققا ثظققضذعجد ُققرٍ ثلطجة ققز هققي هصّلققز فقق   ) ثلط٘ققسثى ثلؾققْٕ

 ثتػسثح ت ٗوغا ثًضِج ج لوذجدا ثلقسٗز ثلٌ جد٘ز
(1)

   

  وج ذُذش ثللؾٌز إلٔ أى ثألًشطز ثلضقٖ صذقدّ غ٘قس ؽُْسٗقز ت ٗؾقْش هظقجدزر

إطققالؿ ثلطققجةسثس، ،  هٌِققج : ثلوققْثًب دظقق ز  جهققز ثتػققسثح فقق  هْظ ِ٘ققج اققٖ 

، ثلوٌقجؽن ، ثلظقٌج جس ثلوعدً٘قز  ، ثألًشقطز ثل الف٘قز ؽو٘ع لدهجس ثلٌ ا ، ثلذٌْ 

   .ّثلذضسّل٘ز ، ثلضعل٘ن ، صْزٗد ّصْشٗع ثلوْثد ثلغرثة٘ز

 لرلك ائًٌج ًسٓ دجى ثتػسثح أهس هشسّع للوْظ ٘ي ثلرٗي ٗعولْى اٖ ثلوسثا 

ز ، لنٌققَ ٗونققي ثى ٗنققْى غ٘ققس هشققسّع دجلٌعققذز ل تققجس ثلوققْظ ٘ي ثلققرٗي صوٌققع ثلعجهقق

أّ ؽذ٘عقققز ثت وقققجل ثلعجهقققز ثلضقققٖ ٗ قققدهًِْج للوؾضوقققع دوْؽقققخ  - أًلوقققضِن ثتظجظققق٘ز

ا  ثلقْ٘ٗز ثلضٖ ٗؤدٕ صعط٘لِقج ثلقٔ ًضقجةؼ ثلجطز اٖ ثلوس ،  هي ثتػسثح – ثل جًْى

ؼ ثلضقققققققٖ أ قققققققجزس ثلِ٘قققققققج لط٘قققققققسر ت ٗونقققققققي صقققققققدثز ِج أّ ثذث ثدس ثلقققققققٔ ثلٌضقققققققجة

ّٗذ ٔ ثتػقسثح ف قج هشقسّ ج لذقجلٖ ثلوقْظ ٘ي ؽوعقج  ،   ْدجس  سثلٖ 319 ثلوجدر

 د٘ي ثل جًًْ٘ي
(1)

 . 

2003لسنة 19 رقمالمؤقتةالئتالفسلطةمرأبموجبالضرابرابعاا:
(3)



ل ققد طققدز اققٖ ثلعققسثأ أدققجى ظقق ْؽ ثلٌلققجم ثلعققجد  ثلعدٗققد هققي أّثهققس ظققلطز 

دِدف صٌل٘ن دعغ ثلضظساجس ّثلق ْأ ثلضقٖ  جًقش ه ٘قدر ثلقٔ فقد  ، ثلوؤلضزثتةضالف 

ّهي ػوي صلك ثتّثهس أهس ثلققج ن ثلوقدًٖ دقْل دسٗوقس  ،  ذ٘س اٖ ظا ثلٌلجم ثلعجد 

ثذ ًقض اقٖ ثل عقن ثتّل هٌقَ  ) فسٗقز ثلضؾوقع (ّثلوعسّف دثهس 1223 لعٌز 19 زلن

لقققجًْى ثلع ْدقققجس ثلعسثلقققٖ  لقققٔ ثى : ثلقلقققس ثلو قققسّع  لقققٔ فسٗقققز ثلضؾوقققع اقققٖ 

  .ٗضعجزع هع ثلضصثهجس ثلعسثأ صؾجٍ ف ْأ ثتًعجى 1919  لعٌز 111 زلن

إى ُققرث ثتهققس ّثى أؽققجش فسٗققز صعقق٘٘س ثلوعقق٘سثس ثّ صٌلقق٘ن ثتؽضوج ققجس ثّ 

هٌِقج : ثى هوجزظقز صلقك  ، ثلضؾوِسثس ثّ ثتػسثح ثس ثت ثًَ ل٘دُج دشقسّؽ طقجزهز

 وقج صقلقس هوجزظقضِج  لقٔ  ، ةد لقْثس ثتةقضالفثلٌشجؽجس صضن دوْؽخ صظسٗـ هي لج

 ثلطسأ أّ ثلشْثزع ثلعجهز أّ اٖ ثألهج ي ثلعجهز لودر صضؾجّش أزدع ظج جس
(9)

.  

                                                           

(
1
 55احم١ح اٌّٛظف١ٓ اٌؼا١ِٓ فٟ االضشاب فٟ اٌمأْٛ االسدٟٔ ,  دساعح ١ِذا١ٔح( , اٌّشخغ اٌغاتك , ص (

 (
2
 141إٌظاَ اٌمأٟٛٔ إلضشاب اٌّٛظف اٌؼاَ فٟ اٌؼشاق   دساعح ِماسٔح ( , اٌّشخغ اٌغاتك , ص(

(
3
 9/9/2223فٟ  3555ِٕشٛس فٟ اٌٛلائغ اٌؼشال١ح تاٌشلُ  (

 (
4
  اٌغاتكاٌّشخغ (
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ّ لٔ ثلسغن هي ً جذ ُرث ثألهس لقد ثتى ّثلغجةِج لذعغ ثل قْثً٘ي ّثلٌظقْص 

ثلوؾق ققز دق ققْأ ثتًعققجى ّد جطققز فسٗققز ثتؽضوققجع ّثلضؾوِققس اققٖ ثل عققن ثلغققجًٖ هققي 

جًْى ثلع ْدجس ل
(1)

   

لني ٗؤلر  ل٘قَ أى اقٖ ُقرٍ ثل ٘قْد هظقجدزر للقق  دجلضلقجُس ّثلضؾوقع ّفسٗقز 

ّثلقرٕ ؽقج  ُقرث ثألهقس ثلضشقسٗعٖ ل٘ن لقَ للوقْثؽي ثلعسثلقٖ  ، ّثتػسثح ثددث  ثلسإٔ

اٖ ثألطا 
(1)

. 

  

                                                           

(
1
ِددٓ اٌثدداب اٌثددأٟ ِددٓ  222 إٌددٝ 222 ذؼٍددك تّٛخددة ٘ددزا األِددش أحىدداَ اٌّددٛاد    : ح١ددث ٔددض ػٍددٝ أٔددٗ (

اٌردٟ ذم١دذ ػٍدٝ ٔحدٛ غ١دش ِؼمدٛي حدك أفدشاد اٌشدؼة فدٟ  1565 اٌثأٟ ِٓ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼشالٟ ٌؼاَ اٌىراب

 اٌرؼث١ش ٚحمُٙ فٟ اٌردّغ اٌغٍّٟ ((  حش٠ح

(
2
ِحّذ ع١ٍُ ِحّذ أ١ِٓ , ٔٛصاد أحّذ ٠اع١ٓ , إٌظاَ اٌمأٟٛٔ إلضشاب اٌّٛظف اٌؼاَ فٟ اٌؼشاق   دساعح  (

,  15, ع 1, ج 5ِماسٔح ( , وشوٛن , ِدٍح و١ٍح اٌمأْٛ ٌٍؼٍَٛ اٌما١ٔٛٔح ٚاٌغ١اع١ح , خاِؼح وشوٛن , ِح

 142ص, َ 2216
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الخاتمة:

ٌعل االضراب ابلك أهم المواضٌع المواجلة الاً اعانً من نقام اشارٌعً واضاح 
على فعٌل الوظٌفة العامة فً العرا , بٌ  لم ٌنظم فٌ ما هذا البا  بقاانون خاام 

غلب اا بعماال أبل كان  ابكمه نفوم ماناثرة مضى علٌ اا زمان  وٌال ااعلا  فاً 
أن مشاروعٌة إضاراب  بٌا ,  القانون الخام بٌنما اعلق  االخرك بموظفً اللولاة

الموظفٌن فً الوظٌفة العامة فً العرا  اال اؤكال  بنفاوم اللوااور , فضاال عان 
نفوم المعاهلا  اللولٌة الخافة باإلضراب والاً فال  علٌ ا العارا  اانوناا , 

ن ٌمارووا بق م فً االضراب الولمً بالشاكل الاذي أمكان الموظفٌن العامٌن إوأن ب
أ وااٌر المرفاا  العااام باناظااام وا اارال , وذلااك فااً بالااة وجااول ال ٌاعااارض مااع مباال

أوباب اإلضراب كالم البا  الم نٌة الممكنة والمشروعة ل اإالء , ووفا  الضاواب  
القانونٌاااة , ببٌاااا  ٌجااااب الافراااااة بااااٌن اإلضاااارابا  الواااالمٌة المشااااروعة , وبااااٌن 

م لقااا  اإلضاارابا  غٌاار المشااروعة الاااً ال ٌمكاان مماروااا ا فااً الوظٌفااة العامااة
 لاعارض ا الواضح مع ذلك المبلأ .
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 إٌرائح ٚاٌرٛط١اخ : 

   نوضح بعضا  من ا  اوفل ل ا البب  ناائجهناك علة 

  أن االضااراب عبااارة عاان   الاواااف الجماااعً للعمااال والمااوظفٌن عاان ألاء
اانوناا , لمالة مإااااة , ومان لون أن ٌاخلاوا عان وظااائف م ,  أعماال م الملزماة
فااً اللولااة أو أفااباب العماال , علااى البٌااة  الواال ة العامااةماان اجاال ارغااام 

 م الب م الم نٌة المشروعة وف  القانون .

  أن المشرع العرااً نم على اجرٌم بعض باال  االضراب غٌر المشروع

( عقوبا  عرااً , والمامثلة بالافرفا  الاً ٌمكان 2فقرة ) 364فً المالة 

اذا مااا  -الجماااعً عاان العماال  أن ٌقااوم ب ااا الموظفااون فااً فااورة االماناااع

و فابا م او أوال  الى جعل بٌااة النااس  -اوافر  فٌ ا عنافر االضراب 

امن م فً خ ر, او كان من شؤن ا أن ٌبل  اضا رابا او فاناة باٌن النااس او 

 اذا ع ل مرفقا عاما .

  اخالف  االاجاها  الفق ٌة كاذلك باول اضاراب الموظاف العاام باٌن مإٌال لاه
نا الااراي المبااٌح لااه , علااى اعابااار ان اهمٌااة المبافظااة علااى وأٌاال ورافااض ,

وااااٌر المرافاااا  العامااااة ال ااعااااارض مااااع اضااااراب المااااوظفٌن , وان اقٌٌاااال 
ضاراب , ٌفضال االضراب وفا  ضاواب  اانونٌاة ٌباللها القاانون المانظم لإل

على منعه وبظر  , الن الموظفٌن واٌاوج ون بٌنئاذ إلاى ممارواا  وافعاال 
ح العااام باااى لااو عوابااوا ماان اجل ااا , وٌااإثر بالاااالً خا ئااة اضاار بالفااال

 بفورة اكثر ولبٌة على الاء المرف  العام .

  ان اإلضراب لٌس بقا م لقا , بال ٌخضاع كغٌار  مان البقاو  لقٌاول اانونٌاة
ممارواااه بشااكل واالمً وابفااظ الوااٌر العااالي للمرفاا  , مااع ضاامان  اضاامن

 را غٌر مشروع وأهم ا   برٌة الاعبٌر عن الم الب الم نٌة , واال عل أم
o  اوانفال الووائل وال ر  الولمٌة والافاوض الجماعً للمضربٌن مع االلارة 
o  اخ اااار أو اباااالظ الماااوظفٌن االلارة العاماااة بعااازم م علاااى البااالء فاااً انفٌاااذ

 وملاه  االضراب
o  الاظلم االلاري من القرار الضار ب م 
o  رر بالمفاالبة ٌمااارس االضااراب ماان اباال المااوظفٌن بمااا ال ٌلباا  الضااأن

خاالل اضامن الاشارٌع نفوفاا خافاة باجارٌم االضاراب فاً  العامة , مان
 بعض المراف  االوارااٌجٌة والبٌوٌة

 ضراب وواء لم ٌوجل منذ اؤوٌس اللولة العرااٌة ولبل االن اانون خام باإل
للعمااال أم للمااوظفٌن , كمااا لاام ٌوجاال فااً اااوانٌن الوظٌفااة العامااة فااً  بالنواابة
كقااانون الخلمااة الملنٌااة واالنضاابا  والمااالك والقااوانٌن االخاارك  -العاارا  

نفوم امناع اللجاوء الاى االضاراب , مماا ٌعناً  -الماعلقة بالوظٌفة العامة 
أن االضااراب فااً االفاال اماار مشااروع فااً الوظٌفااة العامااة مااا لاام ٌااإل إلااى 
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جمعااا بااٌن  ( عقوبااا  عرااااً ,364الناااائج المنفااوم علٌ ااا فااً المااالة )
 اوانٌن الوظٌفة العامة واانون العقوبا  العرااً

  , ًان اعابار االضاراب كبا  لوااوري ومان ثام مماروااه فاً الواااع العملا
, بٌن ابناً  2۳۳3الوٌاوً الذي بفل فً العرا  بعل عام  ولل بعل الاغٌٌر

بة فااً اااانون الارة اللولااة للمربلااة االناقالٌااة لواانة المشاارع العرااااً فاارا
الب  فً االضراب الولمً كووٌلة من ووائل الم البة بالبقو  لكال  2۳۳4

 أم الموظفٌن عرااً , لون اقٌٌلها ب ائفة معٌنة وواء بالعمال 

التوصٌات:

 ضاااٌف البااا  فاااً اجناااة الاعااالٌال  اللوااااورٌة فاااً العااارا  أن مااان  ؤمااالن

فااارابة الاااى جاناااب البقاااو  األخااارك المنفاااوم علٌ اااا فاااً  االضاااراب

 اللواور النافذ عنل اعلٌله  

 نناشااال المشااارع العراااااً بضااارورة االواااراع بوااان ااااانون خاااام موبااال 

االضااراب المااوظفٌن والعمااال ٌاانظم فٌااه اهاام ابكااام االضااراب وضااواب ه 

وشرو ه واالجراءا  الوابقة له بما ٌكفل ممارواة هاذا البا  بشاكل والمً, 

ا ار البفاظ على فاعلٌة المراف  العامة ولٌمومة نشاا  ا ولوام اعمال اا  فً

وٌبفظ للموظفٌن فرفة الم الباة ببقاوا م الم نٌاة المشاروعة والالفاع عن اا 

الرااباة القضاائٌة علٌاه ,  فاً الواا  نفواه,  فً بلول ذلك القانون, كما ٌنظم

 بماٌة لمبلا المشروعٌة ووٌالة القانون . 

 انظٌم نفاوم خافاة فاً االافاااا  اللولٌاة المنظماة للبا  فاً ن ٌامأمل ؤن 

االضراب وف  ملب  ب اا كاً ٌاام ا بٌقاه بفاورة موضاوعٌة مان ابال كافاة 

 اللول األ راف بما ال ٌوالب جاوهر البا  الاذي ٌارال مماروااه ببجاج غٌار

 بالة الضرورة , أو الظروف االواثنائٌة . اانونٌة كبالة ال وارئ , أو

 و االوارااٌجٌة الااً ال ٌجاوز فٌ ااأ  البٌوٌة آرع بابلٌل المنشأن ٌقوم المش 

 لنى من الخلمة .أن ا ضمان بل ؤاالضراب , وما علا  فٌكفً بش

  نقارح الغاء النفوم الاً اضٌ  من برٌاة الاجماع والاظااهرة واالضاراب
فاالار إ, وذلااك ب 2۳۳3لواانة  15الباااال  الاااً اشااار الٌ ااا األماار رااام  فااً

( ماان اااانون 13نظم الااك البقااو  ماان جلٌاال , عمااال بالمااالة )اشاارٌع جلٌاال ٌاا
 النافذ . ( من اللواور3( فقرة )31والمالة )  2۳۳4الارة اللولة الونة 

  



22 
 

 اٌّظادس ٚاٌّشاخغ اٌؼشت١ح 

 ًابرراھٌمالدسرروقًأبررواللٌررليالتنظررٌمالقررانونًلعالقراتالعمررلالجماعٌررةوفقرراللقررانونالكرروٌتًفرر
ي1عي1ضرروءالقررانونالمقررارنوالقررانونالرردولًبحررثمنشرروربمجلررةالحقرروقالكوٌتٌررةيالسررنة

م1994تشرٌنالثانًي

 م1988فالحللنشروالتوزٌعييالكوٌتيمكتبةال1إبراھٌمطهالفٌاضيالقانوناإلدارييط

 م1955يبٌروتيدارصادرللطباعةوالنشري2ابنمنظوريلسانالعربيمج

 أحمدالعابدوآخرونيالمعجمالعربًاألساسًيتونسيالمنظمةالعربٌةللتربٌرةوالثقافرةوالعلروم
م1989ي

 م2003ارالنهضةالعربٌةيأحمدحسنالبرعًيالوجٌزفًقانونالعمليالقاھرةيد

 يالقاھرةيدار3أملحمزةعبدالمعطًيحقاإلضرابوالتظاھرفًالنظمالسٌاسٌةالمعاصرةيط
م2014النهضةالعربٌةي

 يبٌرروتيالمؤسسرة1جٌراركورنويمعجمالمصطلحاتالقانونٌرةيترجمرةمنصرورالقاضرًيط
م1998الجامعٌةللدراساتوالنشروالتوزٌعي

 سررلٌمانمحمرردالطمرراوييمبررادنالقررانوناإلداريينظرٌررةالمرفررقالعرراموعمررالاإلدارةالعامررةي
م1973الكتابالثانًيالقاھرةيدارالفكرالعربًي

 السٌدعبدالحمٌدمحمدالعربرًيممارسرةالموظرفللحرٌراتالعامرةفرًالقرانوناإلداريوالقرانون
م2003القاھرةيدارالنهضةالعربٌةللتوزٌعوالنشريي1الدولًيط

 م2012حسنيتنظٌمالحقفًالضرابيالسكندرٌةيدارالجامعةالجدٌدةيًصالحعل

 دارالنصرررللتوزٌررعوالنشررريعبرردالباسررطعبرردالمحسررنياإلضرررابفررًقررانونالعمررليالقرراھرةي
مي1992

 عمرلالجزائرريوالتحرولتالقتصرادٌةيالجزائرريدارالقصربللنشرريعبدالسالمذٌبيقانونال
م2003

 م1991عبدالغنًبسٌونًعبدهللايالقانوناإلدارييالسكندرٌةيمنشأةالمعارف

 م1989يبغداديمطبعةالعمالالمركزٌةي2عدنانالعابديٌوسفالٌاسيقانونالعمليط

 م1954يالقاھرةي2يج2رٌعالعملفًمصريطعلًالعرٌفيشرحتش

 يالقراھرةيمطبعرة1طعلًعبدالفتاحمحمدخلٌليالموظفالعاموممارسةالحرٌرةالسٌاسرٌةي
م2002اإلسراءيدارالنهضةالعربٌةي

 انٌرة(علًمحمدالجبالًياحقٌةالموظفٌنالعامٌنفًالضرابفًالقرانونالردنرًي)دراسرةمٌد
م2014يعمانيجامعةالشرقاألوسطيرسالةماجستٌرمقدمةالىجامعةالشرقالوسطي

 م2008فرٌدةالعبٌدييالسلطةالتأدٌبةلصاحبالعمليالقاھرةيدارالكتبالقانونٌةي

 ةمحمدانرسقاسرمجعفرريالموظرفالعراموممارسرةالعمرلالنقرابًيالقراھرةيدارالنهضرةالعربٌر
م1996

 (محمدسلٌممحمدأمٌنينوزادأحمدٌاسٌنيالنظامالقانونًإلضرابالموظرفالعرامفرًالعرراق
5دراسةمقارنة(يكركوكيمجلةكلٌةالقانونللعلومالقانونٌةوالسٌاسٌةيجامعرةكركروكيمرج

م2016ي17يع1يج

 م1967قاھرةيدارالمعارفييال3محمدفؤادمهنايالقانوناإلداريالعربًيط

 يعمرانيدار1محمدٌوسفعلوانيمحمدخلٌرلالموسرىيالقرانونالردولًلحقروقالنسرانيج
م2011الثقافةي

 م2015 يبٌروتيمكتبةالسنهوريي 1 مصدقعادلطالبيالوسٌطفًالخدمةالمدنٌةيج

 ضرررابيالقرراھرةيدارالكترربالقانونٌررةيمصررطفىأحمرردأبرروعمرررويالتنظررٌمالقررانونًلحررقال
م2009
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 اٌذٚس٠اخ ٚاٌظحف 

  16/3/1559فٟ  4115اٌٛلائغ اٌؼشال١ح , اٌؼذد 

  15/9/1595فٟ  3163اٌٛلائغ اٌؼشال١ح , اٌؼذد 

 15/9/1595  فٟ 3163اٌؼذد  , اٌٛلائغ اٌؼشال١ح 

 32/3/1595فٟ   3143اٌؼذد , اٌٛلائغ اٌؼشال١ح  

 15/5/1565فٟ  1559اٌؼذد  , اٌٛلائغ اٌؼشال١ح 

 9/9/2223فٟ  3555اٌؼذد  , اٌٛلائغ اٌؼشال١ح 

 

 اٌّماالخ ٚاٌرماس٠ش إٌّشٛسج ػٍٝ اإلٔرشٔد 

  ٟٔمال ػدٓ : عداِش أحّدذ ِٛعدٝ , اضدشاب اٌؼدا١ٍِٓ  5/1552/  25حىُ ِدٍظ اٌذٌٚح اٌفشٔغٟ ف .

َ,  2225فددٟ اٌّشافددك اٌؼاِددح   دساعددح فددٟ إٌظدداَ اٌمددأٟٛٔ اٌفٍغددط١ٕٟ ٚاٌفشٔغددٟ ٚاٌدضائددشٞ (, 

ِٕشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٛسج ػٍدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٝ اٌّٛلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ االذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٟ :   12ص

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=105741 

  ٟ٠ؼمددٛب ِحّددذ , اضددشاب اٌّؼٍّدد١ٓ , ِمدداي ِٕشددٛس ػٍددٝ ِٛلددغ اٌّشوددض االسدٔددٟ ٌحمددٛق االٔغدداْ فدد

22/6/2214 : َ

http://www.nchr.org.jo/User_Site/Site/View_ArticleAr.aspx?type=2&ID=

2172 

  االضددشاب اٌؼدداَ فددٟ ِظددش تدد١ٓ اٌّشددشٚػ١ح ٚاٌؼمدداب , ذمش٠ددش إٌّظّددح اٌّظددش٠ح حددٛي االضددشاتاخ

 http://ar.eohr.orgَ : 2225ٚاالػرظاِاخ خالي ػاَ 

 اٌذ١ٌٚح  اٌمٛا١ٔٓ ٚاالذفالاخ

, ِىرة اٌّفٛع اٌغاِٟ ٌحمٛق 1566اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخاص تاٌحمٛق االلرظاد٠ح ٚاالخرّاػ١ح ٚاٌثماف١ح تٕٛد 

 االٔغاْ , األُِ اٌّرحذج :

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

 ( اٌظادسج ػٓ ِٕظّح اٌؼًّ اٌذ١ٌٚح , خاِؼح ١ِٕغٛذا , ِىرة حمٛق االٔغاْ : 95تٕٛد االذفال١ح سلُ  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b056.html 

 1565ٌغٕح  111لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼشالٟ سلُ 

 اٌٍّغٟ 1559ٌغٕح   1لأْٛ اٌؼًّ اٌؼشالٟ سلُ 

 اٌٍّغٟ  1552ٌغٕح   151لأْٛ اٌؼًّ اٌؼشالٟ سلُ 

  1595ٌغٕح  51لأْٛ اٌؼًّ إٌافز سلُ 

 اٌّظادس ٚاٌّشاخغ األخٕث١ح 

 Auby  (J.M) et Ader  (R.D) : Droit administratif , Dalloz , 1977 .   

 B, Teyssie : Grève , Guide juridique , Dalloz , tome3, Paris , 1987 . 
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﴿  ُ ٍِ َّللاَّ ىا نَْى ََُك ًُ ٍَ َكفَُزوا َوَظهَ ٌَّ انَِّذَ إِ

 ﴾ نَُِْغفَِز نَُهْى َوََل نَُِْهِذََُهْى طَِزَقًا
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دؼو ثٌشىٌ هلل صؼجٌٝ ػٍٝ ِج ِٓ ػٍٟ ِٓ ٔؼّٗ ثٌضٟ ال صؼو ٚال 

 صقظٝ, ٚصٛف١مٗ ٌٕج.

ٚطجهق ثٌؼٌفجْ ثٌٝ  دنجٌض ثٌضمو٠ٌ ٚثالفضٌثَ ٚؽ٠ًَ ثٌشىٌٔضموَ 

)َ.َ.٘وٜ ؽجٌخ ثٌٕم١خ (ثٌضٟ ثشٌفش ػٍٝ دقظ صنٌؽٕج ١ًٌٕ شٙجهر 

 ثٌذى٠ًٍُٛٛ فٟ ثٌمجْٔٛ 

فٍُ صذنً ػ١ٍٕج دٕظجةقٙج ٚصٛؽ١ٙجصٙج ثٌضٟ وجٔش ّٕوث ٌٕج فٟ ثصّجَ 

 ٘يث ثٌذقظ فٍٙج ثٌضق١ز ٚثٌضمو٠ٌ ػٍٝ ِجصموِٗ فٟ موِز ثٌؼٍُ 

فٕضّٕج ٌٙج ثٌظقز ٚثٌؼجف١ز ٚثْ ٠ذجًن هللا ػَ ٚؽً فٟ ػٍّٙج ٚػٍّٙج 

 فؾَث٘ج هللا م١ٌ ثٌؾَثء 
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ثٌٝ ٚثٌوٞ ثٌؼ٠َ٠َٓ ثٌي٠ٓ ّهٌٙث ػٍهٝ صٌد١ضهٟ ٚصؼ١ٍّهٟ , فٍّٙهج وهً 

 ثٌضق١ز ٚثٌضمو٠ٌ , ثؽجي هللا فٟ ثػّجًُ٘ .

 

 ثٌٝ ثمٛصٟ , ثمٛثصٟ.

  

 دضٕشتضٕج ٚصى٠ٕٕٛج ثٌؼٍّٟ ٚثٌضٌدٛٞ. ثٌٝ ثّجصيصٟ ثٌىٌثَ ثٌي٠ٓ ث٘ضّٛث

 

 ثٌٝ ثطولجةٟ ٍِٚالةٟ .
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 انًحخىَاث

 ثٌّٛػٛع

 

 ثٌظفقز

 أ ث٠٢ز ثٌمٌث١ٔز

 ح ثٌشىٌ ٚثٌضمو٠ٌ

 ػ ثال٘وثء

 ه ثٌّقض٠ٛجس

 4-2 ثٌّموِز

 5 ثٌؾٕجة١ز ثٌّضٌصذز ػٍٝ ؽ٠ٌّز صؼي٠خ ثٌّضُٙثٌّذقظ ثالٚي ثٌّْؤ١ٌٚز 

 5 ثٌّطٍخ ثالٚي صؼ٠ٌف ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ٌغز ٚثططالفج

 6 ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ صؼ٠ٌف ؽ٠ٌّز ثٌضؼي٠خ ٌغز ٚثططالفج

 8-7 ثٌّطٍخ ثٌغجٌظ طًٛ ثٌضؼي٠خ

 9 ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ ثًوجْ ثٌؾ٠ٌّز

 21-9 ثٌّطٍخ ثالٚي ثٌٌوٓ ثٌّجهٞ

 25-22 ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ ثٌٌوٓ ثٌّؼٕٛٞ 

 26 ثع١ك ثٌو١ٌٚز ٚثٌضش٠ٌؼجس ثٌوثم١ٍز ٛثٌّذقظ ثٌغجٌظ ِٛلف ثٌّ

 29-26 ثٌّطٍخ ثالٚي ِٛلف ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ِٓ ؽ٠ٌّز صؼي٠خ ثٌّضُٙ 

 34-31 ِٓ ؽ٠ٌّز صؼي٠خ ثٌّضُٙوّجص١ٌ ٚثٌضش٠ٌؼجس ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ ِٛلف ثٌ

 36-35 ثٌنجصّز

 37-37 ثٌّظجهً
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 :انًقذيت

صؼضذٌ وٌثِز ثالْٔجْ ِٓ ثٌقمٛق ثالّج١ّز دً ثٌطذ١ؼ١ز , ٠ؾخ ثْ ال صٕضٙه ِٓ لذً ثٞ ؽٙز ثٚ 

ٍّطز ػجِز ثال ثىث ٔض ػٍٝ ىٌه دّٛؽخ ثٌمجْٔٛ ٚدقوٚه ِشٌٚػز , فٟٙ فمٛق ِْضّور ِٓ هللا 

صؼجٌٝ صذًٍٛس ٚصٌثوّش ػٍٝ ٌِ ثألٍِجْ ِٓ مالي ثٌشٌثةغ ٚثالػٌثف ٚثٌمٛث١ٔٓ , ٚػٍٝ ىٌه 

ؼي٠خ ثٌُّٕٙ فٟ ٌِفٍز ثٌضقم١ك ٌقٍّٗ ػٍٝ ثالػضٌثف ٠ؼضذٌ ِٓ ثٌؾٌثةُ ثٌّٕضشٌر دشىً فجْ ص

ٚثّغ , ٚصقظٝ دؤ١ّ٘ز وذ١ٌر ٔظٌث ٌؾًٙ ثٌّضُٙ دقمٛلٗ ٚمٛفٗ ِٓ ثٌٍْطز , ٌيي الدو ِٓ د١جْ 

فوٚه وً ِٓ ثٌّقمك ًٚؽجي ثٌٍْطز ٚطالف١جصُٙ ثٌضٟ ٠ىْٛٔٛ دضؾجٍٚ٘ج لو ثًصىذٛث ثفؼجال 

ُ ٌٍّْجءٌز ثٌؾٕجة١ز , ٚلو صذج٠ٕش ثٌضش٠ٌؼجس فٟ ِؼجٌؾضٙج وٛٔٙج صِّ وٌثِز ثالْٔجْ ِؾٌِز صٛلفٙ

ِّٚج صٌصذٗ ِٓ ثعجًٔف١ْز ٚدو١ٔز ػٍٝ ثٌّضُٙ ثٌيٞ لو ٠ىْٛ د٠ٌتج , ٌيٌه الدو ٌٕج ثْ ٍْٔؾ ثٌؼٛء 

ػٍٝ ٘يث ثٌّٛػٛع ث١ٍِٓ ثْ ٠ُْٙ ثٌذقظ ٚثْ ٠ىْٛ هثفؼج ٠ٌٍَّو ِٓ ثٌوثًّجس ثٌضٟ ؽٌِش ِغً 

يث ثفؼجي ِنجٌفز ٌٍش٠ٌؼز ثالّال١ِز ٚثٌمجْٔٛ صقش ػٕٛثْ ثٌضقم١ك ِغ ثٌّضُٙ ٌٍٛطٛي ثٌٝ ٘ى

ثٌّضُٙ دٌا فضٝ صغذش ثهثٔضٗ فٟ ِقجوّز لج١ٔٛٔز ػجهٌز , ٚف٠ٌز ثالْٔجْ ٚوٌثِضٗ ز ثٌقم١م

ِظٛٔز, ٌٚىً فٌه ثٌقك فٟ ثٌضؼجًِ ِؼجٍِز ػجهٌز فٟ ثالؽٌثءثس ثٌمؼجة١ز ٚثالهث٠ًز دىً ٘يٖ 

ثٌؼذجًثس ثٌنجٌور ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّذجها ثٌْج١ِز ثٌضٟ ؽجء دٙج ثٌوّضًٛ ٌؾ٠ًّٛٙز ثٌؼٌثق ثٌوثةُ ٌؼجَ 

ِؼٍٕج ِٓ ثٌٕجف١ز لو١ّز ثٌق٠ٌز ثٌفٌه٠ز ٚػّجصٙج ٚثػضذجًثصٙج ثٌضٟ صؼٍٛ ػٍٝ وً ثػضذجً  2005

ثمٌ, فٍُ ٠ىٓ ٘وف ثالؽٌثءثس ثٌؾَثة١ز ثعذجس ثٌؾٌَ ػٍٝ ثٌّضُٙ دً صمظٟ ثٌقمجةك ١ٌِٚ فجي 

 ِٓ ثالفٛثي دّٕجا ػٓ ثفضٌثَ فمٛق ثٌّضُٙ , فال ل١ّز ٌٍقم١مز ثٌضٟ ٠ضُ ثٌضٛثطً ث١ٌٙج ػٍٝ فْجح

ف٠ٌز ثالْٔجْ ٚوٌثِضٗ ,ٚوجٔش ؽ٠ٌّز ثٌضؼي٠خ ِٓ ثوغٌ ثٌؾٌثةُ ثٔضٙجوج ٌٍّذجها ٌٚقمٛق 

ثالْٔج١ٔز ٚثٌمج١ٔٛٔز, فؼال ػٓ صفش١ٙج ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌؼ١ٍّز فٟ دٍو وجْ ِٙوث ٌٍشٌثةغ ثٌضٟ ؽٌِش 

 ِٕي  ثلوَ ثٌؼظًٛ ثٌضؼي٠خ ٚفظٌصٗ ٚػجلذش ػ١ٍٗ , فٟ ثٌٛلش ثٌيٞ وجْ ثٌضؼي٠خ ١ٍّٚز ِشٌٚػز

ث١ٌْٕٓ ٌذٍوثْ صفضنٌ ثالْ دجفضٌثِٙج ٌقمٛق ثالْٔجْ ٚٔذي٘ج ٌٍضؼي٠خ فٟ شٌثةغ ٌقمضٙج دؼو ثالٌف 

ففٟ ث١ٌٛٔجْ ٚفٟ ثٌؼظًٛ ثٌّٛطٝ دجٌضقو٠و فجْ ثٌضؼي٠خ وجْ ّّز ِٓ ّّجس ثٌوٌٚز صّجًُ 

غ ٚوجْ ثٌوثفدي٠ًؼز ثٌٛطٛي ثٌٝ ثٌقم١مز ثىث وجْ ثٌِث ؽذ١ؼ١ج ٚوجْ ٠ّْٝ دجالّضؾٛثح ثٌمؼجةٟ 

ث١ٌٗ ٘ٛ ثٌقظٛي ػٍٝ ثالػضٌثف فٟ ٔظجَ ثٌوٌٚز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌيٞ  وجْ ٠شضٌؽ ثٌقظٛي ػٍٝ 

ثالػضٌثفجس وو١ًٌ ٌٍقىُ ػ١ٍُٙ ويٌه ثٌقجي فٟ فٌْٔج ثى وجْ ٕ٘جٌه لجْٔٛ ٠ذ١ـ صؼي٠خ ثٌّضُٙ 

عالط ٌِثس لذً ٚثعٕجء ٚدؼو ثالّضؾٛثح ٚثٌيٞ ٔؾوٖ فٟ لجْٔٛ ثالؽٌثءثس ثٌؾٕجة١ز ثٌفٌْٟٔ 

ثىث ؽجء دٗ) ػٍٝ ثٌقجوُ ثٚ ثٌّقمك ثْ ٠طٍخ ِٓ ثٌّضُٙ ثالػضٌثف دجًصىجدٗ  1670ً ػجَ ثٌظجه

ثٌؾ٠ٌّز لذً ثٌضؼي٠خ  فجْ ٌُ ٠ؼضٌف ػيدٗ ٚؽٍخ  ِٕٗ ثالػضٌثف مالي ثٌضؼي٠خ فجْ ثػضٌف 

ج١٠و ثػضٌثفٗ دؼو ثٌضؼي٠خ (ٚوجٔش صْضؼًّ ّٚجةً ثٌضؼي٠خ غ١ٌ ثٔضٙٝ ثٌضؼي٠خ ٚؽٍخ ِٕٙٝ ص

ثالػجفٌ ٚػغؾ ثاللوثَ دٛثّطز لجٌخ فو٠و ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثّج١ٌخ ثٌضؼي٠خ . ٠ٚذمٝ ثْٔج١ٔز وَٕع 

 ثالٌِ ػٍٝ ٘يث ثٌقجي ثِج ثْ ٠ؼضٌف ثٚ ٠ّٛس .
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 اوَل : اهًُت انبحث

 صضّغً ث١ّ٘ز ثٌذقظ فٟ ثٌٕمجؽ ثالص١ز :

وْٛ ِٛػهٛع ثٌذقهظ  فهٟ ثٌّْهؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١هز ػهٓ صؼهي٠خ ثٌّهضُٙ ف١هظ صضؼٍهك  .2

ثالْٔههجْ ,ف١هظ ٠ٍمههٝ ػٕج٠هز وذ١هٌر ِههٓ لذهً ثٌذههجفغ١ٓ فهٟ ثٌؼظههٌ دّؾهجي فمهٛق 

 ثٌقجػٌ ٚفٟ ظً ثٌضغ١ٌثس ثٌؼج١ٌّز.

٠ؼضذٌ ثٌقك فٟ ػوَ صؼ٠ٌغ ٌٍضؼي٠خ فمج ِشضٌوج د١ٓ ثٌذشه٠ٌز, ٠ٚضْهُ دجٌطهجدغ  .3

ثٌؼٍّههٟ ٌههيٌه ِههٓ ثٌٛثؽههخ ثْ ٠قظههٝ دجٌوًثّههز ٚ ثال٘ضّههجَ  ِههٓ مههالي ِؼٌفههز 

 ٖ ثٌؾ٠ٌّز.ػٓ ثٌم١جَ دٙي ثٌّْؤ١ٌٚز  ثٌّضٌصذز

 

مطههًٛر ثٌّٛػههٛع فههٟ ظههً ثالٔضٙجوههجس ثٌّضىههًٌر ٌقمههٛق ثالْٔههجْ ,ٚفههٟ ظههً  .4

ثٌَٕثػجس ثٌٍّْقز ٚثٌقٌٚح ,ِّج ثهٜ ثٌٝ ثٔضشجً ثًصىجح ٘يٖ ثٌؾٌثةُ مجطهز 

 فٟ ثٌْؾْٛ ٚثٌّؼضمالس وّج فوط فٟ ّؾٓ ثدٛ غ٠ٌخ.

ثالعجً ثٌٍْذ١ز ثٌضٟ صنٍفٙج ٘يٖ ثٌؾ٠ٌّز ػٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌؾْهوٞ ٚثٌّؼٕهٛٞ ,ِّهج  .5

٠ٌٛو ًٚؿ ثالٔضمجَ , ثالٌِ ثٌيٞ ٠ٌٛو ثٌفىٌ ثٌّضطٌف ٠ْٚجُ٘ فٟ صٕجِٟ ثٌؾهٌثةُ 

 ثٌوٌٚز . دؤِٓثالً٘جد١ز ٚثٌّجّز 

 

 

 ثاَُا: يُهج انبحث

 ثالّضمٌثةٟ ٚثٌّمجًْ .صمؼٟ ثٌطذ١ؼز ثٌّٛػٛع وٛٔٗ هًثّز ِمجًٔز ثْ ٔضذغ ثٌّٕٙؼ 

٠ٚضؼـ ثٌّٕٙؼ ثالّضمٌثةٟ ِٓ مالي صضذغ ثٌٕظٛص ٚثٌمٛث١ٔٓ ,ٚصؾ١ّغ ثؽهَثء ثٌّهجهر 

ثٌؼ١ٍّز ثٌّضؼٍمز دجٌّٛػٛع ,ٚثػجهر صٕظ١ّٙج ٚصٌص١ذٙج ٚط١جغضٙج ٚفهك ِهج ٠ضّجشهٝ ِهغ 

 ثٌذقظ . سِمضؼ١ج

ؼغ عُ ثٌّٕٙؼ ثٌّمجًْ , ثٌّمجًْ ٚىٌه دّمجًٔز ِٚمجدٍز ثٌٕظٛص دذؼؼٙج ثٌذ

,ٚػٌػٙج فْخ لٛصٙج ِٚٛثٍٔز ًثٞ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌوثم١ٍز ٚثٌمٛث١ٔٓ ثٌنجًؽ١ز ٌقمٛق 

 .ثالْٔجْ
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 ٚلو لّٕج دضم١ُْ ثٌذقظ ثٌٝ ػور ِذجفظ صٕجٌٕٚج ف١ٙج:

 ثٌّذقظ ثالٚي :ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ثٌّضٌصذز ػٍٝ ؽ٠ٌّز صؼي٠خ ثٌّضُٙ. 

 . ثٌّطٍخ ثالٚي: صؼ٠ٌف ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ٌغز ٚثططالفج

 صؼ٠ٌف ؽ٠ٌّز ثٌضؼي٠خ ٌغز ٚثططالفج . ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ:

 ثٌّطٍخ ثٌغجٌظ : طًٛ ثٌضؼي٠خ.

 ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ :ثًوجْ ثٌؾ٠ٌّز.

 ثٌّطٍخ ثالٚي : ثٌٌوٓ ثٌّجهٞ.

 ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ :ثٌٌوٓ ثٌّؼٕٛٞ.

 ثع١ك ثٌو١ٌٚز ٚثٌضش٠ٌؼجس ثٌوثم١ٍز ِٓ ؽ٠ٌّز صؼي٠خ ثٌّضُٙٛثٌّذقظ ثٌغجٌظ : ِٛلف ثٌّ

 ثع١ك ثٌو١ٌٚز ِٓ ؽ٠ٌّز صؼي٠خ ثٌّضُِٙٛٛلف ثٌّ ثٌّطٍخ ثالٚي:

 ثٌّضُٙ صؼي٠خ ؽ٠ٌّز ِٓ ثٌوثم١ٍز ٚثٌضش٠ٌؼجس ثٌوّجص١ٌ ِٛلف ثٌغجٟٔ ثٌّطٍخ
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 انًبحث اَلول

 انًسؤونُت انجُائُت انًخزحبت ػهً جزًَت حؼذَب انًخهى

ٌغز ٚثططالفج ٚىٌه ١ّىْٛ فٟ ثٌّطٍخ ّٕذقظ فٟ ٘يث ثٌّذقظ صؼ٠ٌف ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز 

ثألٚي.... ثِج فٟ ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ فْٕذقظ صؼ٠ٌف ؽ٠ٌّز ثٌضؼي٠خ ٌغز ٚثططالفج ....ثِج فٟ 

 ثٌّطٍخ ثٌغجٌظ فْٕذقظ طًٛ ثٌضؼي٠خ .

 

 انًطهب اَلول

 حؼزَف انًسؤونُت انجُائُت نغت واصطالحا

 

 صؼ٠ٌف ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ٌغز:

٠طٍخ , ٚثٌْجةً ثٌطجٌخ ٚثٌّْؤ١ٌٚز ِظوً طٕجػٟ ِٓ ِْؤ١ٌٚز  ٟٚ٘ ِٓ ّجي ٠ْجي أٞ ؽٍخ

 ٚ٘ٛ ثٌّطٍٛح .

 ٕٚ٘جٌه صؼجًف ثمٌٜ ٌٍّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ِٕٚٙج 

ٚؽٕٝ ثٌئخ ػٍٝ فالْ ؽٌٖ ِٓ ؽٕٝ ٠ؾٕٟ ؽٕج٠ز أٞ ثىٔخ ٚؽٕٝ ػٍٝ ٔفْٗ ٚؽٕٝ ػٍٝ لِٛٗ 

 ث١ٌٗ .

ف ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز صجًوز ىٌه ٌُٚ صضؼٌع ثٌضش٠ٌؼجس ثٌؾٕجة١ز, ِٕٚٙج ثٌمجْٔٛ ثٌؼٌثلٟ ٌضؼ٠ٌ

ٌٍفمٗ, ٚثوضفش فٟ ٔظٛطٙج دٌفغ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ػٓ فجلوٞ ثإلهًثن أٚ ثإلًثهر, وجٌّؾْٕٛ 

ٚثٌظغ١ٌ غ١ٌ ث١ٌَّّ ٚثٌّىٌٖ ٌؼوَ صٛثفٌ ثأل١ٍ٘ز ثٌؾٕجة١ز ثٌضٟ ٟ٘ ًو١َر أّج١ّز ٌم١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز 

ثى صؼٌف ثٌّْؤ١ٌٚز دٛؽٗ ػجَ دجٔٙج: )ثالٌضَثَ ثٌؾٕجة١ز, ثال ثْ ثٌفمٗ لو ػٌفٙج دضؼج٠ًف ػو٠ور, 

دضقًّ ثٌؾَثء ثٌيٞ صٌصذٗ ثٌمٛثػو وؤعٌ ٌٍفؼً ثٌيٞ ٠ّغً مٌٚؽج ػٍٝ ثفىجِٙج(, أِج ثٌّْؤ١ٌٚز 

 ثٌؾٕجة١ز فمو ػٌفش دجٔٙج:)ثالٌضَثَ دضقًّ ثالعجً ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضٌصذز ػٍٝ صٛثفٌ أًوجْ ثٌؾ٠ٌّز,

دز أٚ صود١ٌ ثفضٌثٍٞ فوهّ٘ج ثٌّشٌع ثٌؾَثةٟ فٟ فجٌز ِٚٛػغ ٘يث ثالٌضَثَ ثٌؾَثةٟ فٌع ػمٛ

ل١جَ ِْؤ١ٌٚز ثٞ شنض(, ٚصؼٌف أ٠ؼج دجٔٙج: )ِؾّٛػز ثٌشٌٚؽ ثٌضٟ صٕشب ػٓ ثٌؾ٠ٌّز ٌِٛج 

شنظ١جً ِٛؽٙجً ػو ثٌفجػً, ٚ٘يٖ ثٌشٌٚؽ صظٌٙ ثٌفؼً ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌمج١ٔٛٔز ػٍٝ ثٔٗ صؼذ١ٌ 

ْ ٔض١ؾز أػّجٌٗ ِٚقجّذضٗ ػ١ٍٙج ألٔٙج صظوً ٌِفٛع ٌشنظ١ز ثٌفجػً(, أٚ ٟ٘ :)صق١ًّ ثإلْٔج

 (.ِٕٗ ػٓ إهًثن ٌّؼٕج٘ج ٌٕٚضجةؾٙج ٚػٓ أًثهر ِٕٗ ٌٙج

 صؼ٠ٌف ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ثططالفج

ث١ٍ٘ز ثٌشنض الْ ٠ضقًّ ٔضٍتؼ ثفؼجٌٗ ٠ٚقجّخ ػ١ٍٙج ثٚ ٟ٘ ٚػغ ٠ىْٛ ف١ٗ ثالْٔجْ ِطٍٛدج 

جةؼ ؽٌثةّٗ ٚمؼٛػٗ ٌٍؾَثء ثٌمجٟٔٛٔ دئٛدٗ أٞ ِؤثميث ِٚقجّذج ػ١ٍٙج ثٚ صقًّ ثالْٔجْ ٔض

 ثٌّمًٌ ٌيٌه.
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 انًطهب انثاٍَ

 حؼزَف جزًَت انخؼذَب نغت واصطالحا

 صؼ٠ٌف ثٌضؼي٠خ ٌغز:

ِجمٛى ِٓ ػيح ٚثٌؼيح ثٌّجء ثٌط١خ ٚوً ِْضْجؽ ِٓ ؽؼجَ ثٚ شٌثح ٚثػيح ػٓ ثٌش١ب ثِضٕغ 

ٚثٌؼيثح ثٌٕىجي ٚثٌؼمٛدز ٠مجي ػيدضٗ  ٚثػيح غ١ٌٖ ِٕؼٗ , ٚوً ِٓ ِٕؼٗ ش١تج فمو ثػيدضٗ ٚػيدضغ

 صؼي٠ذج ٚػيثح ٚػٍٝ ٘يث ٠ىْٛ ثٌضؼي٠خ فٟ ثٌٍغز ثٌؼمٛدز ٚثٌٕىجي .

ثٌضؼي٠خ ثططالفج : ٘ٛ ٔثٞ ػًّ ٠ٕضؼ ػٕٗ ثٌُ ثٚ ػيثح شو٠و ؽْوٞ ثٚ ٔفْٟ ٠ضُ ثٌقجلٗ دشنض 

ِج , دمظو ثٌقظٛي ِٓ ٘يث ثٌشنض ثٚ ِٓ شنض عجٌظ ػٍٝ ِؼٍِٛجس ثٚ ػٍٝ ثػضٌثف ثٚ 

ِؼجلذضٗ ػٍٝ ػًّ ثًصىذٗ ثٚ ٠شضذٗ فٟ ثٔٗ ثًصىذٗ ٘ٛ ثٚ ٔثٞ شنض , ثٚ صن٠ٛفٗ ثٚ ثٌؼغؾ ػ١ٍٗ 

٘ٛ ثٚ ٔثٞ شنض عجٌظ , ثٚ الٞ ّذخ ِٓ ثالّذجح ٠مَٛ ػٍٝ ثٌض١١َّ ث٠ج وجْ ٔٛػٗ ف١ّٕج ٠ٍقك 

ٌّع ػ١ٍٗ ثٚ ٠ٛثفك ػ١ٍٗ ثٚ ٠ْىش ػٕٗ ِٛظف ًّّٟ ثٚ ٔثٞ  ِغً ٘يث ثالٌُ ثٚ ثٌؼيثح ثٚ ٠ق

 مٌ ٠ضظٌف دظفز ١ًّّز .شنض ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 76_73فؼً ثٌؼ١ٓ فٌح ثٌذجء ص  3.ثدٓ ِٕظًٛ ٌْجْ ثٌؼٌح ,ثٌّظوً ثٌْجدك ػ2

 
. ثٌّجهر ثالٌٚٝ ِٓ ثصفجل١ز ِٕج٘ؼز ثٌضؼي٠خ ٚغ١ٌٖ ِٓ ػٌٚح ثٌّؼجٍِز ثٚ ثٌؼمٛدز ثٌمج١ّز ثٚ ثٌالثْٔج١ٔز, 3

 21/23/2985فٟ  57/  49ثٌّضقور, ثٌمٌثً ثٌٌّلُ  ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌالُِ

 .483,ص 22,ػ 2535, د١ٌٚس 4ثدٓ ِٕظًٛ ,ٌْجْ ثٌؼٌح , هثً طجهً ,ؽ (2)

 291, ص25ثٌف١ٌٍٚ ثدجهٞ ,ثٌمجُِٛ ثٌّق١ؾ , هثً ثٌقو٠ظ , ثٌمجٌ٘ر ,ػ
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 انًطهب انثانث

 صىر انخؼذَب

  انخؼذَب صىر

 : ّٚ٘ج دفٌػ١ٓ ثٌّضُٙ صؼي٠خ طًٛ ٔذقظ ّٛف

 : ثٌضم١ٍو٠ز ثٌضؼي٠خ طًٛ ثٚال:

 

  فهههٟ دجصذجػٙهههج ثٌْهههٍطز ًؽهههجي ثػضهههجه ثٌضهههٟ ثٌضم١ٍو٠هههز ثٚثٌّؼ٠ٕٛهههز ثٌّجه٠هههز ثالفؼهههجي دٙهههج ٚٔمظهههو

  ث٠ههههالَ ػٍههههٝ صٕطههههٛٞ ثٌضههههٟ فوّههههٛثء ػٍههههٝ )ثٌذ١ٌْٛهههه١ز(ٚثٌو٠ّمٌثؽ١ز ثٌووضجص٠ًٛههههز ثالٔظّههههز

 . و٠غزف ١ٍّٚز ثٚ ِضطًٛر صم١ٕز ػٍٝ دٙج ثٌمجةُ ٚال٠ؼضّو ٌٙج ٌٍنجػغ ثٚٔفْٟ ؽْوٞ

 

  ثٌضؼهههي٠خ طهههًٛ ِهههٓ صؼهههو ثٌضهههٟ ثالفؼهههجي صٍهههه فظهههٌ ثٌهههٝ ٕ٘هههج ٔٙهههوف فٍْهههٕج ثٌقهههجي ٚدطذ١ؼهههز

  ٌهههُ ثى عج١ٔهههج, ىٌهههه ؽهههوٜٚ ثٌؼ١ٍّزثٚال,ٚػهههوَ ثٌٕجف١هههز ِهههٓ فظهههٌ٘ج الّهههضقجٌز ,ٚىٌهههه ثٌضم١ٍو٠هههز

   ٌٍمٛثػههههو ٚفمههههج ثٔههههٗ وّههههج , ّههههٛث٘ج هْٚ ثٌضؼههههي٠خ ؽ٠ٌّههههز ٌم١ههههجَ ِؼ١ٕههههز ؽٌلههههج ثٌّشههههٌع ٠قههههوه

ٌ دؼ١ٕٙهههج ؽ٠ٌمهههز ثٌمههجْٔٛ ٠ٌّهههُ ِههجٌُ ثٌؾ٠ٌّهههز ثًصىههجح فهههٟ دج١ٌٍّٛزثٌّْههضنوِز الػذهههٌر ثٌؼجِههز

ثٌّؾٕههههٝ ػ١ٍههههز  ثطههههجدغ ّههههقخ صؼههههي٠ذج ٠ؼضذههههٌ ثْ ثٌّغههههجي ّههههذ١ً ػٍههههٝ ٠ّىههههٓ ىٌههههه ىٌههههه,ِٚغ

 . ثٌضم١ٍو٠ز ثٌضؼي٠خ ثٌىٟ(ِٓ طًٛ ) ثٌقٌق ,ِّٚجًّز ثالظجفٌ ٚلٍغ )وٌْ٘ج( 

 

  انحذَثت انخؼذَب صىر : ثاَُا
 

ث ٚثّهج١ٌخ ثٌضقم١ك ّٚجةً شًّ ثٌّنضٍفز ِؾجالصٙج فٟ ثٌق١جر شٙوصٗ ثٌيٞ ثٌٙجةً ثٌؼٍّٟ ثٌضطًٛ ثْ

  وهجْ ثٔهٗ ثٌؼوثٌهز,ثال ٚصقم١هك ثٌؾ٠ٌّهز وشهف ِؾهجي وذ١ٌثفهٟ صقهٛال ٠شهىً ىٌهه ٚوجْ الّضؾٛثح

 ِشٌٚػز ّٚجةالٌؼ١ٍّز وجٔش ثالٚي ثٌّؾجي ففٟ ٌٍؼوثٌز دجٌْٕذز ٍّٚذ١ج ث٠ؾجد١ج ِضؼجو١ْٓ دجصؾج١٘ٓ

  ٚثٌذظهّز ٚثٌظهٛس ٚثالّهٕجْ ٚثالهْ ثالطهجدغ وذظهّجس ِٚؼ٠ٕٛهز ِجه٠هز ػ١ٍّهز ثهٌهز ػٕٙج ٠ٕؾُ

  ثٌّؾهجي ٘هيث فهٟ ثٌقو٠غهز ثٌؼ١ٍّهز ثٌّٛهجةً ؽجةفهز ف١شهًّ ثالمهٌ ثِجثالصؾجٖ , ىٌه ثٌٝ ِٚج ثًٌٛثع١ز

  ٚف٠ٌهز ِثٌهٕف دْهالِز ثّْٔجّهٙج ثال ٚثًهث ثِهٌث ثٌؾْهو دْهالِز ثٌّْهجُ ػٍٝ ثٔطٛثةٙج وجْ ٚثْ

  ثٌضٕههه٠ُٛ ثّهههج١ٌخ ِٕٚٙهههج , صجع١ٌ٘هههج صقهههش ثالّهههضؾٛثح ٠ؾهههٌٞ ف١ّٕهههج ٚهٌهههه ِؤوهههو ثِهههٌث ثالًثهر

 . ثٌّنوًر دجٌّٛثه ٚثٌقمٓ ثٌىيح ػٓ ٚثؽَٙرثٌىشف ثٌّغٕجؽ١ْٟ

 

 

 

 

 
 

 

دغوثه, ثٌشٌؽز, ِطذؼز ,2,ؽ ثٌؾٕجةٟ ثعذجس فٟ ثٌقو٠غز ثٌؼ١ٍّز ثٌّٛجةً ثّضنوثَ ,ِشٌٚػ١ز فْٓ فجٌـ ه.ِقّو

 28,ص2987ّٕز

, ؽذغ ّٕٚز ِطذؼز هْٚ , ٔظٛطٙج ػٍٝ ٚثٌضؼ١ٍك ثٌؾَثة١ز ٚثٌّقجوّجس ثالؽٌثءثس لجْٔٛ ث١ٌّٕغ, ثٌْؼو ه.دوً

 362ص

 28,ص2988 ,ّٕز دجدً ,ِطذؼز2ثٌّنضٍفز,ؽ ٚثٚطجفٗ ثٌؼّو ,ثٌمضً فٌدز ثدٌث١ُ٘ ١ٍُّ
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 ٌٍضؼي٠خ: ثٌقو٠غز ٚثٌظًٛ ثالّج١ٌخ ٌضٍه وجِغٍز ثٌغالعز ثالّج١ٌخ ٌٙيٖ ٔضؼٌع ّٚٛف

 

  ثٌّغٕجؽ١ْٟ ثٌض٠ُٕٛ -2

  ثٌٕههَٛ دفىههٌر ثال٠قههجء ؽ٠ٌههك ػههٓ ثٌؼمههً ٍِىههجس ٌههذؼغ ثالطههطٕجػٟ ثٌٕههٛع ِههٓ فجٌههز ثفههوط ٘ههٛ

  ٚصذمهٝ ثٌشهؼ٠ًٛز ثالٔهج صنضفهٟ دق١هظ ٌشنظه١زثٌَّٕٛ ٠ٚنؼهغ ٌٍٕهجةُ ثٌنهجًؽٟ ثالصظهجي ٚٔطجق

٘هيث  ٌمهٝ ٌٚمهو , ثٌّٕهَٛ ٌؼمً ثالّج١ّز ثٌٛظ١فز ّضشً ٚ٘ىيث , ثٌَّٕٛ ١ّطٌر صقش ثٌشؼ٠ًٛز ثالٔج

٠ؼضذههٌ  ,ثى ثالوههٌثٖ ّٚٚهه١ٍز ِشههٌٚػ١ضٗ ػههوَ ثٌههٝ ثالًثء ثغٍههخ صضؾههٗ ثى شههو٠ور ِؼٌػههز ثالّههٍٛح

  دضهجع١ٌٖ ّهجدمضٗ ػهٓ ال٠نضٍهف ثّهٍٛح فهجْ ٚثلٛثٌٛدهيٌه ثفؼهجي ِهٓ ِج٠ضهٗ ػٍهٝ ِجه٠ج ِىٌ٘ج ثٌٕجةُ 

 ِّهغالػ١ٍهٗ,  ٚثٌٕفْهٟ ثٌّهجهٞ ثالػضوثءء ػٓ ,فؼال ثٌوفجع فٟ فمٗ ِٓ ٚفٌِجٔٗ ٌٗ ثٌنجطغ ػٍٝ

 ثٌضؼي٠خ ًٛط ِٓ طًٛر

 

 : ثٌّنوًر ثٌؼمجل١ٌ صؤع١ٌ صقش ثالّضؾٛثح-3
 

  دجفهو ث٠ًٌٛهو فهٟ ِؼ١ٕهز دؾٌػهز ثٌشهنض فمهٓ ؽ٠ٌهك ػهٓ ٠ضُ ثٌٕفْٟ ثٌضق١ًٍ ِٓ مجص ثٍّٛح

  ٌفضههٌر ثٌهٛػٟ غ١ذٛدههز ِهٓ فجٌهز ثٌههٝ صهؤهٞ ٚثٌنههٛثٌضٟ ٚثٌضذضهْٛ ثال١ِغهجي ِغههً ثٌّنهوًر ثٌؼٕجطهٌ

  ٔفِ ثٌٛلهش فٟ ٠فمو ٚثٔٗ ثالهًثو١ز ٌمٛثٖ ِجٌىج مالٌٙج ثٌشنض ٠ْضٌّ ثٌؾٌػز و١ّز فْخ ِؼ١ٕز

  فههٟ ًغذضههٗ ٚصغ١ههٌ ٌال٠قههجء لجد١ٍههز ثوغههٌ ٠ؾؼٍههٗ ,ِّههج ٚثمض١ههجًٖ ثًثهصههٗ فههٟ ثٌههضقىُ ػٍههٝ ثٌمههوًر

  ثٌقهجؽَ ثػهؼجف ثٌهٝ ثٌضق١ٍهً ٠هؤهٞ ثمهٌ ,دضؼذ١هٌ ٔفْٗ وٛثِٓ فٟ ٠نضٍؼ ػّج ٚثٌضؼذ١ٌ ثالفظجؿ

ػ ثٌذجؽٕٛثٌٛلٛف ثٌؼمً غًٛ فٟ ثِىج١ٔز ٠ض١ـ ثٌيٞ ثالٌِ صّجِج ثٍثٌضٗ ثٚ شؼًٛ, ٚثال ثٌشؼًٛ ١ٓد

  ثالّههضؾٛثح ِههٓ ثٌٕههٛع ٘ههيث ػٍههٝ ٠طٍههك ٌٚههيٌه ِىضٛدههز ثفجّهه١ِ ثٚ ِؼٍِٛههجس ِههٓ ِج٠نَٔههٗ ٌههٝ

  ثٌّنهوًر ثٌؼمهجل١ٌ صهجع١ٌ صقهش ثالّهضؾٛثح ؽهٛثٍ ػهوَ  ثٌهٝ صضؾهٗ ثالًثء ثغٍهخ .ٚثْ ثٌالشؼًٛٞ

ثٌّنهههوًر  ثٌؼمهههجل١ٌ ِهههٓ و١ّهههز ثّهههضنوثَ ثْ وّهههج , ثٌّهههجهٞ ثالوهههٌثٖ ّٚهههجةً ِهههٓ ّٚههه١ٍز جًٖدجػضذههه

ٚ  ٚؽْهّٗ شنظهٗ ّهالِز فهٟ ثالْٔهجْ فهك ػٍهٝ ثػضهوثء فٙهٛ ٌٚهيٌه ٚثٌّهٛس ثٌغ١ذٛدز ثٌٝ صؤهٞ

 . ػمٍٗ

 

  , ثٌضؼهي٠خ ِهٓ ثٚػهـ ثىْ فٙهٟ ِجصمهوَ ٚفهك ِجه٠هج ثوٌث٘هج ٠ؼهو ثٌط٠ٌمهز دٙهيٖ ثالّهضؾٛثح ًٚدّج

 ثالؽٌثءثس فٟ ؽٛثٍ ػوَ ثٌٝ ث٠ؼج ٔوػٛ فٕقٓ ىٌىٛدٙيث العذجس صق١ًٍ ثٌٝ ثطال قضجػالٔ ٚديٌه

 .صؼي٠ذج دجػضذجً٘ج ثٌضقم١ك

 

 

 

 

 

 
 

 

 3117,دغوثه, 7,ؽ ثٌمج١ٔٛٔز ثالؽٌثِٟ,ثٌّىضذز ثٌضقم١ك ثٌشجٚٞ,ثطٛي ه.ٍّطجْ

 53,ص 2998 ,ّٕز دغوثه ,7ٚثٌٕشٌ,ؽ ٌٍض٠ٍٛغ ثٌغمجفز هثً ,ِىضذز ثٌؾٕجةٟ ثٌٕفِ ػٍُ , ثدٌث١ُ٘ ٔشؤس ثوٌَ ه.
 51ص ّجدك ِظوً , ثدٌث١ُ٘ ٔشؤس ه.ثوٌَ

 278ص2979 ثٌؼج١ٌّز,ثٌمجٌ٘ر,ّٕز ,ثٌّطذؼز3,ؽ ثٌّضُٙ ,ثػضٌثف ثٌّال طجهق ه.ّجِٟ

٠ٛٔ فجْ ؽجِؼز ,ِٕشًٛثس2ِمجًٔز,ؽ هًثّز ثٌؾٕجةٟ, ٌمؼجءث ثِجَ ثٌؼٍّٟ ثٌو١ًٌ ثًفِٛز,لذٛي ِْؼٛه ه.ِّٛٝ

 86,ص2999 ,ّٕز ١ٌذ١ج ُ

 52-51ص ّجدك ِظوً , ثدٌث١ُ٘ ٔشؤس ه.ثوٌَ
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 ثٌٌٛؾ١ٌثف( ) ثٌىيح وشف ؽٙجٍ-4

 

 ثٌضغ١ههٌثس دؼههغ دضْههؾ١ً ٠مههَٛ ثٌههيٞ ثٌؾٙههجٍ ىٌههه دجٔههٗ ثٌىههيح وشههف ؽٙههجٍ ٠ؼههٌف ثْ ٠ّىههٓ

  ثٌفههٌه ػٍههٝ صظٙههٌ ثٌىٌٙدههجةٟ(ثٌضٟ ثٌؾٍههوٌٍض١جً ِمجِٚههز ثٌوَ,ثٌضٕفِ,هًؽههز ػههغؾ ) ثٌف٠َ١ٌٛٛؽ١ههز

ثٌؾٙجٍٚ ٠ْؾٍٙج ثٌضٟ ثٌذ١ج١ٔز ثٌٌَّٛ صق١ًٍ مالي ثٌضغ١ٌثصّٓ ٘يٖ هًثّز ِٚٓ , ثٌضقم١ك مالي ِٓ

  ثٌشههنض وههيح ثٚ طههوق ِههٓ ثٌضجو١ههو ثىْ ػٕههو ٠ّىههٓ صقم١ههك مههالي ثٌّضههٛفٌر ثالهٌههز صمهه١ُ ِههٓ

ٚ٘هٟ  )ثٌّفؼهجؿ( ثّهُ ػ١ٍهٗ ثؽٍهك ,ٌهيٌه ٌهٗ ثٌّٛؽهٗ ثالّهتٍز ػٍهٝ ثؽجدضهٗ فٟ ثالمضذجً ػٛعثٌّٛ

 ٌؾٙهجٍ ٚثْ موثػهٗ ٚوشف ثٌّضُٙ ثوجى٠خ فؼـ ػٍٝ ٠ؼًّ ٌىٛٔٗ صٍه ٚؽ١فضٗ ِٓ ِْضّور ص١ّْز 

  ٚمٛفهٗ ثالصٙهجَ ِؾهٌه ِهٓ ثٌّنضذهٌ ثٌهٝ ٠هؤهٞ فٙهٛ ثمض١هجًٖ ثٌّهٌثه ػٍهٝ ِنضٍفز  ثعجً وشفجٌىيح

  ؽْهههّٗ ػٍهههٝ ثٌؾٙهههجٍ ثؽهههَثء صغذ١ضهههذؼغ ٠ظهههجفخ ثٌهههيٞ ٚثالٌهههُ ثٌؾٙهههجٍ مطهههجء ثفضّهههجي ِهههٓ

ٚ ثٌؾ٠ٌّز ِٛػٛع ػٓ دؼ١ور ِقٌؽز شنظ١ز ثّتٍٗ ّؤثٌٗ ػٕو ٠ٕضجدٗ ثٌيٞ ثٌشو٠و ٚثالػطٌثح

  ٚدجٌضهجٌٟ ٌهٗ ثٌنجػهغ ػٍهٝ ػ١ٕفهج ٔفْه١ج ػهغطج ٠ّغهً ثٌىيح وشف ؽٙجٍ ثّضنوثَ ِجصموِفجْ ػٍٝ

ثٔفؼههجالس  ِمظههٛه غ١ههٌ دجٌنطههجء ِٕٛلٛػههٗ ٚمشهه١ٗ ٌههٗ مؼههٛػٗ ػٕههو فضههٝ ثٌذههٌٞء صؼضههٌٞ فمههو

  ػٍهٝ ِجه٠هج ثػضهوثء ٠ّغهً ثالّهٍٛح ٘هيث ثْ ػٍهٝ فؼهال , ثٌقم١مهز صغ١١هٌ ِقجٌٚهز ثٔٙج ػٍٝ صف١ٌْ 

ٚدهيٌ ٌٍهوفجع و١ٍّٛز ويح دجٔٗ ثالػضٌثف ثٚ ٔفْز ػو ثٌشٙجهر ػوَ فٟ ثٚ , ثٌظّش ثٌّضّٙفٟ فك

 . ثٌقو٠غز ثٌّضُٙ ؼي٠خطًٛص ِٓ طًٛر ٘ٛ ثٌؾٙجٍ ٘يث ثّضنوثَ فجْ ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 335ص ّجدك .ِظوً ثٌشجٚٞ ه.ٍّطجْ

 48,ص2972 ,ّٕز67ثٌؼجَ,ثٌؼوه ثالِٓ ,ِؾٍز ثٌضقم١ك ثعٕجء ثٌّضُٙ فمٛق .فّج٠ز ثٌّال طجهق ه.ّجِٟ
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 انًبحث انثاٍَ

 اركاٌ انجزًَت

صٍمٟ ثًوجْ ثٌمظو ثٌؾٕجةٟ دظالٌٙج ٚدظًٛر ؽ١ٍز ػٍٝ ؽ١ّغ ثؽٌثف ثٌؼاللز ثٌؾ١ٌِز ِٓ ِؾٌَ 

ٚؽ٠ٌّز ِْٚؤ١ٌٚز ؽٕجة١ز ٔجصؾز ػٓ صٍه ثٌؼاللز , دً فضٝ ػٍٝ ثٌؼمٛدز ثٌّضٌصذز ػٓ صٍه  

ثٌّْؤ١ٌٚزِٚٓ أؽً أػضذجً ثٌٍْٛن ثالْٔجٟٔ ؽ٠ٌّز دّؼٕجٖ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌؾَثةٟ ٠ؾخ ثْ صضٛثفٌ 

ػٕجطٌ ِؼ١ٕز ٟ٘ ثٌشٌٚؽ ٚثٌؼٕجطٌ ثٌالٍِز ٌضقم١ك ثٌؾ٠ٌّز ٚل١جِٙج ٟٚ٘ ِج صّْٝ شٌٚؽ ٚ

 دؤًوجْ ثٌؾ٠ٌّز .

ٚأًوجْ ثٌمظو ثٌؾٌِٟ أِج ثْ صىْٛ ػجِز صضوًػ صقش ٔطمج٘ج ؽ١ّغ ثٌؾٌثةُ دوْٚ أّضغٕجء ٚأِج 

ؤْ أْ صىْٛ مجطزٌٍؾ٠ٌّز ِؼ١ٕز ٌؾ٠ٌّز ِؼ١ّز ٌيثصٙج صالٍِٙج هْٚ غ١ٌ٘ج ٚفٟ ٘يث ثٌّؾجي ف

ثٌمظو ثٌؾٕجةٟ فٟ ثٌؾ٠ٌّز وفىٌر لج٠ٛٔز ٠مَٛ ػٍٝ عالعز أًوجْ ٟٚ٘ ثٌٌْ ثٌّجهٞ ٚثٌٌوٓ 

ثٌّؼٕٛٞ ٚثٌٌوٓ ثٌشٌػٟ .ِٚج ٠ّٕٙج فٟ ٘يث ثٌّذقظ ٘ٛ ثٌٌوٓ ثٌّجهٞ ٚثٌٌوٓ ثٌّؼٕٛٞ ّٚٛف 

 ٔمُْ ثٌذقظ ثٌٝ ِطٍذ١ٓ : ثٌّطٍخ ثالٚي ثٌٌوٓ ثٌّجهٞ ٚثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ ثٌٌوٓ ثٌّؼٕٛٞ.

 

 اَلولانًطهب 

 انزكٍ انًادٌ

ثٞ  , ؽٌِٗ ثٌمجْٔٛ ّٛثء وجْ ث٠ؾجد١جً ثٞ ثًصىجح ثَ ٍّذ١جً  ٘ٛ ٍّٛن أؽٌثِٟ دؤًصىجح ) فؼً (

 ثِضٕجع ثٚ صٌوجً ٠ّىٓ ٌّْٗ فٟ ثٌق١َ ثٌنجًؽٟ .

٠ٚمظو دجٌٌوٓ ثٌّجهٞ ) ثٌٛثلؼز ثالؽٌث١ِز ( ٘ٛ ثٌٍْٛن ثٌّجهٞ ثٌنجًؽٟ ثٌيٞ ٠ٕض ثٌمجْٔٛ 

٠ومً فٟ و١جْ ثٌؾ٠ٌّز ٚصىْٛ ٌٗ ؽذ١ؼز ِجه٠ز فضٍّْٗ ثٌقٛثُ ٚ٘ٛ ػٍٝ صؾ٠ٌّٗ ثٞ وً ِج 

ػًٌٚٞ ٌم١جِٙج ثى ال ٠ؼٌف ثٌمجْٔٛ ؽٌثةُ دوْٚ ًوٓ ِجهٞ ٌٚيٌه ّّجٖ ثٌذؼغ دّجه٠جس 

ثٌؾ٠ٌّز دّج ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ ثْ ال ٠ؼضذٌ ِٓ لذ١ً ثٌٌوٓ ثٌّجهٞ ِج ٠وًٚ فٟ ثالى٘جْ ِٓ ثفىجً 

 ًٚغذجس .

ّز ثٞ ثٌّظٌٙ ثٌيٞ صذٌٍ دٗ ثٌٝ ثٌؼجٌُ ثٌنجًؽٟ, ٠ٚمَٛ ثٌٌوٓ ٠ٚؼٕٟ صؾ١ْو ٌّجه٠جس ثٌؾ٠ٌ

ثٌّجهٞ ػٍٝ عالعز ػٕجطٌ ٟ٘ : ثٌفؼً ٚثٌٕض١ؾز ٚثٌؼاللز ثٌْذذ١ز , فجٌفؼً ٘ٛ ثٌٕشجؽ ثال٠ؾجدٟ 

ثٚثٌّٛلف ثٌٍْذٟ ثٌيٞ ٠ْٕخ ثٌٝ ثٌؾجٟٔ , ٚثٌٕض١ؾز ٘ٛ أعٌٖ ثٌنجًؽٟ ثٌيٞ ٠ضّغً ف١ٗ ثالػضوثء 

ٚثٌؼاللز ثٌْذذ١ز ٟ٘ ثٌٌثدطز ثٌضٟ صظً ِج د١ٓ ثٌفؼً ٚثٌٕض١ؾز, ٚعذش  ػٍٝ فك ٠ق١ّٗ ثٌمجْٔٛ ,

 ثْ فوٚط ثٌٕض١ؾز ٠ٌؽغ ثٌٝ ثًصىجح ثٌفؼً .

 

 

( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼٌثلٟ فٟ فمٌصٗ )ثٌفؼً وً صظٌف فٌِٗ ثٌمجْٔٛ ّؤثء وجْ ث٠ؾجد١ج ثَ 29صٕض ثٌّجهر )

 ٍّذ١ج وجٌضٌن ٚثالِضٕجع ِجٌُ ٠ٌه ٔض ػٍٝ مالف ىي
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 :اصز انزكٍ انًادٌػُ

ثٌٍْٛن ثالؽٌثِٟ .-2  

ثٌٕض١ؾز ثٌؼجًر . -3  

ثٌؼاللز ثٌْذذ١ز د١ٓ ثٌٍْٛن ٚثٌٕض١ؾز . -4  

 

ٚ٘ٛ ثٌٕشجؽ ثٌّجهٞ ثٌنجًؽٟ ثٌّىْٛ ٌٍؾ٠ٌّز ٚدجٌضجٌٟ فال انسهىك اَلجزايٍ : -١

ٚثٌٌغذجس ٚثٌشٙٛثس ٚلو ٠ضّغً  ؽ٠ٌّز دوٚٔٗ ألْ ثٌمجْٔٛ ال ٠ؼجلخ ػٍٝ ِؾٌه ثٌٕٛث٠ٗ

فٟ ؽ٠ٌّز ثٌمضً فٟ أٍ٘جق ثٌٌٚؿ ٚفٟ ثٌٌْلز فٟ فؼً ثالغضالُ ٚفٟ ثٌؼٌح ٚثٌؾٌؿ 

فٟ فؼً ثٌّْجُ دْالِز ثٌؾُْ ٚلو ٠ىْٛ ثٌٍْٛن ثالؽٌثِٟ ث٠ؾجد١جً ثٞ ثًصىجح ثٞ 

 ٠ضقمك ػٕوِج ٠مَٛ ثٌؾجٟٔ دؼًّ ٠قٌِٗ ثٌمجْٔٛ ِغً ثؽالق ثٌٌطجص ثٚ ثٌٌْلز ثِج ٍّذ١جً 

٠ضقمك ػٕوِج ٠مَٛ ثٌؾجٟٔ دؼًّ ٠ٛؽذٗ ثٌمجْٔٛ ٚػجلخ ثىث ثِضٕغ ثٌم١جَ دٗ ِغً ثِضٕجع 

 ثٌشج٘و ػٓ ثٌقؼًٛ ٌٍّقىّز ألهثء ثٌشٙجهر .                                       

 

ف١ٌثه دٙج ثٌضغ١ٌ ثٌيٞ ٠قوط فٟ ثٌؼجٌُ ثٌنجًؽٟ وـ أعٌ ٌٍٍْٛن انُخُجت انضارة :  -٢

ػوٚثٔجً ٠ٕجي ِظٍقز ثٚ فك لوً ثٌشجًع ؽوثًصٗ دجٌقّج٠ز ثٌؾَثة١ز ٚ٘يث  ثالؽٌثِٟ ف١قمك

٠ؼٕٟ ثْ ث١ٌٕؾز ثٌؼجًر ِو١ٌٌٛٓ أفوّ٘ج ِجهٞ ٚ٘ٛ ثٌضغ١ٌ ثٌٕجصؼ ػٓ ثٌٍْٛن ثالؽٌثِٟ 

 فٟ ثٌؼجٌُ ثٌنجًؽٟ ٚثالمٌ لجٟٔٛٔ ٚ٘ٛ ثٌؼوٚثْ ثٌيٞ ٠ٕجي ِظٍقز ثٚ فمجً    

                                                                                ٠ق١ّٗ ثٌمجْٔٛ .

 

٠ٌثه دٙج ثٌظٍز ثٌضٟ صٌدؾ ِج د١ٓ ثٌٍْٛن ثالؽٌثِٟ ٚثٌٕض١ؾز انؼالقت انسببُت :  -٣

ثٌؾ١ٌِز ثٌؼجًر وٌثدطز ثٌؼٍز دجٌّؼٍٛي دق١ظ صغذش ثْ ثٌٍْٛن ثالؽٌثِٟ ثٌٛثلغ ٘ٛ 

ثٌيٞ أهٜ ثٌٝ فوٚط ثٌٕض١ؾز ثٌؼجًر , ِٚغجٌٙج ثؽالق ثٌٌطجص ػٍٝ ثٌشنض أهٜ ثٌٝ 

                                                ثٌٛفجر .                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .248(ف١ْٓ مٍف , وضجح لُْ ثٌؼمٛدجس ثٌؼجَ , د١ٌٚس , ص 2)
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  انًطهب انثاٍَ

 انزكٍ انًؼُىٌ نهجزًَت

 

ثٌٌوٓ ثٌّؼٕٛٞ ٘ٛ ثٌٌوٓ ثٌغجٟٔ فٟ ثٌؾ٠ٌّز ؛ فّٓ هٚٔٗ ال صؼو ثٌؾ٠ٌّز لجةّز, فضٝ ٌٛ ثوضٍّش 

 ػٕجطٌ ًوٕٙج ثٌّجهٞ .                                                                                

إْ ثّجُ ثٌضق٠ٌُ فٟ ثٌضش٠ٌغ ١ٌِ ٘ٛ ثٌفؼً ثٌّؼ١ٓ فٟ ثٌّٕٛىػ ثٌمجٟٔٛٔ فمؾ, ٚإّٔج ٘ٛ ث٠ؼجً 

ثصظجي ٘يث ثٌفؼً دئًثهر إفوثعٗ ِٓ لذً ثْٔجْ ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌيٞ ٠قوهٖ ثٌمجْٔٛ. ٚ٘يٖ ثإلًثهر ٟ٘ 

ثٌضٟ صؼطٟ ٌٍفؼً طفضٗ ثالْٔج١ٔز , ثٞ صنٌؽٗ ِٓ فٛثهط ثٌطذ١ؼز , ٚصؼّٙجٌٝ ثٌظٛثٌ٘ 

ْٔج١ٔز ٚثالؽضّجػ١ز. فظٛس ثإلْٔجْ ِغالً, ٠قوط فٟ وً ٌقظز دفؼً فٛثهط ثٌطذ١ؼز , ثال

وجٌٌّع ٚثٌف١ؼجٔجس ٚثٌؼٛثطف ٚثٌَالي, ٚ٘يث ثٌّٛس ال ٠شىً ؽ٠ٌّز, الٔٗ ٚثلؼز ؽذ١ؼ١ز, 

مجًؽز ػٓ ٔطجق ثٌمجْٔٛ. إْ ثٌّٛس ثٌيٞ ٠ؼوٖ ثٌمجْٔٛ ؽ٠ٌّز ٘ٛ ثٌيٞ ٠قوط دفؼً إْٔجْ صٌدطٗ 

ػاللز ى١ٕ٘ز ٚٔف١ْز ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌيٞ ٠قوهٖ ثٌّٕٛىػ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٙيٖ ثٌؾ٠ٌّز.   دٙيث ثٌفؼً   

ٚفؼالً ػٓ ىٌه , فئْ ثٌٌوٓ ثٌّؼٕٛٞ ثٌّىْٛ ِٓ ثٌٕشجؽ ثإلؽٌثِٟ ثٌيٕٟ٘ ٚثٌٕفْٟ, ٘ٛ ثٌّؼذٌ 

ثٌقم١مٟ ػٓ ثٌشنظ١ز ثالؽٌث١ِز. فٙٛ ثٌيٞ ٠ىشف_إٌٝ ؽجٔخ ِؼ٠ٕٛجس ثٌؾ٠ٌّز ثالمٌٜ_ ػٓ 

ز, ٚػٍٝ أّجُ ىٌه, ٠ْضط١غ ثٌمجػٟ أْ ٠قوه ٔٛػٙج, ٚهًؽز مطًٛصٙج, أدؼجه ٘يٖ ثٌشنظ١

 ٚٔٛع ثٌؼمٛدز ٚثٌؼالػ ثٌّالة١ّٓ ٌٙج.                                                                  

 

 انفزع اَلول

 حؼزَف انقصذ انجُائٍ

 

ٌىال طًٛصٟ ثٌمظو ثٌؾٕجةٟ ثٌّذجشٌ,  لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼٌثلٟ لو ػُ د١ٓ هفض١ٗ ٔظ١ٓ ِْضمٍذٓ

صؼ٠ٌف ثٌمظو ثٌّذجشٌ دمٌٛٗ ) ثٌمظو  44ٚثالفضّجٌٟ , إى صٕجٚي فٟ ثٌفمٌر ثالٌٚٝ ِٓ ثٌّجهر 

ثٌؾٌِٟ ٘ٛ صٛؽ١ٗ ثٌفجػً إًثهصٗ ثٌٝ ثًصىجح ثٌفؼً ثٌّىْٛ ٌٍؾ٠ٌّز ٘جهفجً ثٌٝ ٔض١ؾز ثٌؾ٠ٌّز 

صؼ٠ٌف ثٌمظو  45ثٌفمٌر ح ِٓ ثٌّجهر ثٌضٟ ٚلؼش ثٚ أ٠ز ٔض١ؾز ؽ١ٌِز ثمٌٜ ( . ٚصٕجٚي فٟ 

ثالفضّجٌٟ دمٌٛٗ ) صؼو ثٌؾ٠ٌّز ػّو٠ز ويٌه إىث صٛلغ ثٌفجػً ٔضجةؼ إؽٌث١ِز ٌفؼٍٗ فؤلوَ ػ١ٍٗ لجدالً 

ػمٛدجس ثٌٝ دؼغ ثإلٔضمجهثس  44ثٌّنجؽٌر فٟ فوٚعٙج ( . صؼٌع ثٌضؼ٠ٌف ثٌٛثًه فٟ ثٌّجهر 

ف لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼٌثلٟ ثٌمظو ثٌ ٌّ دجٌضٌو١َ  44ؾٕجةٟ فٟ ثٌفمٌر ثالٌٚٝ ِٓ ثٌّجهر ِٕٙج : ) ػ

ػٍٝ ثًثهر ثٌفجػً ثٌّضؾٙز ثٌٝ ثًصىجح ثٌؾ٠ٌّز هْٚ إشجًر ثٌٛثػقٗ ثٌٝ ٚؽٛح ػٍُ ثٌفجػً 

دؤًوجْ ثٌؾ٠ٌّز ثٌيٞ ٠ٌصىذٙج ٚظٌٚفٙج ٚ٘ٛ ٔمض فٟ ثٌضؼ٠ٌف ٠نً دّؼٕجٖ ٌىٛٔٗ ٠ْمؾ ػٕظٌثً 

ثً ػٍٝ ِج صموَ ِٓ ًأٞ ) ٚلو ٠فُٙ ِٓ ٘يث ِٓ ػٕجطٌٖ ٚ٘ٛ ثٌؼٍُ ( . ٚلو ؽجء فٟ ًأٞ أمٌ ًه

ثٌضؼ٠ٌف ثْ ثٌّشٌٚع ثٌؼٌثلٟ ٠م١ُ ثٌمظو ثٌؾٌِٟ ػٍٝ ػٕظٌ ثإلًثهر , ٚٔؼضمو دؤْ ثٌظ١غز ثٌضٟ 
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ؽٌؿ ف١ٙج ثٌٕض صف١و إلجِز ثٌمظو ثٌؾٌِٟ دجإلّضٕجه ثٌٝ ػٕظ٠ٌٓ ّ٘ج ثٌؼٍُ ٚثإلًثهر ...... أِجأٔٗ 

ْ ثإلًثهر صفضٌع ثٌؼٍُ , إى ٘ٛ ِموِز ػ٠ًٌٚز ٌٛؽٛه أوضفٝ دئ٠ٌثه وٍّز ثإلًثهر فٙيث ٌِهٖ إ

إًثهر ٚثػ١ز صق١ؾ دّج ص٠ٌو (. ٌٜٔ أٔٗ ِجهثَ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ لو صؾشُ ػٕجء إ٠ٌثه صؼ٠ٌف ٌٍمظو 

ثٌؾٕجةٟ فٟ طٍخ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس , فئْ ثٌٕض ػٍٝ ٍِّز ثٌؼٍُ دظ٠ٌـ ثٌؼذجًر فٟ ثٌضؼ٠ٌف 

صمطغ ثٌط٠ٌك ػٍٝ ثٌضؤ٠ًٚ ٚثٌغّٛع ِٓ أْ ػًٌٚر ١ٌِ ٌٙج ِٓ ػ١ٛح , دً ػٍٝ ثٌؼىِ 

ق. ع. ع ) ثٌمظو  ٠44ضٍْال ثٌٝ ثٌٕض , ٚٔمضٌؿ ثْ صىْٛ ط١غز ثٌفمٌر ثالٌٚٝ ِٓ ثٌّجهر 

                   ثٌؾٌِٟ ٘ٛ صٛؽ١ٗ ثٌفجػً إًثهصٗ ثٌٝ إًصىجح ثٌؾ٠ٌّز ػجٌّجً دؼٕجطٌ٘ج ثٌمج١ٔٛٔز (

                                                                                       

ثٌؼٍُ دؼٕجطٌ ثٌؾ٠ٌّز ِغ ثصؾجٖ ثإلًثهر ثٌٝ صقم١مٙج ثٚ لذٌٛٙج ثٚ ٘ٛ ثصؾجٖ إًثهر ثٌؾجٟٔ ٔقٛ 

  غ ثٌؼٍُ دضٛثفٌ أًوجٔٙج ثٌمج١ٔٛٔز                                                   ثًصىجح ثٌؾ٠ٌّز ِ

 

 انفزع انثاٍَ

انقصذ اَلجزايٍػُاصز   

ىؤٌج ِٓ لذً أْ ثإلًثهر ٟ٘ ؽٌٛ٘ ثٌمظو ثإلؽٌثِٟ . ٌٚىٓ ٌىٟ صٕشؤ ثٌقجٌز ثٌٕف١ْز ثٌضٟ ٔظفٙج 

دجإلًثهر , ٚصضٛؽٗ ثٌٝ فؼً ِؼ١ٓ , الدو دؤْ ٠ْذمٙج ثٌؼٍُ دؼٕجطٌ ٘يث ثٌفؼً ػٍٝ ِج ػٌفٗ ثٌمجْٔٛ. 

. ٚلو ػذٌ ِشٌٚع لجْٔٛ  ِٚٓ ٕ٘ج ّجؽ ثٌمٛي دؤْ ثٌؼٍُ شٌؽ ٌإلًثهر , ٌِٚفٍز فٟ صى٠ٕٛٙج

ِٕٗ , ػٓ ٚؽٛح صٛثفٌ ثٌؼٍُ ٚثإلًثهر فٟ ثٌمظو ثإلؽٌثِٟ دمٌٛٗ  58ثٌؼمٛدجس ثٌّٛفو ,فٟ ثٌّجهر 

ثٌمظو ثإلؽٌثِٟ ٘ٛ صٛؽ١ٗ ثٌفجػً إًثهصٗ ثٌٝ ثًصىجح ثٌفؼً ثٌّىْٛ ٌٍؾ٠ٌّز ػجٌّجً دؤًوجٔٙج : »

                                                                    «.ثٌمج١ٔٛٔز 

ِٚٓ ٕ٘ج ٠ّىٕٕج ثٌمٛي دؤْ ثٌمظو ثإلؽٌثِٟ ٠مَٛ ػٍٝ ػٕظ٠ٌٓ ّ٘ج : ثٌؼٍُ ٚثإلًثهر, ّٕٚشٌؿ 

 ٘ي٠ٓ ثٌؼٕظ٠ٌٓ ػٍٝ ثٌضٛثٌٟ :                                                                        

 

 َلً _انؼهى:                                                                                           أو

 ثٌؼٍُ ٘ٛ فجٌز ى١ٕ٘ز ٠ىْٛ ػ١ٍٙج ثٌؾج١ْٔجػز ثًصىجح ثٌؾ٠ٌّز.                                      

ِجس ػٓ ثٌؼٕجطٌ ثٌضٟ صىْٛ ٚصضّغً ٘يٖ ثٌقجٌز فٟ ثِضالن ثٌؾجٟٔ ثٌموً ثٌالٍَ ِٓ ثٌّؼٍٛ

ثٌؾ٠ٌّز ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثٌيٞ ٠قوهٖ ثٌمجْٔٛ. ِٚٓ ٘يٖ ثٌؼٕجطٌ ِج ٠ضؼٍك دطذ١ؼز ثٌفؼً, ِٕٚٙج ِج 

                         ٠ضؼٍك دجٌٕض١ؾز, ِٕٚٙج ِج ٠ضؼٍك دجٌظٌٚف ثٌضٟ صومً ف ٠ضى٠ٛٓ ثٌؾ٠ٌّز. 

 

 52, ُ 2ِفَٙٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾَثة١ز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼٌثلٟ, ِؾٍز ثٌمؼجء, ع  ػ١جء ثٌو٠ٓ ِٙوٞ ثٌظجٌقٟ ,-2

 .33, ص 2987,

 .376, ص 2993دغوثه, –ثٌمُْ ثٌؼجَ , ِطذؼز ثٌَِجْ  -_ فنٌٞ ثٌقو٠غٟ , شٌؿ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس 3
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ّّّجً فٟ ؽؼجَ إْٔجْ ١ٌمضٍٗ, ٠ؾخ ثْ _ فانجاٍَ َجب اٌ َكىٌ ػانًاً بطبُؼت انفؼم . ١ فّٓ ٠ؼغ 

٠ىْٛ ػجٌّجً دؤْ ثٌّجهر ثٌضٟ ٠ؼؼٙج فٟ ؽؼجَ ثٌّؾٕٟ ػ١ٍٗ ٟ٘ ثٌٍّـ ثٚ ثٌْىٌ ثٚ ثٌٕشجء ثٚ غ١ٌ٘ج 

ِٓ ثٌّٛثه ثٌؼجه٠ز ثٌضٟ ال ػًٌ ِٕٙج, فال ٠ؼو ثٌمظو ثإلؽٌثِٟ ِضٛفٌثً ٌو٠ٗ, ٚإْ ؽجٍ ثفضٌثػٗ 

ٔٗ ٠ٛفٗ فؼٍٗ ثٌٝ إْٔجْ ١ِش, فال ٠ضٛثفٌ ٌو٠ٗ ثٌمظو ثإلؽٌثِٟ فٟ فجٌز مطؤ. ٚإىث ثػضمو ثٌفجػً دؤ

. وجٌطذ١خ ثٌيٞ ٠موَ ػٍٝ صش٠ٌـ ؽُْ إْٔجْ صمً ثٌٝ ثٌّْضشفٝ ػٍٝ أّجُ ثٔٗ ؽغز ٘جِور, عُ 

٠ضؼـ أْ ٘يث ثإلْٔجْ وجْ ّجػز ثٌضش٠ٌـ ف١جً, ٚأْ ػ١ٍّز ثٌضش٠ٌـ أهس ثٌٝ ٚفجصٗ. ٚػٍٝ أٞ 

ثِٟ غ١ٌ ِضٛثفٌ ٌوٜ ثٌطذ١خ, فّٓ ثٌؾجةَ إلجِز ِْؤ١ٌٚضٗ فجي, فؤٔٗ ثىث وجْ ثٌمظو ثإلؽٌ

 ثٌؾَثة١ز ػٍٝ أّجُ ثٌنطؤ.                                                                

ثٌضٟ ّضضٌصخ ػٍٝ فؼٍٗ ِٚضٛلؼجً فوٚعٙج. فّٓ  _ وَجب اٌ َكىٌ انجاٍَ ػانًاً بطبُؼت انُخُجت٢

خ أْ ٠ىْٛ ػجٌّجً دؤْ ثٌفؼً ١ّؤهٞ ثٌٝ ٚفجصٗ. ِٚٓ ٠ؼطٟ هٚثء ٠غّو ثٌْى١ٓ فٟ طوً إْٔجْ ٠ؾ

 ؽٙؼجً ٌٌٍّأر ثٌقجًِ, ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ػجٌّجً دؤْ صٕجٌٚٙج ثٌوٚثء ١ّؤهٞ ثٌٝ ثؽٙجػٙج.       

٠ٚمظو دجٌٕض١ؾز ٕ٘ج, ثٌٕض١ؾز ثٌؾ١ٌِز ثٌضٟ ٠قوه٘ج ثٌمجْٔٛ ,ثِج ثٌٕضجةؼ ثالمٌٜ فال ٠شضٌؽ ثْ 

٠ىْٛ ثٌؾجٟٔ ػجٌّج دٙج . ِٚغجي ثٌٕض١ؾز ثٌؾ١ٌِز ثٌضٟ ٠قوه٘ج ثٌمجْٔٛ ٌٍمضً. ٘ٛ ِٛس ثْٔجْ فٟ 

ٕٝ ػ١ٍٗ ِٚغجي ثٌٕضجةؼ ثالمٌٜ )غ١ٌ ثٌّذجشٌر(ثٌضٟ ٠ّىٓ ثْ صٍضقك دجٌمضً ٘ٛ ٚفجر ٍٚؽز ثٌّؾ

غّج ثٚ ًّٛح ٌٚوٖ فٟ ثالِضقجْ فٙيٖ ثٌٕضجةؼ ثالم١ٌر ال٠قوه٘ج ثٌمجْٔٛ ٌؾ٠ٌّز ثٌمضً ٚدجٌضجٌٟ 

 ال٠ضٛؽخ ػٍٝ ثٌؾجٟٔ ثٌؼٍُ دٙج .

 _وَجب اٌ َكىٌ انجاٍَ ػانًا ػانًا بانظزوف انخٍ حخم فٍ حكىٍَ انجزًَت :٣

ٕٝ ػ١ٍٗ فال ٠ْجي وظٌٚف ثٌّىجْ ٚظٌٚف ثٌَِجْ ٚطفز ثٌفؼً ٚطفز ثٌفجػً ٚطفز ثٌّؾ

ثٌَٚػ ِغال ػٓ ؽ٠ٌّز ثٌَٔج ثىث وجْ ٠ؾًٙ دجٔٗ ٠ٌصىخ فؼٍٗ فٟ )د١ش ثٌَٚؽ١ز( ظٌف ثٌّىجْ 

 .ق.ع( ٚال٠ضٛفٌ ثٌمظو ثٌؾٌِٟ ٌوٜ لجْٔٛ ثًٌْٛٞ  575)َ

اإلرادة :ثاَُاً   

ثإلًثهر فجٌز ى١ٕ٘ز ٚٔف١ْز ٠ىْٛ ػ١ٍٙج ثٌؾجٟٔ ّجػز إلوثِٗ ػٍٝ أًصىجح ثٌؾ٠ٌّز. ٚدّىٓ 

يٖ ثٌقجٌز دؼََ ثٌؾجٟٔ ػٍٝ ثًصىجح ثٌؾ٠ٌّز, ثٚ أصنجىٖ لٌثً دضٕف١ي٘ج, عُ إطوثً ثألٌِ صظ٠ٌٛ٘

ثٌٝ ثػؼجء ؽْوٖ ٌٍم١جَ دجألفؼجي ثٌّىٛٔز ٌٙج, ٚل١جهر ٘يٖ ثألػؼجء ثٌٝ أْ صقمك ثٌٕض١ؾز ثٌّطٍٛدز. 

ثٚػم١ٍز, ٌِٚفٍز ثإلًثهر ٟ٘ ٌِفٍز الفمز ٌٌّفٍز ثٌؼٍُ. فجٌؼٍُ, وّج ىؤٌج ِٓ لذً, فجٌز ى١ٕ٘ز 

ِؼ١ٕز ٠ؼٌفٙج ثٌؾجٟٔ, عُ صؤصٟ ثإلًثهر, ٟٚ٘ فجٌز ى١ٕ٘ز ٚٔف١ْز ِنضٍطز,  صضّغً فٟ ِؼٍِٛجس

                                      فضذٕٟ ػٍٝ ٘يٖ ثٌّؼٍِٛجس لٌثً٘ج دؤًصىجح ثٌؾ٠ٌّز.

ىثس  ٚإًثهر ثٌؾجٟٔ فٟ ثٌمظو ثإلؽٌثِٟ ٠ؾخ أْ صضؾٗ ثٌٝ ثًصىجح ثٌفؼً. ٌٚىٓ فٟ ثٌؾٌثةُ

                ثٌٕض١ؾز, ال ٠ضىْٛ ثٌمظو ثإلؽٌثِٟ ثال إىث ثصؾٙش ثإلًثهر ث٠ؼجً ثٌٝ إفوثط ثٌٕض١ؾز.

 إرادة انفؼم: 

صؼٕٟ إًثهر ثٌفؼً, ثٌٕشجؽ ثٌيٕٟ٘ ٚثٌٕفْٟ ٌوٜ ثٌؾجٟٔ, ثٌيٞ ٠ٛؽٙٗ إلفوثط فؼً ِؼ١ٓ, ٚإمٌثؽٗ 

٠ضؤوو ثٌؼََ ٌو٠ٗ ػٍٝ أًصىجدٗ, عُ ٠ٛؽهٗ ثٌٝ ف١َ ثٌٛؽٛه دىجًِ ػٕجطٌٖ. فجٌمجصً ٠ٌ٠و ثٌمضً ف١ّٕج 
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ثػؼهجء ؽْهوٖ ٌضٕف١هي فؼهً ثٌمضهً دشهنض ِج.ٚثٌْههجًق ٠ٌ٠هو ثٌْهٌلز ف١ّٕهج ٠ظهُّ ػٍهٝ إًصىجدٙههج, 

 ٠ٚضني لٌثًٖ دؤمي ِجي ثٌغ١ٌ, دوْٚ ًػجٖ عُ ٠ٛؽٗ أػؼجء ؽْوٖ ٌضٕف١ي ثٌٌْلز.

 إرادة انُخُجت:

ٌمضً ٚثٌٌْلز ٚثٌض٠ٌَٚ, إال إىث وجٔش ال ٠ضقمك ثٌمظو ثإلؽٌثِٟ فٟ ثٌؾٌثةُ ىثس ثٌٕض١ؾز, وج

ثإلًثهر ِضؾٙز ثٌٝ ثٌٕض١ؾز ث٠ؼجً. فئًثهر إؽالق ثٌٕجً ِغال, الصىفٟ ٌٛفو٘ج فٟ ٌضى٠ٛٓ ثٌمظو 

ثإلؽٌثِٟ فٟ ؽ٠ٌّز ثٌمضً, ٚإِٕج ٠ؾخ أْ ٠ؼجف إ١ٌٙج إًثهر إٍ٘جق ًٚؿ إْٔجْ فٟ, فئىث وجٔش 

ثٚ صف٠ٌك ثٌّضظج٠ٌ٘ٓ, ١ٌِٚ ثٌٝ إؽوثط ثٌمضً, إًثهر إؽالق ثٌٕجً ِضؾٙز ثٌٝ ثإلً٘جح ثٚ ثٌضٙو٠و 

فجٌمظو ثإلؽٌثِٟ فٟ ؽ٠ٌّز ثٌمضً ال ٠ىْٛ ِضٛفٌثً. ٚإىث وجٔش إًثهر إؽالق ثٌٕجً ِٛؽٙز ثٌٝ 

ثطط١جه ؽ١ٌ, ٌٚىٓ ثٌطٍك ثٌٕجًٞ أطجح إْٔجٔجً, فئْ ثٌمظو ثإلؽٌثِٟ فٟ ؽ٠ٌّز ثٌمضً ال٠ىْٛ 

 ػٍٝ أّجُ ثٌنطؤ.ثٌؾَثة١ز  ِضٛفٌثً, ٚإْ ؽجٍ دٕجء ثٌّْؤ١ٌٚز
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 انًبحث انثانث

 اثُق انذونُت وانخشزَؼاث انذاخهُتىيىقف انً

 

 يٍ جزًَت حؼذَب انًخهى

 

ّٕذقظ فٟ ٘يث ثٌّذقظ ِٛلف ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ِٓ ؽ٠ٌّز صؼي٠خ ثٌّضُٙ ٚىٌه ١ّىْٛ فٟ 

ِٓ ؽ٠ٌّز صؼي٠خ  ثٌّطٍخ ثألٚي.... ثِج فٟ ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ فْٕذقظ ِٛلف ثٌضش٠ٌؼجس ثٌوثم١ٍز

 ثٌّضُٙ.

 

 

 انًطهب األول

 يىقف انقاَىٌ انذونٍ يٍ جزًَت حؼذَب انًخهى

 

دْذخ ِّجًّجس ثٌضؼي٠خ ثٌفظ١ؼز ثٌضٟ ثّضذجفش فٌِز ؽْو ثإلْٔجْ ٚٔفِ, وجْ الدو ِٓ ثصنجى 

ٙج, ٚدجٌفؼً صُ ثصنجى ثٌنطٛثس ثٌالٍِز ٌّؼجٌؾز ٘يٖ ةمطٛثس فؼجٌز ٌٍقو ِٓ ٘يٖ ثٌّّجًّجس ٚثٔٙج

 ثٌظجٌ٘ر ٚثٌؼغؾ ػٍٝ فىِٛجس ثٌوٚي ٌالٌضَثَ دٙج.

ففٟ ثٌٕطجق ثٌوٌٟٚ,أدٌِش ثصفجل١جس ٚػموس ِؤصٌّثس ٌغٌع صق٠ٌُ ؽ١ّغ ّٚجةً ثٌضؼي٠خ ٚفٟ 

 –وً ثألٚلجس, فٟ ثٌٍُْ ٚفجٌز ثٌقٌح, فال ٠ؾٍٛ أل٠ز هٌٚز ثٌضيًع دجٌظٌٚف ثالّضغٕجة١ز 

 .صٌ ِّجًّجصٙج فٟ صؼي٠خ ثألشنج٠ذٌٌض –وجٌقٌح ِغالً 

ٌٚؼً أٌٚٝ ٘يٖ ثالصفجل١جس ثٌضٟ فٌِش ثٌضؼي٠خ ٌٚٛ دشىً غ١ٌ ط٠ٌـ ٟ٘ ثصفجل١ز ال٘جٞ ثٌنجطز 

 .28/21/2917َدمٛث١ٔٓ ثٌقٌح ثٌذ٠ٌز ٚأػٌثفٙجثٌضٟ طوًس فٟ 

 

 

 

  ( new york , 1984 ) ٌٚؼً صمج٠ًٌ ِٕظّز ثٌؼفٛ ثٌو١ٌٚز صَمٌ دجٌؼو٠و ِٓ ثشىجي ثٌضؼي٠خ ( 2

( ثٌنجطز دضق٠ٌُ لضً ثٚ ؽٌؿ ثٌؼوٚ غوًثً ثٚ فٟ فجٌز ثّضْالِٗ 34ٚثٌغجٌغز ِٓ ثٌّجهر )ثٌفمٌر ثٌغج١ٔز ( 3

.  ٚثٔظٌ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌّضؼٍك د١ٌْ ثٌؼ١ٍّجس ثٌؼوثة١ز ,  2977ٚثٌذٌٚصٛوٛالس ثٌٍّقمز دٙج ٚثٌظجهًر ّٕز 

 . 2991, ؽ١ٕف ,  ِؾّٛػز ثصفجل١جس ال٘جٞ ٚدؼغ ثٌّؼج٘وثس ثالمٌٜ , ثٌٍؾٕز ثٌو١ٌٚز ٌٍظ١ٍخ ثالفٌّ
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غ١ٌ ثْ ث٢الَ ثٌمج١ّز ٚثٌّآّٟ ثٌضٟ شٙو٘ج ثٌؼجٌُ دْذخ ثّضٌّثً ٘يٖ ثٌّّجًّجس وجْ ٠وػٛ 

ٌٍٕض دشىً أوغٌ طٌثفز ػٍٝ صق٠ٌُ ثٌضؼي٠خ فٟ ثٌّٕجٍػجس ثٌو١ٌٚز ٚ٘يث ِج ٔظش ػ١ٍٗ 

مٛدجس ثصفجل١جس ؽ١ٕف ثألًدغ ٌقّج٠ز ثٌّٕجٍػجس ثٌو١ٌٚز وّج ٔظش ٘يٖ ثالصفجل١ز ػٍٝ فٌع ػ

 .لج١ّز ػٍٝ ثٌي٠ٓ ٠مِْٛٛ دجٔضٙجوجس مط١ٌر دّج ف١ٙج ثٌضؼي٠خ

ّْش ١٘تز ثألُِ ثٌّضقور وجْ ٘وفٙج ثٌٌة١ِ ٘ٛ فّج٠ز فمٛق ثإلْٔجْ ٚف٠ٌجصٗ ٚدؼو ثْ أُ    

 21/23/2958ثألّج١ّز, ففٟ ثإلػالْ ثٌؼجٌّٟ ٌقمٛق ثإلْٔجْ ثٌيٞ أطوًصٗ ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز فٟ 

١جر ٚثٌق٠ٌز ّٚالِز شنظٗ ٚأووس ػٍٝ ػوَ صؼ٠ٌغ ثٌفٌه ٔظش ػٍٝ فك ثإلْٔجْ فٟ ثٌق

.ٌٍضؼي٠خ أٚ ثٌّؼجٍِز ثٌمج١ّز أٚ ثٌٛفش١ز أٚ ثٌقجؽز دجٌىٌثِز
 

ِّٚج صؾوً ثإلشجًر إ١ٌٗ ثْ ٘يث ثإلػالْ ٌُ ٠ضؼّٓ ّٜٛ ثٌضَثَ أهدٟ ٌٚىٓ ِج ثْ ػموس 

ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضقور فٟ ثالصفجل١ز ثٌو١ٌٚز ٌٍقمٛق ثٌّو١ٔز ٚث١ٌْج١ّز ثٌضٟ طجهلش ػ١ٍٙج ثٌؾّؼ١ز 

فضٝ فٌػش ثٌضَثَ لجٟٔٛٔ ٌٍوٚي ثٌّٛلؼز ػ١ٍٙج ٌؼّجْ فمٛق ثٌّضُٙ فٟ ٌِفٍز  27/23/2977

ِج لذً ثٌّقجوّز ٚػوَ إمؼجػٗ ٌٍضؼي٠خ أٚ ٌٍؼمجح أٚ ِؼجٍِضٗ دشىً غ١ٌ إْٔجٟٔ ٚػوَ إوٌث٘ٗ 

 .ػٍٝ ثالػضٌثف دئذٗ ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّذجها

ثٌيٞ لجَ دضق٠ٌُ ثٌضؼي٠خ ٚؽ١ّغ  2976ويٌه صال٘ج إػالْ ثألُِ ثٌّضقور فٟ ه٠ّْذٌ ّٕز 

 ٌٙيث ثإلػالْ ِجةز ٚأًدغ ٚأًدؼْٛ هٌٚز.إٌٝ ثٌّّجًّجس ثٌمج١ّز ٚلو ثٔؼُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٌّجهر ثٌنجِْز ِٓ ثإلػالْ . ( 2

ٌٙيٖ ثالصفجل١ز دّٛؽخ إٌٝ ثٔؼُ ثٌؼٌثق ٚلو  2977/ 26/7ػٍّجً ثْ ٘يٖ ثالصفجل١ز أطذقش ّج٠ًز ثٌّفؼٛي فٟ ( 3

ز , فّج٠ز فمٛق ثإلْٔجْ فٟ ثٌضش٠ٌغ د٠ٌٍَّٚو ِٓ ثٌضفظ١ً ثٔظٌ ه. ١ٍُّ إدٌث١ُ٘ فٌ 2971فٟ  2944ثٌمجْٔٛ 

,  2995,  4ثٌؾٕجةٟ ثإلؽٌثةٟ ٚصطذ١مجصٙج فٟ ثٌؼٌثق فٟ ٌِفٍز ِج لذً ثٌّقجوّز , ِؾٍز ثٌمجْٔٛ ثٌّمجًْ , ع

 . 233ص
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ثٌنجطز دجٌقمٛق ثٌّو١ٔز ٚث١ٌْج١ّز ٚثٌضٟ طولش  2977ؽ١ٕف ثٌضٟ أدٌِش ّٕز ٚويٌه ثصفجل١ز 

( هٌٚز ٚصذوٚ أ١ّ٘ضٙج فٟ ثٌّؼّْٛ ثٌٛثّغ ٌؼٛثدؾ صقو٠و فمٛق 47ػ١ٍٙج فٟ ىٌه ثٌق١ٓ )

 .ثإلْٔجْ ٚف١ّج صًٛهٖ ِٓ ل١ٛه ٚثػقز فٟ صق٠ٌُ ثٌضؼي٠خ صٍضََ دٙج وً ثٌوٚي ثٌّظولز ػ١ٍٙج

ػٛثدؾ ٍّٛن ِْؤٌٟٚ ثٌضٕف١ي ِْٚؤٌٟٚ 2983ّٕٚز  2979فٟ ّٕز ثالُِ ثٌّضقور  أطوًسعُ 

ثٌؼالػ ثصؾجٖ ثٌّْؾ١ٔٛٓ, ٚثػضذٌس ثٔٗ ٠ؼو ِْؤٚالً ػٓ صطذ١ك ثٌمٛث١ٔٓ ث١ٌّٕٙز ٌّْؤٌٟٚ ثٌضٕف١ي 

ْ ِج ديٌضٗ ثألُِ ثٌّضقور إٚ .وً ِّغً ٌٍمجْٔٛ ٚدظفز ػجِز أٌٚته ثٌي٠ٓ ٌُٙ ٍّطز ثٌؼذؾ ٚثٌقذِ

ثٌضؼي٠خ ؽجء ١ٌىضًّ دٛػغ ثصفجل١ز مجطز دّٕج٘ؼز ثٌضؼي٠خ ٚغ١ٌٖ ِٓ ِٓ ؽٙٛه فٟ إؽجً صق٠ٌُ 

 21/23/2985ػٌٚح ثٌّؼجٍِز أٚ ثٌؼمٛدز ثٌمج١ّز أٚ ثٌالثْٔج١ٔز أٚ ث١ٌّٕٙز دمٌثً٘ج ثٌّؤًك فٟ 

, ٚصضىْٛ ٘يٖ ثالصفجل١ز ِٓ عالعز ألْجَ, ٠ضٕجٚي ثألٚي ف١ٙج ٟٚ٘ 37/3/2987ٚثٌضٟ دوأ ٔفجى٘ج فٟ 

جْ ثٌّمظٛه دؾ٠ٌّز ثٌضؼي٠خ ٚثٌضوثد١ٌ ثٌضٟ ػٍٝ ثٌوٚي ثإلؽٌثف ثصنجى٘ج ٌّٕغ ( د27١-2ثٌّٛثه )

ٌٍضؼي٠خ. ثً ثٌضؼي٠خ ٚػوَ ؽٛثٍ ثٌضيًع دجٌظٌٚف ثالّضغٕجة١ز أٚ ؽجػز ثألٚثٌِ ثٌؼ١ٍج ِذًٌ
 

ثٔشجس ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضقور ثٌظٕوٚق ثٌضطٛػٟ ٌألُِ ثٌّضقور ثٌنجص  2982ٚفٟ ػجَ 

٘ٛ طٕوٚق هٌٟٚ ٌضمو٠ُ ثٌّْجػور ثإلْٔج١ٔز إٌٝ ػقج٠ج ثٌضؼي٠خ ٚػجةالصُٙ دؼقج٠ج ثٌضؼي٠خ ٚ

ثػضّوس ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضقور ثصفجل١ز ِٕج٘ؼز ثٌضؼي٠خ, ٟٚ٘ ِؼج٘ور  2985ٚفٟ ػجَ 

 ه١ٌٚز صٍََ ثٌوٚي ثألؽٌثف دجصنجى مطٛثس ِقوهر ٌّٕغ ثٌضؼي٠خ ٚثٌضقم١ك ف١ٗ.

ؼ١١ٓ ِمًٌ مجص ِؼٕٟ دجٌضؼي٠خ ٠ضؼّٓ ػٍّٗ ثًّجي لًٌس ثالُِ ثٌّضقور ص 2986ٚفٟ ػجَ 

 ِٕجشوثس ػجؽٍز إٌٝ ثٌقىِٛجس فٟ ثٌوٚي ثٌضٟ ٠ٌه ف١ٙج ثْ شنظجً ٠ضؼٌع ٌنطٌ ثٌضؼي٠خ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 36, ص2997ثٌمجٌ٘ر, ,١ّّ5ٌ ٔجؽٟ , آْ ٌالػضٌثف ثْ ٠ضنٍٝ ػٓ ١ّجهصٗ, ثٌّؾٍز ثٌؼٌد١ز ٌٍفمٗ ٚثٌمؼجء, ع

 35, ص2987َؽ٠ٌّز صؼي٠خ ثٌّضُٙ ٌقٍّٗ ػٍٝ ثالػضٌثف, ثٌّطذؼز ثٌؼج١ٌّز: ثٌمجٌ٘ر, ػٌّ فجًٚق ثٌق١ْٕٟ , 
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ثػضّو ثٌّؤصٌّ ثٌؼجٌّٟ ٌقمٛق ثإلْٔجْ ثٌيٞ ػموصٗ ثألُِ ثٌّضقور إػالْ ٚدٌثِؼ  2994ٚفٟ ػجَ 

ػًّ ف١ٕج, ثٌيٞ ٠ٕض ػٍٝ أْ "ثفو ثالٔضٙجوجس ثألوغٌ ٚفش١ز ٌىٌثِز ثالْٔجْ ٘ٛ ِّجًّز 

يٞ ٠ؤهٞ إٌٝ صقط١ُ وٌثِز ثٌؼقج٠ج ٚصؼ١ك لوًصُٙ وً ِٛثطٍز ف١جصُٙ ٚثٔشطضُٙ, ثٌضؼي٠خ ثٌ

 فظ ثٌّؤصٌّ ؽ١ّغ ثٌوٚي ػٍٝ ٚػغ فو فًٛٞ ٌّّجًّز ثٌضؼي٠خ ٚثؽضغجط ٘يث ثٌشٌ ٌألدو.

ٌُٚ صّٕغ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ِٓ أدٌثَ ثصفجلجس إل١ّ١ٍز إلٌَثَ ثٌوٚي ثٌوثمٍز فٟ ألج١ٌّٙج دوػُ ثٌٍؾٛء 

ِٚٓ ٘يٖ ثالصفجل١جس ٟ٘ ثالصفجل١ز ثألًٚد١ز ٌقّج٠ز فمٛق ثإلْٔجْ فٟ ّالِز دؤٗ , ي٠خإٌٝ ثٌضؼ

 .ٚفظٌ ثٌضؼي٠خ ٚثٌؼمٛدز ٚثٌّؼجٍِز غ١ٌ ثإلْٔج١ٔز

طوًس ثالصفجل١ز ثألًٚد١ز ٌّٕغ ثٌضؼي٠خ ٚثٌّؼجٍِز ثٌالثْٔج١ٔز أٚث١ٌّٕٙز ٌضؤوو  2987ٚفٟ ػجَ 

ل١ز ؽجءس ِىٍّز ٌالصفجل١ز ثألًٚد١ز ٌقمٛق ثإلْٔجْ ٚ٘يٖ ثالصفج, ٚدظٌثفز ػٍٝ ٘يث ثٌضق٠ٌُ ويٌه

ٚ٘يث ِج صٕض ػ١ٍٗ ه٠ذجؽضٙج ٚصمَٛ ٘يٖ ثالصفجل١ز ػٍٝ أّجُ إ٠ؾجه ّٚجةً وف١ٍز ٌقّج٠ز ثألشنجص 

ِٓ ثٌضؼي٠خ دطٌق لؼجة١ز ىثس ؽجدغ ِجٔغ ٚػٍٝ أّجُ ٠ٍجهثس صٕظّٙج ثٌٍؾٕز ثٌّٕشتز دّٛؽخ 

ٔفْٗ ٍْذخ ٌٌضؼي٠خ, ٕٚ٘جن ثصفجل١جس أمٌٜ أدٌِش ٘يٖ ثالصفجل١ز ثٌضٟ ١ّّش دٍؾٕز ِٕج٘ؼز ث

ِٕٚٙج ثالصفجل١ز ثأل٠ٌِى١ز ٌقمٛق ثإلْٔجْ فٟ ثٌّجهر ثٌنجِْز ِٕٙج ٚثصفجل١ز أ٠ٌِىج ثٌالص١ٕ١ز ٌّٕغ 

.ثٌضؼي٠خ ِؼجلذز ِٓ ٠ّجًُٚ
 

ش ِٛػٛع ثٌضؼي٠خ ػٍٝ ؽجٚالصٙج فٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ طىٌه فئْ ثٌّؤصٌّثس ثٌو١ٌٚز لو دْ فؼالً ػٓٚ

ِؤصٌّ ثٌٍؾٕز ثٌو١ٌٚز ٌٍّْجةً ثٌؾٕجة١ز ثٌيٞ ثٔؼمو فٟ د١ٌْ ّٕز  ,صٙج ِٚٓ ٘يٖ ثٌّؤصٌّثسثؽضّجػج

ثٌيٞ لًٌ أْ "ثالػضٌثف ال ٠ىْٛ ؽو٠ٌثً دجٌغمز ٚدجٌضجٌٟ ال ٠ىْٛ ه١ٌالً فٟ ثإلعذجس إال إىث  2949

ٍٚ, ٌيث ٠ؾخ ِٕغ ثٌٍؾٛء إٌٝ ّٚجةً ثٌؼٕف ٚثٌضٙو٠و أٚ ثٌٛػٛ ه ٌٍضؤع١ٌ طوً ػٓ إًثهر فٌر ٚدؼو صٌ

 .ػٍٝ ثٌّضُٙ ٌقٍّٗ ػٍٝ ثالػضٌثف"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه. ِقّٛه ش٠ٌف د١ْٟٛٔ ٚ ه. ِقّو ثٌْؼ١و ثٌولجق ٚ ه. ػذو ثٌؼظ١ُ ث٠ٌٌٍٛ , فمٛق ثالْٔجْ , ( 

 . 332-331, ص2988َ, هثً ثٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ,  2ثٌٛعجةك ثٌؼج١ٌّز ٚثالل١ّ١ٍز , ػ

 . 77طذجؿ ّجِٟ هثٚه, ثٌّظوً ثٌْجدك, ص ( 3
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دؤٔٗ ال ٠ؾٍٛ  2964ٚلو أٚطٝ ثٌّؤصٌّ ثٌوٌٟٚ ثٌْجهُ ٌمجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌّٕؼمو فٟ ًِٚج ّٕز 

٠ً أٚ ثّضنوثَ ثٌؼٕف أٚ ثٌؼغؾ و١ٍّٛز ٌٍقظٛي ػٍٝ ثػضٌثف ِٓ ثٌّضُٙ فجالػضٌثف ١ٌِ جٌضقث

غج٠ز ثٌضقم١ك".
 

أغْطِ  5ٟ ٚأ٠وٖ فٟ ىٌه ثٌّؤصٌّ ثٌوٌٟٚ ثٌنجِِ ٌٍمجْٔٛ ثٌّمجًْ ثٌيٞ ثٔؼمو فٟ دٌٚوًْ ف

ٌوًثّز ّٚجةً  ثٌذقظ ثٌقو٠غز ٚفّج٠ز فمٛق ثٌوفجع ٚلو أؽّغ أػؼجء فٍمز ثٌذقظ  2968ّٕز 

ٌوًثّز ثالػضٌثف ٚثٌؼّجٔجس ػو  2968ثٌضٟ ثٔؼموس فٟ دجؽ١ٛ )ثٌفٍذ١ٓ( فٟ فذٌث٠ٌ ّٕز 

, ًضذجْ ثالػضٌثفجس ثٌّٕضَػز دجٌمٛر ال صؤمي دجالػأأعٕجء ثٌضقم١ك ػٍٝ فٟ ثٌّٛجةً غ١ٌ ثٌّشٌٚػز 

ٗثٌٍّْىٕفْ 2971ٚلو ٍّىش فٍمز ثٌذقظ ثٌضٟ ثٔؼموس  فٟ ف١ٕج ّٕز
(2)

مو ثٌّؤصٌّ , ٚويٌه ػُ 

ثٌوٌٟٚ ثٌغجٟٔ ػشٌ ٌٍؾّؼ١ز ثٌو١ٌٚز ٌمجْٔٛ ثٌؼمٛدجس فٟ ِو٠ٕز )٘جِذًٛؽ( فٟ أٌّج١ٔج ثالصقجه٠ز 

 ثٌيٞ أٚطٝ دؼوَ ثألمي دجألهٌز ثٌّٕضَػز ػٓ ؽ٠ٌك ثٌضؼي٠خ. 2977/ 9/ 33 -27 ٌٍّور ِٓ

ؿ ثٌّٕوٚح ثٌنجص ٌألُِ  2998ٚلو لجهس ِٕظّز ثٌؼفٛ ثٌو١ٌٚز فٍّز ػو ثٌضؼي٠خ ّٕز  ٌّ ٚط

)أْ ثٌٛثلغ ثٌّظٍُ ٘ٛ أٔٗ ًغُ إؽٌثءثس دـثٌّضقور فٟ لؼج٠ج ثٌضؼي٠خ ثٌذٌٚف١ًْٛ)١ٔغً ًًٌٟٚ( 

١ِٛز ٚثٌقى١ِٛز ػٍٝ ِوٜ ًدغ لٌْ ِٓ ثٌَِٓ ال ٠َثي ثٌضؼي٠خ  ٠ؼو ِشىٍز ثٌّٕظّجس غ١ٌ ثٌقى

ِٕضشٌر ٚٚثّؼز, ٌٚمو أطذقٕج ِوًو١ٓ ٚدشىً ِضَث٠و ٌضٛثطً ثٌضؼي٠خ ١ٌِ فمؾ ػو 

.ًػ١ٓ ث١ٌْج١١ّٓ دً أ٠ؼجً ػو ثٌّشضذٗ دجًصىجدُٙ ؽٌثةُ ِقوهر(جثٌّؼ
 

 27ٟ ألٌ ٔظجِٙج ثألّجُ فٟ ًِٚج دضج٠ًل ْ ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌو١ٌٚز ثٌضأ٘ٛ  ٝؾوً ثإلشجًر إٌٚص

 .لو أفجؽش ثٌّضُٙ دّؾّٛػز ػّجٔجس فٟ ٌِفٍز ِج لذً ثٌّقجوّز 2998صٍّٛ ػجَ 

ِٓ ثٌّذجها ثٌؼجِهز  جً ثٌمجػور ثٌضٟ صقظٌ ثٌضؼي٠خ لجػور ه١ٌٚز ػٌف١ز أٚ ِذوأ ػجِ ؽؼًٚ٘ىيث ٠ّىٓ 

ٌٍمجْٔٛ ثٌّؼضٌف دٙج ِٓ ثألٔظّز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌٌة١ْز فٟ ثٌؼهجٌُ, دهً ٚ ٠ّىهٓ ثٌهي٘جح إٌهٝ فهو ثٌمهٛي 

 دؤْ ثٌمجػور لو غوس لجػور آٌِر ِٓ لٛثػو ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٔياتؼذْا.121.إٌُاسطّ،انًصذسانضاتك،ص123حشتح،انًصذسانضاتك،صد.صهٍىإتشاٍْى(2
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 .123د.صهٍىإتشاٍْىحشتح،انًصذسانضاتك،ص(2
،12و،ص2111-تٍشٔخ،،انذاسانؼشتٍحنهؼهٕو1تشاٌٍاٌُز،ذاسٌخانرؼزٌة،ػشضيدرثىانؼهٕي،(3

 ٔػهىانًٕلغ:56يراذػهىيٕلغاإلَرشٍَرفًيٕلغيدهحانُثأ،انؼذد
<http:// www.Alnabaa.Alnabaa.com>. 

 



21 
 

 انًطهب انثاٍَ

 يٍ جزًَت حؼذَب انًخهىذساحُز وانخشزَؼاث يىقف ان

ثٌوّضًٛ ثٌؼٌثلٟ ٌؼجَ  ُ صؼي٠خ ثألشنجص, ِٚٓ ٘يٖ ثٌوّجص١ٌثغٍخ ثٌوّجص١ٌ ػٍٝ صق٠ٌ ٔظش

ثٌيٞ ؽجء دّؾّٛػز ِٓ ثٌؼّجٔجس ثٌٙجهفز إٌٝ فّج٠ز فمٛق ثٌّضُٙ ػٕو ثّضؾٛثدٗ إى     3116

( ػٍٝ صق٠ٌُ ؽ١ّغ أٔٛثع ثٌضؼي٠خ ٚػوَ ثٌؼذٌر دؤٞ ثػضٌثف 46أووس ثٌفمٌر )ػ( ِٓ ثٌّجهر )

ثٔضَع دٙيٖ ثٌط٠ٌمز.
                                                                                                                            
 

 

 

٘ٛ ثٌوّضًٛ ث١ٌٍذٟ ثٌظجهً ّٕز  ٙجِٚٓ ثٌوّجص١ٌ ثٌؼٌد١ز ثألمٌٜ ثٌضٟ ػجٌؾش ثٌّْؤٌز ٔفْ

( فٟ ثٌّجهر 2998( ِٕٗ, ٚويٌه هّضًٛ ثٌْٛهثْ ثٌؾو٠و ثٌظجهً ّٕز )27( فٟ ثٌّجهر )2962)

( فٟ 2991, ٚث١ٌّٓ ػجَ )(38فٟ ثٌّجهر) (2973( ِٕٗ ٚ هّضًٛ ٠ًّٛج ثٌظجهً ّٕز )31)

 .(57ثٌّجهر )

ٍـ ثٌضؼي٠خ دّظطٍـ ثإل٠يثء طِظ ْ ٕ٘جن ِؾّٛػز ِٓ ثٌوّجص١ٌ لو ثّضؼجػش ػٓإٔٔج ٔؾو ثالّ إ

أٚ ثٌؼٕف أٚ ثٌّظطٍق١ٓ ِؼجً ٚأػجفش ٌّٙج ثٌّؼجٍِز ثٌمج١ّز ٚث١ٌّٕٙز ٚىٌه إلػطجء ِؼٕٝ أّٚغ 

ِٚٓ ٘يٖ ثٌوّجص١ٌ هّضًٛ ؽ٠ًّٛٙز ِظٌ , ألفؼجي أٚ ِّجًّجس لو ال صظً إٌٝ هًؽز ثٌضؼي٠خ

فٟ  2971ثٌظجهً ّٕز  ( ِٕٗ, ٚهّضًٛ ثٌظِٛجي53فٟ ثٌّجهر ) 2977ثٌؼٌد١ز ثٌظجهً ّٕز 

جلخ ػ١ٍٙج, أِج هّضًٛ ثٌؾَثةٌ ثٌظجهً ّٕز ؼْ ٘يٖ ثألفؼجي ؽ٠ٌّز ٠َػّوصؤ( ِٕٗ ثٌضٟ 28ثٌّجهر )

 ( ِٕٗ                                        45َ ِظطٍـ ثٌؼٕف فٟ ثٌّجهر )فٕؾوٖ لو ثّضنو 2997

 

 

 

 

 

 

ثٌضؼي٠خ ثٌٕفْٟ ٚثٌؾْوٞ ٚثٌّؼجٍِز غ١ٌ   ؽ١ّغ ثٔٛثع( ػٍٝ ثٔٗ: "٠قٌَ 46صٕض ثٌفمٌر )ػ( ِٓ ثٌّجهر)    

ثالْٔج١ٔز ٚال ػذٌر دجٞ ثػضٌثف ثٔضَع دجالوٌثٖ ٚثٌضٙو٠و أٚ ثٌضؼي٠خ, ٌٍّٚضؼًٌ ثٌّطجٌذز دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ 

             ثٌّجهٞ ٚثٌّؼٕٛٞ ثٌيٞ ثطجدٗ ٚفمجً ٌٍمجْٔٛ.                                                                

 

ٗ أٚ صفض١شٗ إال فٟ ثألفٛثي ثٌضٟ ٠ٕض ػ١ٍٙج 27صٕض ثٌّجهر ) ّْ (:" ال ٠ؾٍٛ ثٌمذغ ػٍٝ أٞ ثْٔجْ أٚ صٛل١فٗ أٚ ِ

 ثٌمجْٔٛ ٚ ال ٠ؾٍٛ إؽاللج ً صؼي٠خ أفو ٚ ال إَٔثي ػمجح ِو٠ٓ دٗ ".

ز ػٌػٗ ٚ٘ٛ فٌ ٠قظٌ (: " ٌىً إْٔجْ ثٌقك فٟ ثٌق١جر أٚ ثٌق٠ٌز ٚ ثألِجْ فٟ شنظٗ ٚ وٌث31ِصٕض َ )( 5

 إّضٌلجلٗ أٚ صْن١ٌٖ أٚ إىالٌٗ أٚ صؼي٠ذٗ..."
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( ِٓ ٘يث ثٌٕظجَ ػٍٝ 33ٔض ثٌّجهر ) فؼالً ػٓأفو ثألفؼجي ثٌْجدمز أٚ ِؾٌه ثٌضٙو٠و دٙج ٘يث 

 .ػّجٔجس ثٌّقجوّز ثٌؼجهٌز ِٕٚٙج فظٌ إ٠يثء ثٌّضُٙ ؽّْج١ٔجً أٚ ِؼ٠ٕٛجً 

ثٌوّجص١ٌ ثٌؼٌد١ز ٌُ صًٛه ٔظٛطجً مجطز دضق٠ٌُ ْ ٕ٘جن ِؾّٛػز ِٓ أٔؾو  فٟ ِمجدً ىٌهٚ

ثٌضؼي٠خ أٚ أٞ شىً ِٓ أشىجي ثٌّْجُ دقك ثإلْٔجْ فٟ ّالِز ؽّْٗ ٚإْ وجٔش لو أًٚهس 

 .ْ وٌثِز ثٌفٌه أٚ ف٠ٌضٗ ثٌشنظ١ز ِظٛٔزأفجٌٚش أْ صذ١ٓ ف١ٙج  جً ٔظٛط

( ِٕٗ لو 47ٟ ثٌّجهر )ف 2974أِج دجٌْٕذز ٌٍوّجص١ٌ ثألؽٕذ١ز فٕؾو أْ هّضًٛ ث١ٌجدجْ ثٌظجهً ّٕز 

فٟ ثٌّجهر  2957, ٚهّضًٛ إ٠طج١ٌج ثٌظجهً ّٕز ٚؽٛح ط١جٔز وٌثِز ثٌفٌه ٚف٠ٌضٗٔض ػٍٝ 

( ِٕٗ, وّج ٔض ػ١ٍٗ ثٌضؼو٠ً ثٌنجِِ ٌٍوّضًٛ ثأل٠ٌِىٟ ثٌيٞ صؼّٓ "ال ٠ىٌٖ أفو فٟ 24)

صطذ١ك لؼ١ز ؽٕجة١ز ػٍٝ أْ ٠ىْٛ شج٘وثً ػٍٝ ٔفْٗ أٚ أْ ٠قٌَ ثٌق١جر أٚ ثٌّّضٍىجس دوْٚ 

.لجْٔٛ
(3)

 

س دؼغ ثٌوّجص١ٌ إٌٝ ؽؼً ٘يٖ ثٌؾٌثةُ ِٓ ثٌؾٌثةُ ثٌضٟ ال صْمؾ ًشجثىٌه فمو  فؼالً ػٓ

( ٚ هّضًٛ ث١ٌّٓ فٟ 67ثٌوػٜٛ ثٌّو١ٔز ٚال ثٌؾٕجة١ز دجٌضمجهَ وّج فؼً ثٌوّضًٛ ثٌّظٌٞ فٟ َ )

 (.57فٟ ثٌفمٌر ٘ـ فٟ ثٌّجهر ) 2991ػجَ 

ٚثٌمٛث١ٔٓ ثإلؽٌثة١ز فٕؾو٘ج لو صفجٚصش فٟ صؾ٠ٌُ ثٌضؼي٠خ فٟ أِج دجٌْٕذز ٌٍمٛث١ٔٓ ثٌؼمجد١ز 

 ٔظٛطٙج.

 

لو ٔض فٟ ثٌّجهر  2995فذجٌْٕذز ٌٍمٛث١ٔٓ ثٌؼمجد١ز ٌٜٔ أْ ثٌمجْٔٛ ثٌفٌْٟٔ ثٌؾو٠و ثٌظجهً ّٕز 

ثإلْٔجْ ِقوهر ٚػمٍٗ ثٌضؼي٠خ ؽ٠ٌّز ِٓ ؽٌثةُ ثالػضوثء ػٍٝ ّالِز ؽُْ أْ ػٍٝ (ِٕٗ 333/2)

 ,( 333/4) س( ػجِجً, وّج شوهس فٟ ثٌفمٌث26ثألشغجي ثٌشجلز ٌّور ) ػمٛدضٙج دجٌْؾٓ ِغ

( ف١ّج ٌٛ وجْ ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ شج٘وثً أٚ ػق١ز فٟ ؽ٠ٌّز أٚ لجطٌثً أٚ أْ فؼً لو أًصىخ 333/5)

َٚؽ١ٓ أٚ ػٍٝ شنض ٠ؼجٟٔ ػؾَثً أٚ ٌِػجً فظفز ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز صّغً ثٌِٓ أفو 

 ِغ ثألشغجي ثٌشجلز. ( ػجِجً 41 –31دز إٌٝ ثٌْؾٓ ِور )ظٌفجً ِشوهثً ٠ٌصفغ دجٌؼمٛ

( ِٕٗ دفمٌص١ٙج ثألٌٚٝ 318ى٘خ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثألًهٟٔ ٚىٌه فٟ ثٌّجهر ) ٗجٌّؼٕٝ ٔفْٚد

 .ٚثٌغج١ٔز, ٌٚىٕٙج ثّضؼجػش دّظطٍـ ثٌؼٕف ٚثٌشور دوالً ِٓ ثٌضؼي٠خ

                                                           

(ػهىأٌ:"الٌؼّشضأيإَضاٌنهرؼزٌةانًاديأٔانًؼُٕيأٔاإلٌزاءأٔانًؼايهحانحاّطح21ذُصانًادج)
فؼمرنككًاٌثطمكملٕلأٔإػرشافٌثثدصذٔسِذحدٔطأجانرؼزٌةتانكشايحٌٔحذدانمإٌَػمابيٌٍ

(ذُصػهى:"أٌانًرٓىتشئحرىذثثدإداَرّفًيحاكًح22أٔنرهكانًؼايهحأٔانرٓذٌذتأييُٓاأياانًادج)
انًرٓى إٌزاء نهمإٌٌَٔحظش ً نًًاسصححكانذفاعٔفما انضًاَاخانضشٔسٌح ذؤّيٍفٍٓا أٔخضًاًٍَالإٍََح

يؼًٌُٕا".
انخايشفًانفصم1957فًانًادجانضاتؼحيُّ،ٔانذصرٕسانرَٕضًصُح1952كانذصرٕساألسدًَصُح(5

فًانًادجانثايُحيُّ.1926ٔانذصرٕسانهثُاًَانصادسصُح
الانمضٕجيحظٕسج(ػهى:"...أػًالانرؼزٌةانرًٌمٕوتٓاسخالانضهطحانؼايحٔكزنكأػ36ًذُصو)(1

حظشًاذايًا".
 ..1961،ٔذشكٍاصُح1978ٔلذصاسخػهىَفشانُٓحانكثٍشيٍانذصاذٍشكذصرٕسصشٌالَكاػاو(2
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ؾٕٝ ػ١ٍٗ ػٍٝ مالف دؼغ ِٚٓ ثٌّالفع أْ ٘ي٠ٓ ثٌمج١ٔٛٔٓ ٌُ ٠قوهث طفز ثٌؾجٟٔ أٚ طفز ثٌّ

ثٌمٛث١ٔٓ ثألمٌٜ ومجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌّظٌٞ ثٌٕجفي ثٌيٞ فظٌ طفز ثٌؾجٟٔ دجٌّٛظف أٚ ِْضنوَ 

ِج أشجًس إ١ٌٗ لٛث١ٔٓ ثٌؼمٛدجس ث١ٌٍذٟ  ػِّٟٛ ٚطفز ثٌّؾٕٟ ػ١ٍٗ وٛٔٗ ِضّٙجً, ٚ٘ٛ أ٠ؼجً 

 .ٚلٛث١ٔٓ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثال٠ٌِى١ز زٚثالًؽٕض١ٕ١ ١ٍذ١ز ٚث١ٌجدج١ٔزٚثٌ

ِضٝ ثٌضؼي٠خ ػٍٝ أٔٗ ؽ٠ٌّز س ذٌٕٚ٘جن لٛث١ٔٓ ٌُ صشضٌؽ طفز مجطز دجٌّؾٕٟ ػ١ٍٗ ٚإّٔج ثػض

 ِج ٚلؼش ِٓ ِٛظف أٚ ِىٍف دنوِز ػجِز ػٍٝ شنض ٌٚغٌع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْ ِٓ ّجَ شنظج ً أٞ ٔٛع ِٓ أٔٛثع ثٌؼٕف ٚثٌشور ثٌضٟ ال إ( ػٍٝ "318صٕض ثٌفمٌر ثألٌٚٝ ِٓ ثٌّجهر )( 

٠ؾ١َ٘ج ثٌمجْٔٛ دمظو ثٌقظٛي ػٍٝ إلٌثً دؾ٠ٌّز أٚ ِؼٍِٛجس دشؤٔٙج ػٛلخ دجٌقذِ ِٓ عالعز أشٌٙ إٌٝ عالط 

ٚ ؽٌؿ إّٔٛثس", أِج ثٌفمٌر ثٌغج١ٔز ِٓ ٔفِ ثٌّجهر فضٕض ػٍٝ " ٚإىث لؼش أػّجي ثٌؼٕف ٚثٌشور إٌٝ ٌِع 

 ّٕٛثس ِج ٌُ صْضٍََ صٍه ثألػّجي ػمٛدز أشو ". طٌؼمٛدز ِٓ ّضز أشٌٙ إٌٝ عالوجةٓ صىْٛ ث

ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّظٌٞ ػٍٝ ثْ " وً ِٛظف ثٚ ِْضنوَ ػِّٟٛ ثٌِ دضؼي٠خ ِضُٙ ثٚ فؼً  237صٕض ثٌّجهر ( 2

١ٌ ىٌه دٕفْٗ ٌقٍّٗ ػٍٝ ثالػضٌثف ٠ؼجلخ دجإلشغجي ثٌشجلز ثٚ ثٌْؾٓ ِٓ عالط ّٕٛثس ثٌٝ ػشٌر " ثٔظٌ ّّ

 .   43ٔجؽٟ , ثٌّظوً ثٌْجدك , ص

صٕض لٛث١ٔٓ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز ػٍٝ ثْ ثػضٌثف ثٌّضُٙ ٠ؼضذٌ ه١ًٌ إعذجس إال إىث أهٌٝ دٗ صقش صؤع١ٌ ( 3

ٚٚال٠ز  2947ثٌنٛف ثٌٕجصؼ ػٓ ثٌضٙو٠و ثٚ ثإلً٘جح أٚ أٞ صؤع١ٌ آمٌ غ١ٌ الةك , ِٕٚٙج لجْٔٛ ٚال٠ز ثٔو٠جٔج ٌْٕز 

 2934 ١ِّٕٚٛٛصج,  2928, ٠َ٠ٌٛٚجٔج  2944, ٚؽًٛؽ١ج  2936ْٕز ٌصىْجُ 
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فٍّٗ ػٍٝ ثالػضٌثف أٚ ثالهالء دّؼٍِٛجس صضؼٍك دؾ٠ٌّز, وّج  أشجً ثٌٝ ىٌه لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس 

( ثٌضٟ صٕض ػٍٝ ثْ "وً ِٛظف ػجَ ثٌِ دضؼي٠خ شنض أٚ ػيدٗ 223ثٌمطٌٞ فٟ ثٌّجهر ) 

دٕفْٗ ٌقٍّٗ ػٍٝ ثالػضٌثف دجًصىجح ؽ٠ٌّز أٚ ٌٍقظٛي ِٕٗ ػٍٝ ِؼٍِٛجس صضؼٍك دؾ٠ٌّز أٚ 

أٌّصٗ ػٍٝ ٘يث ثالػضٌثف أٚ ػٍٝ إػطجء ٘يٖ ثٌّؼٍِٛجس ٠ؼجلخ دجٌقذِ ِور  ٌقًّ ثفو أفٌثه

٠ؼجً ِج ّجً ػ١ٍٗ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌذق٠ٌٕٟ ٚثٌّغٌدٟ ٚثألٌّجٟٔ أ( ّٕٛثس", ٚ٘يث 6الصضؾجٍٚ )

 ( ػٍٝ ثٌضٛثٌٟ.454( ٚثٌفظً ثٌغجٌظ ٚثٌّجهر )216فٟ ثٌّجهر )

فٕؾوٖ لو صّٛغ فٟ ِو ٔطجق ثٌقّج٠ز  2979ٌْٕز ( 222ثِج لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼٌثلٟ ثٌٕجفي ًلُ )

ٓ لو ٠ضؼٌػجْ ٌٍضؼي٠خ دمظو ثإلهالء دّؼٍِٛجس ٠ثٌّضُٙ ثٌشج٘و ٚثٌنذ١ٌ ثٌٍي فؼالً ػ١ٌٓشًّ دٙج 

( ػٍٝ "٠ؼجلخ دجٌْؾٓ أٚ ثٌقذِ وً ِٛظف أٚ 444أٚ وضّجْ دؼغ ثألًِٛ فٕؾوٖ ٠ٕض فٟ َ)

أٚ مذ١ٌ ٌقٍّٗ ػٍٝ ثالػضٌثف دؾ٠ٌّز أٚ  ِىٍف دنوِز ػجِز ػيح أٚ ثٌِ دضؼي٠خ ِضُٙ أٚ شج٘و

ٌإلهالء دؤلٛثي ػجِز أٚ ِؼٍِٛجس دشؤٔٙج أٚ وضّجْ ثٌِ ِٓ ثألًِٛ أٚ إلػطجء ًأٞ ِؼ١ٓ دشؤٔٙج 

 ٠ٚىْٛ دقىُ ثٌضؼي٠خ ثّضؼّجي ثٌمْٛر ٚثٌضٙو٠و"

ز ِٓ ١ٍّٚ ويٌه ٔجطزً ػٍٝ ػوَ ثٌٍؾٛء ٌٍضؼي٠ذذىٛٔٗثِج دجٌْٕذز ثٌٝ ثٌمٛث١ٔٓ ثإلؽٌثة١ز فمو هأدش 

ّٚجةً ثإلوٌثٖ ثٌضٟ صْضنوَ إلؽذجً ثألشنجص ػٍٝ ثإلهالء دؤلٛثي صْٕخ ث١ٌُٙ ٚىٌه ّؼ١جً ِٓ ٘يٖ 

ثٌمٛث١ٔٓ ػٍٝ ثٌضؤو١و ػٍٝ فّج٠ز ثٌّضُٙ ِٓ مالي صٛف١ٌ ثٌؼّجٔجس ٌٗ, ٚصقم١مجً ٌّذوأ ثٌشٌػ١ز ِٓ 

 26/2/2945 ؽجٔخ آمٌ, ِٚٓ ٘يٖ ثٌمٛث١ٔٓ لجْٔٛ ثإلؽٌثءثس ثٌفوًث١ٌز ث٠ٌٌْْٛٞ ثٌظجهً فٟ

٠ٍؾؤ  ثٌمجػٟ الٞ أوٌثٖ أٚ صٙو٠و أٚ أّتٍز ال ثٌيٞ ىوٌ ف١ٙج ػٍٝ ثٔٗ "٠ؾخ ثْ  52/2فٟ ثٌّجهر 

ف١ظ  2987إ٠قجة١ز ٌقًّ ثٌّضُٙ ػٍٝ ثالػضٌثف", ٚلجْٔٛ ثإلؽٌثءثس ثالٌّجٟٔ ثٌظجهً ّٕز 

ٞ أؽٌثء ٠ؤعٌ ( إٌٝ فّج٠ز ثٌّضُٙ ِٓ أٞ ثػضوثء ػٍٝ فمٗ فٟ ثٌوفجع ِٕٚغ ث247أشجً فٟ ثٌّجهر )

 ف٠ٌضٗ ٚإًثهصٗ. فٟ

ٚثوو لجْٔٛ ثطٛي ثٌّقجوّجس ثٌؾَثة١ز ثٌؼٌثلٟ ػٍٝ ػوَ ثٌٍؾٛء إٌٝ ثّضؼّجي ثٌّٛجةً غ١ٌ 

" ال ٠ؾٍٛ ثّضؼّجي ث٠ز ( ِٕٗ دّج ٠ؤصٟ:237ثٌّشٌٚػز ٌٍضؤع١ٌ فٟ ثٌّضُٙ ٚىٌه دٕظٗ فٟ ثٌّجهر )

ِٓ ثٌّٛجةً غ١ٌ ثٌّشٌٚػز  ؼو٠ٚثٌّضُٙ ٌٍقظٛي ػٍٝ إلٌثًٖ  ف١ٍّٟٚز غ١ٌ ِشٌٚػز ٌٍضؤع١ٌ 

 .إّجءر ثٌّؼجٍِز ٚثٌضٙو٠و دجإل٠يثء ٚثألغٌثء ٚثٌٛػو ٚثٌٛػ١و ٚثٌضؤع١ٌ ثٌٕفْٟ"

َ ثٌّٛجةً غ١ٌ ثٌّشٌٚػز الٔضَثع ثالػضٌثف ِٓ ثٌّضُٙ , فؾ٠ٌّز ثفٙيث ثٌٕض لو ِٕغ ثّضنو

( 327ّجهر )ٚصؤو١وثً ػٍٝ ِج ؽجء فٟ ثٌ ,ثٌضؼي٠خ صشًّ وً ٘يٖ ثٌّٛجةً ثٌّيوًٛر فٟ ثٌٕض 

ػٍٝ ثٔٗ " ٠شضٌؽ فٟ ثإللٌثً ثْ ال٠ىْٛ طوً ٔض١ؾز أوٌثٖ   , فٙٛ ٌُ ٠ؼضو دجإللٌثً ٔفْٗ ثٌمجْٔٛ 

 ثٌّٕضَع ػٓ ؽ٠ٌك ثإلوٌثٖ.

 

 .١ّّ46ٌ ٔجؽٟ ,ثٌّظوً ثٌْجدك ,ص

ْ جٚث١ٌجد 313ٚثٌّْٕج َ 278ٚث١ٌّٓ َ 238ٚ٘يث ِج ى٘ذش ث١ٌٗ ثٌمٛث١ٔٓ ثالؽٌثة١ز ثالمٌٜ ومجْٔٛ هٌٚز ثٌذق٠ٌٓ َ

َ298  

( ثٌّؤًمز فٟ 5( ثٌمُْ )4ػوٌش ٘يٖ ثٌّجهر دّٛؽخ ِيوٌر ِو٠ٌ ٍّطز ثالةضالف ثٌّؤلضز ثٌٌّلّز )( 4

8/7/3114.َ 
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 انخاحًت :

انًسؤنُت انجُائُت نخؼذَب دؼو ٘يث ثٌوًثّز ثٌّضٛثػؼز ٚثٌضٟ وجٔش صقش ػٕٛثْ 

 ّٕؼٌع فٟ ٘يٖ ثٌنجصّز ِج ثِىٕٕج ثٌٛطٛي ث١ٌٗ . انًخهى

دؼو ثْ دقغٕج فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ػٓ ؽ٠ٌّز ثٌضؼي٠خ فٟ ثٌضش٠ٌؼجس ثٌؼٌثل١هز وهجْ  

الدو ٌٕج ِٓ إهًثػ أُ٘ ثٌضٛط١جس ٚثٌّمضٌفجس ثٌضٟ صٛطٍٕج إ١ٌٙج ٚثٌضٟ ّٕؼٌػٙج وّج 

ٍٟ٠ . 

ػههًٌٚر ثٌضههومً ثٌضشهه٠ٌؼٟ ٌفههٌه ٔههض ٠ؾههٌَ ف١ههٗ صؼههي٠خ ثٌّههضُٙ دههجْ ١ٌىضفههٟ دههجٌٕض 

ٓ لههجْٔٛ ثٌؼمٛدههجس ٚثٌههيٞ ٠قههوه ف١ههٗ طههفز ثٌّؾٕههٝ ػ١ٍههٗ ( ِهه444ثٌههٛثًه فههٟ ثٌّههجهر) 

دههجٌّضُٙ ٚثٌشههج٘و ٚثٌنذ١ههٌ ٔظههٌ ٌّههج صّغههً ؽ٠ٌّههز ثٌضؼههي٠خ ثٌّههضُٙ دظههفٗ مجطههز ِههٓ 

مطههًٛر ٚصىههٌثً ٚلٛػٙههج ػٍههٝ ثًع ثٌٛثلههغ ٚثْ ٠ضههوًػ ف١ٙههج ثٌّشههٌع فههٟ ثٌؼمٛدههز 

ِهٓ فْخ ؽْجِز ثٌٕض١ؾز ٚطٛي ثٌٝ فٌع ػمٛدز ِٕجّذز فٟ فجٌز ٚفجر ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ 

 . ؽٌثء ثٌضؼي٠خ

دقمٙهُ إى ٚؽهؤج  4ػوَ ثٌضغجػٟ ػٓ ثٌؾٕجر ٠ٚؾخ ِؼجلذضُٙ دجصنجى ثٌؾٌثءثس ثٌمج١ٔٛٔز

ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌمٌثًثس ثٌمؼجة١ز لهو أ٘هوًس ثٌؼضٌثفهجس ٌٍّضّٙه١ٓ ٌٕهٗ ثمهي صقهش ثٌضؼهي٠خ 

ػهًٌٚر إطهوثً صشه٠ٌغ ٠هٕض ػٍهٝ .ٌٚىٓ ٌُ ٔؾو ثصنجى إؽٌثءثس لج١ٔٛٔز دقهك ثٌؾٕهجر

 فغ ثٌضؼ٠ٛغ ٌٍّؾٕٝ ػ١ٍُٙ.إٌَثَ ثٌور دو
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  وانًقخزحاث انخىصُاث
دؼو ثْ دقغٕج فٟ ثٌّْؤ١ٌٚٗ ثٌؾٕجة١ٗ ػٓ ؽ٠ٌّٗ ثٌضؼي٠خ فٟ ثٌضش٠ٌؼجس ثٌؼٌثل١ٗ وجْ الدو ٌٕج ِٓ 

 ثهًثػ ثُ٘ ثٌضٛط١جس ٚثٌّمضٌفجس ثٌضٟ صٛطٍٕج ث١ٌٙج ٚثٌضٟ ّٕؼٌػٙج

 وّج ٠ٍٟ :

 

ػًٌٖٚ ثٌضومً ثٌضش٠ٌؼٟ ٌفٌه ٔض ٠ؾٌَ ف١ٗ صؼي٠خ ثٌّضُٙ دؤْ ال ٠ىضفٟ دجٌٕض ثٌٛثًه فٟ -2

ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ٚثٌيٞ ٠قوه ف١ٗ طفٗ ثٌّؾٕٟ ػ١ٍٗ دجٌّضُٙ ٚثٌشج٘و ٚثٌنذ١ٌ ٔظٌ  444ثٌّجهٖ 

ثًع ثٌٛثلغ ٚثْ   ٌّج صّغً ؽ٠ٌّٗ ثٌضؼي٠خ ثٌّضُٙ دظفٗ مجطٗ ِٓ مطًٖٛ ٚصىٌثً ٚلٛػٙج ػٍٝ

وًػ ف١ٙج ثٌّشٌع فٟ ثٌؼمٛدٗ فْخ ؽْجِٗ ثٌٕض١ؾٗ ٚطٛال ثٌٝ فٌع ػمٛدٗ ِٕجّذٗ فٟ فجٌٗ ٠ض

  ٚفجٖ ثٌّؾٕٟ ػ١ٍٗ

 ِٓ ؽٌثء ثٌضؼي٠خ.

 

ػوَ ثٌضغجػٟ ػٓ ثٌؾٕجٖ ٠ٚؾخ ِؼجلذضُٙ دؤصنجى ثالؽٌثءثس ثٌمج١ٔٛٔٗ دقمُٙ ثى ٚؽؤج ثٌىغ١ٌ ِٓ -3

ٗ ثمي صقش ثٌضؼي٠خ ٌٚىٓ ٌُ ٔؾو ثصنجى ثٌمٌثًثس ثٌمؼجة١ٗ لو ث٘وًس ثالػضٌثفجس ٌٍّض١ّٙٓ الٔ

 ثؽٌثءثس لج١ٔٛٔٗ دقك ثٌؾٕجٖ .

 

  ػًٌٖٚ ثطوثً صش٠ٌغ ٠ٕض ػٍٝ ثٌَثَ ثٌوٌٚٗ دوفغ ثٌضؼ٠ٛغ ٌٍّؾٕٝ ػ١ٍُٙ-4

ِٓ ؽ٠ٌّٗ ثٌضؼي٠خ الْ صم٠ٌٌ ِغً ٘يٖ ثٌّْؤ١ٌٚٗ ٠وفغ دجٌوٌٚٗ ثٌٝ فْٓ ثمض١جً صجدؼ١ٙج 

ػ١ٍُٙ ٚ٘ٛ ِج لو ٠ٍمٟ ثعٌٖ ثال٠ؾجدٟ ػٍٝ ثفضٌثَ فمٛق ثالْٔجْ  ٚثّضٌّث٠ًٗ ِضجدؼضُٙ ٚثٌٌلجدٗ

 ٚف٠ٌجصٗ ثالّج١ّٗ .

 

فظٌ ثٌضقم١ك د١و لؼجٖ ثٌضقم١ك ٚثٌّقمم١ٓ ثٌقج١ٍِٓ شٙجهٖ ثٌمجْٔٛ ٚػوَ ثػطجء ثٌشٌؽٗ -5

ٍّطٗ ثٌضقم١ك ٚػًٌٖٚ ثهمجي ثٌّقمم١ٓ فٟ هًٚثس ٚثشضٌثوُٙ فٟ ٔوٚثس ٌضؼ١ٍُ ِذجها فمٛق 

 ٗ ثالٌضَثَ دٙج ٚىٌه ٌضقم١ك ثوذٌ لوً ِّىٓ ِٓ ثٌقّج٠ٗ ٌٍّضُٙ .ثالْٔجْ ٚو١ف١

 

ثصجفٗ ثصظجي ثٌّضُٙ دي٠ٚٗ ٚثٌّقج١ِٓ ٚثالؽذجء ِٕٚظّجس فمٛق ثالْٔجْ ٚو١ف١ٗ ثالٌضَثَ دٙج -6

 ٚىٌه ٌضقم١ك ثوذٌ لوً ِّىٓ ِٓ ثٌقّج٠ٗ ٌٍّضُٙ .

 

ثالْٔجْ ٌىٟ ٠ؤِٓ شٌ فمٛق   ثصجفٗ ثصظجي ثٌّضُٙ دي٠ٚٗ ٚثٌّقج١ِٓ ٚثالؽذجء ِٕٚظّجس-7

 ثٌضؼي٠خ فٟ فجٌٗ ٚلٛػٗ ِٓ مالي فؼـ ثالٔضٙجوجس ثٌضٟ لو صقظً ٌٗ فٟ فضٌٖ ثفضؾجٍٖ .
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 قائًت انًزاجغ

 انقىاٍَُ.اوَل: 

 ٖ 2411, ثٌّطذؼز ثال٠ٌ١ِز , ػجَ 3_ ثدٓ ِٕظًٛ ,ٌْجْ ثٌؼٌح ,ػ

 2977ّٕز  67ثالِٓ ثٌؼجَ ثٌؼوه _ ه. ّجِٟ طجهق ثٌّال فّج٠ز فمٛق ثٌّضُٙ ثعٕجء ثٌضقم١ك ِؾٍز 

 48ص

_ ه. ِقّٛه ش٠ٌف د١ْٟٛٔ ٚ ه. ِقّو ثٌْؼ١و ثٌولجق ٚ ه. ػذو ثٌؼظ١ُ ث٠ٌٌٍٛ , فمٛق ثالْٔجْ , 

 2988َ, هثً ثٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ,  2ثٌٛعجةك ثٌؼج١ٌّز ٚثالل١ّ١ٍز , ػ

 

  2998ه ّٕز دغوث 7_ ه.ثوٌَ ٔشجس ػٍُ ثٌٕفِ ثٌؾٕجةٟ ِىضذز هثً ثٌغمجفز ٌٍض٠ٍٛغ ٚثٌٕشٌ ؽ

 _ ه.دوً ثٌْؼو لجْٔٛ ثالؽٌثءثس ِٚقجوّجس ثٌؾَثة١ز هْٚ ِطذؼز ّٕٚز ثٌطذغ 

  2979ثٌّطذؼز ثٌؼ١ٍّز ثٌمجٌ٘ر ّٕز  3_ ه.ّجِٟ طجهق ثٌّال ثػضٌثف ثٌّضُٙ ؽ

 3117دغوثه  7_ ه.ٍّطجْ ثٌشجٚٞ ثطٛي ثٌضقم١ك ثالؽٌثِٟ ثٌّىضذز ثٌمج١ٔٛٔز ؽ

 2ثٌّٛجةً ثٌؼ١ٍّز ثٌقو٠غز فٟ ثالعذجس ثٌؾٕجةٟ ؽ_ ه.ِقّو فجٌـ فْٓ ِشٌٚع ثّضنوثَ 

 2987ثٌشٌؽز دغوثه ّٕز ِطذؼز

 2979ر , 3ْٔٛ ثٌٍذٕجٟٔ ,د١ٌٚس ,ؽ_ ه.ِظطفٝ ثٌؼٛؽٟ :ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز فٟ ثٌمج

 2_ ه.ِّٛٝ ِْؼٛه ثًفِٛز لذٛي ثٌو١ًٌ ثٌؼٍّٟ ثِجَ ثٌمؼجء ثٌؾٕجةٟ هًثّز ِمجًٔز ؽ

 ١ٌ2999ذج ّٕز ز فجْ ٠ِٛٔ دٕغجٍٞ ِٕشًٛثس ؽجِؼ

 457_456_ ه.ٔؾ١خ ِقّٛه فْٕٟ ,شٌؿ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌٍذٕجٟٔ ثٌمُْ ثٌؼجَ ص 

 _ .ه.ِقّو ثٌفجػً .ِذجها لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس , 

  2988ِطذؼز دجدً ّٕز  2_١ٍُّ ثدٌث١ُ٘ فٌدز ثٌمضً ثٌؼّو ثٚطجف ِنضٍفز ؽ

 ,5ٌٍفمٗ ٚثٌمؼجء, ع_ ١ٌّّ ٔجؽٟ , آْ ٌالػضٌثف ثْ ٠ضنٍٝ ػٓ ١ّجهصٗ, ثٌّؾٍز ثٌؼٌد١ز 

 2997ثٌمجٌ٘ر,

_ طذجؿ ّجِٟ هثٚهٜ ,ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ػٓ صؼي٠خ ثٌّضُٙ ,ثؽٌٚفز هوضٛثًٖ ِموَ ثٌٝ 

  3111و١ٍز ثٌمجْٔٛ ؽالِؼز دغوثه ,ّٕز 

_ ػ١جء ثٌو٠ٓ ِٙوٞ ثٌظجٌقٟ ,ِفَٙٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز فٟ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼٌثلٟ ِؾٍز 

 2987ثٌمؼجء 

ؽ٠ٌّز صؼي٠خ ثٌّضُٙ ٌقٍّٗ ػٍٝ ثالػضٌثف, ثٌّطذؼز ثٌؼج١ٌّز: ٌق١ْٕٟ , _ ػٌّ فجًٚق ث

 2987َثٌمجٌ٘ر, 

  2993_ فنٌٞ ثٌقو٠غٟ شٌؿ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌمُْ ثٌؼجَ ِطذؼز ثٌَِجْ دغجه 

  

  2974ّٕز  3_ ِقّو ثٌفجػً .ثٌّذجها ثٌؼجِز ٌمجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ؽ
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_ ِقّو ٠ّٛف ػٍٛثْ , فظٌ ثٌضؼي٠خ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٌقمٛق ثإلْٔجْ فٟ ػٛء 

, ثٌْٕز ثٌقجه٠ز ػشٌ  5, ِؾٍز ثٌقمٛق , ع 2985ثصفجل١زثألُِ ثٌّضقور ٌّٕج٘ؼز ثٌضؼي٠خ ٌؼجَ 

 َ,  2987, ه٠ّْذٌ 

 2974,ّٕز, 597_ ِقّٛه ٔؾ١خ فْٕٟ ,لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌٍذٕجٟٔ ,ص

( ِٓ لذً ثٌؾّؼ١ز 49/57(دجٌمٌثً )21/23/2985, ثٌّؼضّور فٟ ) ثصفجل١ز ِٕج٘ؼز ثٌضؼي٠خ

 ثٌؼجِز ٌالُِ ثٌّضقور

 

 انقزاٌ انكزَى.ثاَُا: 

  

 انقىاٍَُ وانًىاثُق انذونُت ثانثا:

 .2985وجْٔٛ ثألٚي / 21ثٌّؤًمز  94ثٌضؼي٠خ ًلُ  ِٕج٘ؼزثصفجل١ز 

 ٔظجَ ًِٚج ثألّج١ّز ٌٍّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌو١ٌٚز.

 2979ٌْٕز  222ثٌؼمٛدجس ثٌؼٌثلٟ ًلُ لجْٔٛ 

 2947ٌْٕز  67لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌّظٌٞ ًلُ 

 2979ٌْٕز  66لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌٍذٕجٟٔ ًلُ 

 لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثًٌْٛ      

 

 رابؼا: شبكاث اَلَخزَج

1_<http:// www.Alnabaa.Alnabaa.com>. 
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:المقدمة

 ،فإن وعقله جسده فً معافى  ، مسكنه فً آمنا ٌبٌت أن ، حٌاته فً اإلنسان إلٌها ٌسعى التً األمور أهم من ان

 الدار فً واالستقرار والنوم الجسد فً  قوام كلها ،تعد خاصه حٌاه من اإلنسان به ٌتمتع وما آمنا الدار له حصل

 التً الحرٌات كل اساس تعد التً ، الفردٌة الحرٌة قوام كلها تعد  خاصة، حٌاه من االنسان به ٌتمتع وما آمنا

 المذاهب ذات السٌاسٌة النظم مختلف فً القانونً الفكر فً هاما مكانا تشتغل صارت والتً االنسان بها ٌتمتع

 ٌكون بها الفرد فبقدر ، عظٌمة تبدو اهمٌتها فان الحرٌات كل اساس الفردٌة الحرٌة والن.  المتباٌنة والفلسفات

 تحقٌق هً انما االنسان زاوٌة من فالحرٌة علٌها ، نعٌش التً االرض عمارة سبٌل فً وطموحاته طاقاته تفجٌر

 الفردٌة الحرٌة على ٌضفً انسانً بطابع ٌكتسً حتى ٌتطور ذاتً تلقائً نشاط من ٌحققه ما خالل من لذاته

 ٌسعى الفرد التلقائً الذاتً النشاط وان خاصة واللوم التهجم عن بعٌده وٌجعلها والتقدٌر باالحترام جدٌرة قٌمة

 العدالة من علٌه ٌنطوي بما المجتمع فً االفراد بٌن المشترك للصالح معٌنا تصورا ٌقتضً اجتماعً هدف الى

 فرد كل ٌسعى التً السلوك بقواعد مخل غٌر عادال الفردي الفعل كان اذا تتحقق التً العدالة.   والتقدم والسكنٌة

 نطاق فً االخرٌن بوجود متبادل اعتراف اساسها التً والسكٌنة. المجموع صالح مع مثقفا اتباعها الى عاقل

 والتقدم. علٌه له بما فرد لكل حدود من تعٌٌنه ٌجب وما االفراد بٌن الرابط وتنوعت تعددت  مهما المجتمع

 السٌطرة الى حثٌثا سعٌا تسعى متقدمة انسانٌة خضارة نحو االمام الى بالمجتمع تسٌر اجتماعٌة فٌهة بوصفه

 وجه فً تقف التً المادٌة الصعوبات وتذلٌل ، باإلنسان المحٌطة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الطبٌعٌة القوى على

 سنة الن دائما كذللك لٌست فأنها المشرقة الحرٌة صورة تلك كانت فاذا ، افضل دائما تكون حٌاة نحو التقدم ذلك

 افضل مستوى الى ٌتطلع حركته فً وهو  تفتر، ال ومتصلة ودائبة دائمٌه حركة فً المجتمع تعٌٌش ان الحٌاة

 لذلك ، خطاه وتثفل سٌره من تحد قد التً االفراد بحرٌة ٌصطدم واهدافه غاٌاته الى سعٌه وفً ، اكمل ونظام

 التفكر فً هاما مكانا باألفراد المتعلقة الحرٌات موضوع شغل هنا ومن ، القانونً التنظٌم محور الفرد كان

 .المختلفة والفلسفات المذاهب ذات السٌاسٌة النظم مختلف فً القانونً
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 الحكام ضد اشعلتها  التً والثورات الشعور به قامت الذي الطوٌل الكفاح قمرة من كان الغربً العالم ففً

 من متحرر امنة حٌاة فً حقهم  على واكدوا حرٌتهم االفراد  اتنزع حٌث الفردٌة الحرٌات تقررت ان المستبدٌن

 الحرٌات هذا تضمٌن التً والحكومات الشعوب عمدت ان ذللك نتٌجة من وكان ، والطغٌان واالستبدال الخوف

 فنتج االنسان وحقوق بالحرٌات االهتمام الدولً النطاق فً ظهر ثم لممارستها وضمانا لها كفالة دساتٌرها فً

 الرٌعة كانت وذلك هذا وقبل.واقلٌمٌة دولٌة اتفاقٌات من تبعه وما االنسان لحقوق العالمً االعالم كذل عن

. عدة بقرون الفلسفات هذه تظهر ان قبل االفراد وحقوق الحرٌات مبادئ من كبرى ذخٌرة تضمنت قد االسالمٌة

 وهو ، الناس حٌاة فً شًء بأهم التصاله الخاصة اهمٌته( الفردٌة للحرٌات الجنائٌة الحماٌة) موضوع وٌكتسب

  ، الشخصً امنه فً فحرٌته ، عنه تتقك ال االنسان بشخص لصٌقة حقوق من فٌها بما الفردٌة حرٌتهم ٌمس ما

 كلها ، الخاصة حٌاته وحرمة ، والذهنٌة ، البدنٌة سالمته فً وحقه ،. المسكن هذا وحرمة مسكنه فً وحرٌته

 وحرٌات لألفراد ان ٌعنً ال وهذا. االشكال من شكل باي لها التعرض ٌجوز ال االنسان بشخص لصٌقة حقوق

 ان ذلك ، والقانون الشرع حدد فً ولكن الفردٌة جرٌته للفرد ان ٌعنً وانما ، منها واعلى للمجتمع ما تتفوق

 وحرٌات حٌاة مع وحرٌته حٌاته بتنظٌم ملتزما الفرد تجعل مجتمعٌن حٌاتهم فً االفراد بٌن العالقات تشابك

 ، العامة بالحٌاة بالمشاركة ملزم انه اال رغبته وفق حرٌته ٌمارس لشانه معٌن نطاق فً الفرد فٌترك االخرٌن

 على وقدرتها ونطاقها مداها تضع وهً الجنائٌة الحماٌة تثٌره  ما اهمها كثٌرة مشكالت ٌثٌر شائك امر وهذا

 الفراد لممارسة الحماٌة تضع اذا فالسلطة لهم االخرٌن تعرض دون الفردٌة بحرٌاتهم التمتع من االفراد تمكٌن

 اكثر تضع اخر جانب من فأنها االعتداء هذا على العقوبة وتفرض. علٌهم االعتداء من االخرٌن فتمنع حرٌاتهم

 من السلطة ممثلو ٌمارسه وبما ، جنائٌة اجراءات من السلطة تتخذه بما وذلك ، الفردٌة. بالحرٌات مساسا القٌود

 لحرٌات الجنائٌة الحماٌة تحقق مدى وهً المشكلة تثور وهنا االفراد لحرٌات بذلك فٌعترض ، للقانون تطبٌق

 وحماٌة وظائفها ممارسة فً الدولة حق بٌن التوزان واٌجاد ، بأفرادها ممثلة لهم السلطة تعرض ازاء االفراد

 الى بها تهدف معٌنة بإجراءات التقٌد الدولة من تتطلب التً الفردٌة للحرٌات الحماٌة تحقٌق وبٌن ، المجتمع

 فان الجنائٌة الحماٌة محل هً الفردٌة الحرٌة كانت واذا .وظائفها ممارسة تصدد وهً الفردٌة الحرٌة حماٌة

 عند الفردٌة للحرٌات الجنائً القانون ٌوفرها التً الحماٌة مدى معرفة هو البحث هذا ٌتوخاها التً الغاٌة

 .بأفرادها ممثلة لها السلطة تعرض
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 الوبحث االول

 هاهية الحريات الفردية

ئْ ؽش٠خ اإلٔغبْ اٌشخظ١خ ٟ٘ أػض ِب ٠ٍّه ٟٚ٘ لٛاَ ؽ١برٗ ٚٚعٛدٖ ٚأعبط فٟ ثٕبء اٌّغزّغ اٌغ١ٍُ ، فىٍّب    

، ٚئرا ِغذ رٍه اٌؾش٠خ ا٘زضد  وبٔذ ٘زٖ اٌؾش٠خ ِظبٔخ ِٚىفٌٛخ وٍّب اصد٘ش اٌّغزّغ ٚرمذَ فٟ ِذاسط اٌشلٟ

، ٌُٚ رخف ٘زٖ  ٚٔأٞ ثٕفغٗ ػٓ وً ِب لذ ٠إدٞ ئٌٝ رٌه اٌّغبط طٛٔب ٌزارٗ ٚئثمبء ٌى١بٔٗصمخ اٌفشد فٟ ِغزّؼٗ 

ٌٙب ٚ٘ٛاألِش اٌغٍٟ فٟ  اٌؾم١مخ ػٍٝ ِش اٌؼظٛس فٍمذ وبٔذ شؼٍخ اٌضٛساد دائّب ِجشاعٙب اٌؾش٠خ، ٚأػض ِطٍت

، ٚاإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق  اٌفشد ٚاٌّٛاؽٓ فٟ أػمبة اٌضٛسح اٌفشٔغ١خ ثبٔغٍزشا ٚئػالْ ؽمٛق اٌٛص١مخ اٌؼظّٝ

ٚرؼّٓ اٌذعبر١ش فٟ ٔظٛطٙب أؽىبِب خبطخ  ، 8491اإلٔغبْ اٌزٞ طذس ػٓ ١٘ئخ األُِ اٌّزؾذح فٟ ػبَ 

، رٍه اٌؾّب٠خ دْٚ ئغفبي ٌّبٚسد فٟ  ، ٚرىشط اٌمٛا١ٔٓ اٌذاخ١ٍخ ٌظ١بٔخ اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد اٌفشد٠خ ٚ اٌؼبِخ

 اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ِٓ طْٛ ٌٙزٖ اٌؾش٠خ .
8

 

 الوطلب االول 

 هفهىم الحريات 

 اٌمذ٠ّخ اٌّغزّؼبد ِٓ األفشاد ٌذٜ ِؼشٚفب وبْ اٌؾش٠خ ِؼّْٛ اٌؾش٠خ اٌفشد٠خ فٟ اٌّزا٘ت اٌفىش٠خ اٌّخزٍفخ ئْ

 وزبثٗ ِٓ اٌفشد ٌشخظ١خ وج١شا ئؽزشاِب أثذٜ ٚ ، اٌفشد ٚ اٌذٌٚخ ث١ٓ اٌؼاللخ ِإٌفبرٗ فٟ أفالؽْٛ ػبٌظ فمذ ،

 (اٌمٛا١ٔٓ)
2
 أفالؽْٛ ِؼٍّٗ ػٓ سأ٠ٗ ف١خزٍف أسعطٛ أِب ، اٌؼج١ذ دْٚ األؽشاس ػٍٝ اإلؽزشاَ رٌه لظش أٔٗ ئال ، 

 ؽش٠ك ػٓ رٌه ٚ ، غب٠برٗ رؾم١ك ِٓ اٌفشد رّىٓ اٌزٟ ٟ٘ سأ٠ٗ فٟ فبٌذٌٚخ ، ثبٌذٌٚخ األفشاد ٌؼاللخ ثبٌٕغجخ

 صُ اٌّغبٚاح ، ٟ٘ اٌؼذاٌخ أعبط ٚ ، اٌؼذاٌخ ف١ٙب رزٛخٝ أْ ٠غت اٌزٟ ٚ األفشاد ؽ١بح ٌزٕظ١ُ رظذس٘ب اٌزٟ اٌمٛا١ٔٓ

 اٌؾٛاعض ٚ٘ذَ ، اٌؼب١ٌّخ ثبألخٛح ٚٔبدد ، األفشاد ث١ٓ اإلعزّبػ١خ اٌفٛاسق أٌفذ اٌزٟ اٌشٚال١خ اٌّذسعخ عبءد

 ٚ ، ٠م٠ٛٙب ٚ ٠ذػّٙب اٌزٞ اٌؼمً لبْٔٛ ػٍٝ ٚ ، اٌجشش٠خ اٌطج١ؼخ ٚؽذح أعبط ػٍٝ اٌؼب١ٌّخ اٌذٌٚخ إللبِخ اٌغ١بع١خ

 ٌىً ٍِٚضَ ِجبدئٗ رزغ١ش ال ، ػذي ٚ ؽك ِب٘ٛ وً ِم١بط ٘ٛ ٚ اٌطج١ؼٟ اٌمبْٔٛ ٘ٛ اٌشٚال١خ ػٕذ اٌؼمً لبْٔٛ

 ١ٌظ فبٌفشد ، ثطجؼٗ ئعزّبػ١ب ٠ىْٛ أْ اٌفشد ػٍٝ رٕىش فٟٙ االث١مٛس٠خ اٌّذسعخ أِب ، هللا لبْٔٛ أٔٗ ثً ، إٌبط

 ِظٍؾزٗ ٚ اٌفشد٠خ عؼبدرٗ رؾم١ك ٔؾٛ اٌغؼٟ عٜٛ ؽبفضا ٌذ٠ٗ ١ٌظ ٚ اٌغّبػخ اٌٝ ا١ًٌّ ػٍٝ ثفطشرٗ ِغجٛال

 فٙٛ ، اٌطج١ؼٟ اٌمبْٔٛ  فىشح ئثشاص ٘ٛ ثٗ ِبلبَ اػظُ  (ش١ش١شْٚ)  ف١ؼزجش اٌشِٚبْ ػٕذ أِب . اٌخبطخ اٌزار١خ

 ٚعٛد دْٚ اللبْٔٛ ٚ ، لبْٔٛ غ١ش ِٓ ئٔغبٟٔ ِغزّغ فال ئٔغبٟٔ ِغزّغ  ٌىً  ػشٚسٞ  ٔظبَ  اٌذٌٚخ  أْ ٠شٜ

 ثبطذاسٖ رمَٛ عٍطخ

. د. وش٠ُ ٠ٛعف اؽّذ وشىبػ ، اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ االٔظّخ اٌغ١بع١خ اٌّؼبطشح ، ِٕشأح اٌّؼبسف ، 8
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 . 47. د. ٠ؾ١ٝ اٌغًّ ، االٔظّخ اٌغ١بع١خ اٌّؼبطشح ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح ، ص2
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 اإلِجشاؽٛس ػٙذ فٟ ٔشش٘ب رُ ِذٚٔخ فٟ اٌشِٚبْ فمٙبء آساء ٚ وزبثبد عّغ رُ لذ ٚ ، رٕف١زٖ ػٍٝ ٚاٌغٙش

 ٚ ، اٌشؼٛة لبْٔٛ ٚ اٌّذٟٔ اٌمبْٔٛ ٟ٘ اٌمبْٔٛ ِٓ ّٔبرط ثضالس اٌفمٗ سعبي ٠غٍُ ف١ٙب َ 377 عٕخ عغز١ٕبْ

. اٌطج١ؼٟ اٌمبْٔٛ
7

 

 ٚ رارٗ فٟ غب٠خ ٚ اٌٛعٛد ، ِؾٛس ٘ٛ اٌّز٘ت ٘زا فٟ اٌفشد اٌفشدٞ ، اٌّز٘ت فٟ اٌؾش٠خ ِفَٙٛ:  األٚي اٌفـشع

 اٌّجبدب ، ِٓ ِغّٛػخ ٠زؼّٓ اٌؼبِخ اٌؾش٠بد ٚ ٌٍؾمٛق ؽج١ؼ١ب لبٔٛٔب فٕٙبن اٌّز٘ت ، ٘زا فىش فٟ اٌجذء ٔمطخ

 ػٍٝ اٌّز٘ت ٘زا ف١مَٛ ، ٔفغٗ اٌّششع ٚعٛد ػٍٝ عبثمخ ألٔٙب ثبٌزشش٠غ ٠ٚىشعٙب ٠ؾزشِٙب أْ اٌّششع ػٍٝ ٠غت

 ٌإلٔغبْ أْ أٞ ، ِب٠خبٌفٙب رغٓ أٚ رّغٙب أْ ٌٍذٌٚخ ٠ّىٓ ال ٚ ِؼُٙ ٌٚذد ثُٙ ٌظ١مخ ؽمٛلب ٌألفشاد أْ أعبط

 ٔشأح ػٍٝ عبثمخ ئرْ فٟٙ اٌّغزّغ، فٟ ثٙب ِؾزفظب ظً ٚ ِؼٗ ٔشأد ئٔغبٔب ٌىٛٔٗ ٌٗ ِالصِخ ؽج١ؼ١خ ؽمٛلب

 اٌذٌٚخ ل١بَ ِٓ اٌغب٠خ ألْ اٌؾمٛق، رٍه اؽزشاَ ٚاعت اٌذٌٚخ ػٍٝ وبْ ٌزٌه اٌذٌٚخ، رؼٍٛ ِشرجخ فٟ ٚ اٌذٌٚخ،

 .اٌفشد٠خ اٌؾش٠بد رٍه ؽّب٠خ

 :ّ٘ب  ِجذأ٠ٓ أسعٝ لذ اٌفشدٞ اٌّز٘ت ٠ىْٛ ثٙزا ٚ

 . اٌؾش٠خ .8

 . اٌذٌٚخ رذخً ػذَ .2

 عبن ٚعبْ ٌٚٛن ٌٙٛثض) االعزّبػٟ اٌؼمذ ٔظش٠خ ِٓ اٌفشدٞ اٌّز٘ت دػبح اعزخٍض اٌغ١بع١خ إٌبؽ١خ فّٓ

 اٌّؾبفظخ أعً ِٓ ئال رم١ذٖ أٚ ِٕٗ ا١ًٌٕ ٠غٛص ال اإلٔغب١ٔخ ثبٌشخظ١خ ٌظ١ك ؽج١ؼٟ ؽك:  اٌؾش٠خ أْ( سٚعٛ

 اٌغ١بعٟ اٌّغزّغ أٔشأ صُ ؽج١ؼخ ، ثؾمٛق ٠زّزغ وبْ ٚ ٚعٛدٖ أعبط ٚ اٌّغزّغ ػٍٝ عبثك اٌفشد ألْ رٌه ػ١ٍٗ،

 رخبٌف أال ٚ ، اٌٙذف ٘زا ػٍٝ اٌذٌٚخ فٟ اٌغٍطخ دٚس ٠شرىض أْ ٠غت ٌٙزا ؽّب٠زٙب، ٚ اٌؾمٛق ٘زٖ رأو١ذ أعً ِٓ

 اٌغ١بعٟ . اٌّغزّغ ٘زا ئٔشبء ػٍٝ األفشاد أٌٚئه ارفك ثّمزؼبٖ اٌزٞ اٌؼمذ
9

 

 ِٓ اٌّز٘ت أٔظبس ارخز ٚ اٌطج١ؼ١١ٓ ِذسعخ ٠ذ ػٍٝ اٌفشدٞ اٌّز٘ت ٔشأح وبٔذ فمذ االلزظبد٠خ إٌبؽ١خ ِٓ أِب    

 األٔشطخ فٟ اٌذٌٚخ رذخً أْ ٚعذٚا فبٌطج١ؼ١١ٓ ، ٌُٙ شؼبسا( ٠ّش ارشوٗ ، ٠ؼًّ ارشوٗ) اٌطج١ؼ١١ٓ شؼبس

 ثٛعٛد الػزمبدُ٘ اٌطج١ؼٟ ع١ش٘ب رغ١ش االلزظبد٠خ األػّبي رزشن أْ ٚاعجٙب ِٓ ٚ اٌطج١ؼخ ػٓ خشٚط االلزظبد٠خ

 ِفؼٌٛٙب ٠غشٞ األفشاد ٚػغ ِٓ ١ٌغذ ٚ اإل١ٌٙخ، اٌؼٕب٠خ ِٓ ِغزّذح ِطٍمخ ٚ صبثزخ لٛاػذ ػٍٝ ٠مَٛ ؽج١ؼٟ ٔظبَ

 ئػالْ ٚ ثزمش٠ش رمَٛ أْ اٌذٌٚخ ػٍٝ ٚ ٠شبء، ِب ٠ؼًّ ٚ ٠ّزٍه أْ فٟ ؽش شخض فىً اإلٔغبْ، رذخً دْٚ

 .ػ١ٍٙب اٌزؼذ٠الد ئدخبي ٚ رغ١١ش٘ب ال اؽزشاِٙب، ِشاػبح ٚ اٌطج١ؼ١خ اٌمٛا١ٔٓ

 

 

د. عؼفش ػجذ اٌغالَ ، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق االٔغبْ ، اٌطجؼخ االٌٚٝ ، داس اٌىزبة اٌّظشٞ ٚداس اٌىزبة . 7

 . 71، ص 8444اٌٍجٕبٟٔ ، 

 . 71اٌّظذس ٔفغٗ ، ص . 9
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 ئّٔب ٚ اٌؾىِٛخ، رمذ٠شاد ئٌٝ اٌّغزّغ رؾغ١ٓ ٠شعغ ال ٌزٌه االلزظبد٠خ اٌّظٍؾخ أعبط ٟ٘ اٌفشد٠خ فبٌّجبدسح

 اٌذافغ ٌٙزا رٛفش٘ب اٌزٟ اٌؾّب٠خ فٟ ٠زجٍٛس ٌٍذٌٚخ اٌؾم١مٟ اٌزجش٠ش ٚ االلزظبدٞ، ا١ٌّذاْ فٟ ٌٍفشد اٌطج١ؼ١خ ٌٍغشائض

 :فٟ  ٚظبئفٙب رؾظش أْ اٌذٌٚخ ػٍٝ ٚ اٌؼبِخ اٌّظٍؾخ ٚ اٌخبطخ اٌّظٍؾخ ث١ٓ رٛافمب فٕٙبن ػ١ٍٗ ،ٚ اٌفشدٞ

 .. اٌذفبع 8

 .. اٌؼذاٌخ 2

 ػٓ اٌؾش اٌفشدٞ اٌّز٘ت ِإ٠ذٚ دافغ لذ ٚ اٌؼبِخ ، اٌّإعغبد ٚ اٌؼبِخ األشغبي ثؼغ رذػ١ُ ٚ ئٔشبء ٚاعت

 اٌزٞ ٌالطٍؼ اٌجمبء ِجذأ أٚ اٌزطٛس فٟ اٌؾ٠ٛ١خ ٚإٌظش٠خ ٠زفك اٌؾش اٌّز٘ت أْ:  ثمٌُٛٙ ٌٍذٌٚخ اٌغٍجٟ اٌّٛلف

 .ثٗ داسْٚ ٔبدٜ

 ٌّضً اٌطج١ؼ١خ إٌز١غخ ٚ ٌألطٍؼ، اٌجمبء ػٍٝ اٌظشاع ػ١ٍّبد ِٓ ػ١ٍّخ ئال ٘ٛ ِب ٠ذػْٛ وّب اٌطج١ؼٟ فبٌٛعٛد

 ِظ١شُ٘ ٠مشسٚا أْ األفشاد ػٍٝ ٠غت ٌزا اٌزمذَ، ٘زا عٛف ٠ؼشلً اٌذٌٚخ رذخً وبْ ٌّب ٚ اٌزمذَ ٟ٘ اٌؼ١ٍّخ، ٘زٖ

 رزؾمك ٚ اٌّغزّغ، ِٓ اٌظبٌؼ غ١ش ٠ضٚي عٛف ئرا االطٍؼ، لبْٔٛ ثؾىُ ع١طشرٙب أٚ اٌؾىِٛخ ِٓ ِغبػذح دْٚ

 .اٌؼبِخ اٌّظٍؾخ ثبٌزبٌٟ

 رزؼبءي أْ ثذ ٚال ِٕٗ الثذ شش فٟٙ اٌشئ١غ١خ ، األػّبي فٟ ؽظش٘ب ٚ اٌذٌٚخ طالؽ١بد رؾذ٠ذ ِٓ الثذ رٌه ػٍٝ

 . عٍج١خ آصبس ئٌٝ أدٜ طالؽ١زٙب اِزذاد ألْ اٌؾ١بح، ؽش٠ك فٟ اإلٔغبْ رمذَ وٍّب

 األفشاد أْ ٟ٘ اٌشئ١غ١خ ٚفىشرٗ ِؼ١ٓ ، الزظبدٞ ٚ ع١بعٟ ثّفَٙٛ ِشرجطخ اٌفشد٠خ اٌؾش٠خ ِفَٙٛ فاْ ػ١ٍٗ ٚ

 اٌظٛسح ٘زٖ ٚفٟ ِؾذدح، فّّٙزٙب اٌذٌٚخ أِب ، ِظبئشُ٘ رؾم١ك أعً ِٓ أٔفغُٙ ػٍٝ ئال ٠ؼزّذٚا ال أْ ٠غت

 .اٌفشد ِجبدساد ٚ ٚعبئً أِبَ ِمزشؽخ ؽشق أٚ ئِىبٔبد وأٔٙب ٚ اٌؾش٠بد رظجؼ اٌفشد٠خ
3

 

 ي نالوطلب الثا

 تقسين الحقىق والحريات

رظٕف اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد ثزظ١ٕفبد ِخزٍفخ ٠ٚطٍك ػ١ٍٙب فٟ اٌذعبر١ش رغ١ّبد ِخزٍفخ ا٠ؼب فزبسح رغّٝ اٌؾمٛق 

اٌّذ١ٔخ اٚ اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌزغ١ّبد . 
7

 

ٚرظٕف اٌؾش٠بد ثشىً ػبَ اٌٝ ؽمٛق ٚؽش٠بد فشد٠خ ٟٚ٘ اِز١بصاد ٌالفشاد ٠ّزٕغ ػٓ اٌغٍطخ اٌزؼشع ٌٙب ، 

 . د ع١بع١خ عٛ٘ش٘ب ٚػغ اٌغٍطخ فٟ ا٠ذٞ اٌشؼتٚؽمٛق ٚؽش٠ب

. د. اؽّذ ِظجبػ ػ١غٝ ، ؽمٛق االٔغبْ فٟ اٌؼبٌُ اٌّؼبطش ، اٌطجؼخ االٌٚٝ ، داس اٌشٚاد ، ؽشاثٍظ ، داس 3

 . 98، ص 2008اٌىبوبٚط ، ث١شٚد ، 

ِبعغز١ش ، عبِؼخ اٌّٛطً . ٠ٕظش : عٍٛاْ سش١ذ اٌغٕغبسٞ ، اٌزذخً االٔغبٟٔ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ ، سعبٌخ 7

 . 34، ص 2000، 
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ٚرز١ّض اٌؾمٛق اٌغ١بع١خ ػٓ اٌؾمٛق اٌفشد٠خ ػٍٝ اػزجبس اْ االٌٚٝ ِمظٛسح ػٍٝ اٌّٛاؽ١ٕٓ دْٚ االعبٔت 

ثخالف اٌؾمٛق اٌفشد٠خ اٌزٟ رشًّ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاالعبٔت ػٍٝ ؽذ عٛاء ، وّب اْ اٌؾمٛق اٌغ١بع١خ رفزشع ششؽب 

غٓ ٚاال١ٍ٘خ ٚاٌظالؽ١خ االدث١خ ٚاٌؼم١ٍخ ٚاالخالل١خ ، ثخالف اٌؾمٛق اٌفشد٠خ اٌزٟ الِىبْ رمش٠ش٘ب ِزؼٍمخ ثبٌ

رىْٛ ػبدح ٌغ١ّغ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاالعبٔت ؽزٝ ٌٛ وبٔٛ ٔبلظٟ اال١ٍ٘خ اٚ طذسد ػذُ٘ اؽىبَ ِخٍخ ثبٌششف 

 ٚاالِبٔخ اٚ أؼذاَ طالؽ١زُٙ االدث١خ .

ّغ اِب اٌؾمٛق اٌفشد٠خ ٚاٌؼبِخ فززؼٍك ثّشوض اٌفشد ِٓ اْ اٌؾمٛق اٌغ١بع١خ رزؼٍك ثّجبششح اٌغٍطخ فٟ اٌّغز

( ، ٠ٚشد اٌجبؽضْٛ اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد ع١ّؼب اٌٝ 317ػٍٝ  8اٌغٍطخ ٚؽش٠برٗ فٟ ِٛاعٙزٙب )اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ط

لغ١ّٓ سئ١غ١١ٓ ّ٘ب اٌّغبٚاح اٌّذ١ٔخ ٚاٌؾش٠خ ، ٚرمغُ اٌٝ اسثؼخ اطٕبف : 
1

 

 اٌّغبٚاح اِبَ اٌمبْٔٛ . .8

 ِبَ اٌمؼبء .اٌّغبٚاح ا .2

 اٌّغبٚاح فٟ رٌٟٛ اٌٛظبئف اٌؼبِخ . .7

 اٌّغبٚاح فٟ اٌؼشائت . .9

 اِب اٌؾش٠خ اٌفشد٠خ فٟٙ رمغُ ث١ٓ ؽش٠بد راد ِؼّْٛ ِبدٞ ٚاخشٜ راد ِؼّْٛ ِؼ١بسٞ .

 

 الحريات ذات الوضوىى الوادي :

 اٌؾش٠خ اٌشخظ١خ .

 ؽش٠خ اٌزٍّه .

 ؽش٠خ اٌغىٓ ٚؽشِزٗ .

 . ؽش٠خ اٌؼًّ ٚاٌزغبسح ٚاٌظٕبػخ

 الحريات ذات الوضوىى الوعنىي :

 ؽش٠خ اٌؼم١ذح ٚاٌذ٠بٔخ .

 ؽش٠خ االعزّبع .

 ؽش٠خ اٌظؾبفخ .

 ؽش٠خ رى٠ٛٓ اٌغّؼ١بد .

 ؽش٠خ اٌزؼ١ٍُ .

 . 91، ص 8414، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، ث١شٚد ،  8. د. طجؾٟ اٌّؾّظبٟٔ ، اسوبْ ؽمٛق االٔغبْ ، ؽ1
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اْ اٌجؼغ أزمذ ٘زا اٌزمغ١ُ ػٍٝ اػزجبس أٗ ١ٌظ ٕ٘بن اصش لبٟٔٛٔ ٌزمغ١ُ اٌؾش٠بد اٌٝ ِؼب١ِٓ ِؼ٠ٕٛخ ِٚبد٠خ 

وّب اْ ثؼغ اٌؾش٠بد ٌٙب ِؼّْٛ ِبدٞ ِٚؼٕٛٞ فٟ اْ ٚاؽذ ِضً ؽك االِٓ . 
1

 

 اِب اٌّٛاد اٌزٟ اٚد اٌزؼ١ٍك ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌجبة ثبٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟٙ وّب ٠ٍٟ :

 : اٌؼشالٟ ٘ٛ وً ِٓ ٌٚذ الَ ػشال١خ ٚالة ػشالٟ . 81اٌّبدح 

اٌّبدح عزخٍك ِشبوً ٚالء ِٚشبوً رغغظ ِٚشبوً اخالل١خ الٔه ال رغزط١غ اْ رؼّٓ ٚالء االة  اْ ٘زٖ

االعٕجٟ ٌٍطفً ٌٍؼشاق ٚوبْ ِٓ اٌّفزشع اْ ٠ىْٛ اثٓ اٌؼشال١خ ػشال١ب ال ثمٛح اٌمْٕٛ ١ٌزغبٜٚ ِغ سئ١ظ 

 غ١شٖ ِٓ اٌؼشال١١ٓ ٚأّب ػشال١ب ثبٌزغٕظ ثؼذ اْ ٠جٍغ اٌغٓ اٌمب١ٔٛٔخ . اٌغّٙٛس٠خ اٚ

  اٌفمشح االٌٚٝ : ٘زٖ اٌّبدح رؼطٟ االعشائ١١ٍ١ٓ اٌز٠ٓ ٌٚذٚا ثبٌؼشاق ؽك اعزؼبدح اٌغٕغ١خ اٌؼشال١خ .  81اٌّبدح

4
 

  ِٕٙب اال ثمبْٔٛ ، ٕٚ٘ب اٌفمشح االٌٚٝ : ال رفشع اٌؼشائت ٚاٌشعَٛ ٚال رؼذي ٚال رغجٝ ٚال ٠ؼفٝ  21اٌّبدح

 ٔإشش :

 ال داػٟ ٌزوش عجب٠خ اٌؼشائت اال ثمبْٔٛ الٔٗ رؾظ١ً ؽبطً ِٓ فشع اٌؼش٠جخ . .8

 اٌشعَٛ ال رؾزبط اٌٝ لبْٔٛ ثً رفشع ثمشاس اٚ الئؾخ ثٕبء ػٍٝ لبْٔٛ . .2

  بٌغٙب ٘زٖ : ٠ؾشَ اٌؼًّ اٌمغشٞ ٚرغبسح اٌؼج١ذ ، ار ال رٛعذ فٟ اٌؼشاق ِشىٍخ رغبسح اٌؼج١ذ ٌزؼ 73اٌّبدح

اٌّبدح ٌىٕٟ اػزمذ أٙب ٔمٍذ ِٓ اٌذعزٛس االِش٠ىٟ ، ٚوبْ ٠ّىٓ االوزفبء ثبالشبسح اٌٝ اٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ 

 ؽشِذ ِضً ٘زا إٌشبؽ .

  ة( : ثؾظش اٌزٍّه الغشاع اٌزغ١١ش اٌغىبٟٔ ، عزج١ؼ ٌالل١ٍبد اٌزٍّه فٟ ثغذاد ٚغ١ش٘ب ٚرّٕغ 7) 77اٌّبدح

 ٕبؽك اٌىشد٠خ .اٌؼشة ِٓ اٌزٍّه فٟ اٌّ

  رؾٛي االلزظبد اٌؼشالٟ ِٓ اٌمطبع اٌؼبَ اٌٝ اٌمطبع اٌخبص ٚإٌظبَ اٌشأعّبٌٟ ،  27ٚاٌّبدح  23اٌّبدح :

 ٚرذخً اٌششوبد اٌؼبثشح ٌٍمبساد ثبعزضّبسارٙب ٌز١ّٙٓ ػٍٝ االلزظبد اٌؼشالٟ .

  صب١ٔب رغؼً اٌّغإ١ٌٚخ ػٍٝ االٚالد )ة( : رغؼً ِغإ١ٌٚخ ؽّب٠خ اٌش١خٛخخ ػٍٝ اٌذٌٚخ ٌٚىٓ اٌفمشح  24اٌّبدح

 ٚ٘ٛ رٕبلغ ٚاػؼ .

  ساثؼب( : ٠خشٝ اْ رزؾٛي اٌّذاسط اٌخبطخ ٚاال١ٍ٘خ ارا فزؾذ االثٛاة ػٍٝ ِظشاػ١ٙب اٌٝ  79اٌّبدح(

ِشرغ ٌٍزغغظ ٚإٌشبؽ اٌّؼبدٞ ٌٍؼشاق ٚاٌضمبفخ اٌٛؽ١ٕخ اٌؼشال١خ . 
80

 

  اٌزٞ ٠مش ع١ّغ اٌفمٙبء ثزطٛسٖ ، ٚعزخٍك ِؾبوُ  : عزٍغٟ لبْٔٛ االؽٛاي اٌشخظ١خ اٌؼشالٟ 74اٌّبدح

 . ششػ١خ ِٚؾبوُ اعزئٕبف ِز٘ج١خ عزىْٛ ػجئب ػٍٝ اٌغٙبص االداسٞ ٚػٍٝ ١ِضا١ٔخ اٌذٌٚخ

 . 270، ص 8491د. ػجذ اٌّغ١ذ ػجبط ، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ ، ِطجؼخ إٌغبػ ، ثغذاد ، . 1

 . 278اٌؼبَ ، ص٠ٕظش : د. ػجذ اٌّغ١ذ ػجبط ، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ . 4

 ٠ٕظش  : اٌّظذس اٌغبثك . . 80
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اػبفخ اٌٝ اٌم١ٛد اٌزٟ رؾذ ِٓ ؽمٛق اٌّشأح ٚرؼم١ذ لؼب٠ب اٌضٚاط ٚاٌطالق ٚاالسس ٚاٌٛط١خ ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼبٟٔ 

ِٕٗ اٌٍجٕب١ْٔٛ اٌز٠ٓ ٠ّٕغ اٌٛػغ اٌمبْٔٛ اٌٍجٕبٟٔ صٚاط ثؼؼُٙ ِٓ ثؼغ ف١ز٘جْٛ اٌٝ لجشص ١ٌزضٚعٛا صٚاعب 

 ِذ١ٔب .

 

  رمغُ االٚلبف ِز٘ج١ب ٚف١ٙب رفظ١ً ال داػٟ ٌٗ ٚاالٌٚٝ ٘ٛ ػّبْ اٌذٌٚخ ٌؾش٠خ اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ  98اٌّبدح :

 ِّبسعخ اٌشؼبئش اٌذ١ٕ٠خ .

  رزؼّٓ ؽش٠خ اٌزٕمً ٚاٌغفش ٚاٌغىٓ داخً اٌؼشاق ٚخبسعٗ ٌٚىٕٙب ال رزؼّٓ ؽك اٌؼًّ داخً  92اٌّبدح :

 اٌؼشاق .

  فٟ شىٍٙب ٚدٚس٘ب اال٠غبثٟ ِشؽت ثٙب ٌىٓ اٌخطٛسح رىّٓ فٟ : ِإعغبد اٌّغزّغ اٌّذٔ 97اٌّبدح ٟ

اسرجبؽٙب ثبٌّإعغبد االعٕج١خ ٚاِىب١ٔخ دػّٙب ِٓ اٌخبسط ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؾٛي ٘ذفٙب إٌج١ً اٌٝ ا٘ذاف ِشجٛ٘خ 

 28لبْٔٛ اداسح اٌذٌٚخ ٌٍّشؽٍخ االٔزمب١ٌخ فٟ اٌّبدح خبطخ اْ اٌّبدح رإوذ اعزمال١ٌخ ٘زٖ اٌّإعغبد ، ٚاْ 

 ػٍٝ ؽك ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌزؼبْٚ ِغ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ . ٠ٕض

 

 الفرع االول : حرية التنقل

٠مظذ ثؾش٠خ اٌزٕمً : اِىب١ٔخ رغ١ش ِىبٔٗ ٚفمب ٌّش١ئخ ، ٚاٌز٘بة ٚاٌّغٟء داخً ثٍذٖ ؽ١ش شبء ، ٚاٌخشٚط ِٕٗ 

رٗ اٌخبطخ ، ٚلذ اعّب٘ب ثؼغ اٌّؼبطش٠ٓ ٚاٌؼٛدح ا١ٌٗ دْٚ اْ رؼذٖ ػٛائك ، ٚرٌه ٌمؼبء ِب ٠ؾزبعٗ فٟ ؽ١ب

ثؾش٠خ اٌؾشوخ ، اٚ ؽش٠خ اٌز٘بة ٚاال٠بة 
88

، ث١ّٕب اؽٍك ػ١ٍٙب اخشْٚ اعُ )ؽش٠خ اٌغذٚ اٌشٚاػ( 
82

  ِٓ ٟ٘ٚ ،

 اٌؾش٠بد االعبع١خ ٌالٔغبْ رٌه اْ االٔغبْ وبئٓ ِزؾشن ثطج١ؼزٗ ، ١ِضٖ هللا ثبٌؼمً .

اْ ٠ّشٟ فٟ ِٕبوجٙب ، ٠ٚأوً ِٓ سصلٗ اٌزٞ ثغطٗ ٌٗ ف١ٙب ، ِٚٓ صُ ٚاعزخٍفٗ فٟ االسع اٌزٟ رٌٍٙب ٌٗ ٚاِشٖ 

وبٔذ اٌؾشوخ اٚ اٌزٕمً لٛاَ اٌؾ١بد ، ِٚٓ ػشٚسارٙب ، وؼشٚسح اٌّبء ٚاٌٙٛاء الْ اٌؾشوخ ٚع١ٍخ ٌٍؼًّ ، 

 ٚاٌؼًّ ٚع١ٍخ ٌٍىغت ، ٚاٌىغت ٚع١ٍخ ٌٍؾ١بح .

ٚاال٘ذاف ، فّٕٙب ِب ٘ٛ ِجبػ ، ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ٚاعت ٌمذ رؼذدد طٛس ؽش٠خ اٌزٕمً فٟ االعالَ الخزالف اٌغب٠بد 

ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ِخطٛس وّب رؼذدد االؽىبَ اٌزٟ عبء ثٙب االعالَ ربو١ذ ٌٍؾش٠خ ٚوفبٌخ ٌٙب ٚ٘زا ِب عٕجذ٠ٗ فٟ ِب 

٠أرٟ  :
 87

 

 

ّذ غضٚٞ ثبٌّجبدب اٌذعزٛس٠خ اٌغشث١خ ٚاٌّبسوغ١خ ، ِؾّذ ع١ٍُ ِؾ. اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ االعالَ ِغ اٌّمبسٔخ 88

 . 871، ص 8، ِإعغخ شجبة اٌغبِؼخ ، ِظش ، ؽ

،  2008،  8ؽمٛق االٔغبْ ٚؽش٠برٗ االعبع١خ ، د. ٘بٟٔ ع١ٍّبْ اٌطؼ١ّبٟٔ ، داس اٌششٚق ، ػّبْ ، ؽ. 82

 . 871ص

 . 874ؽمٛق االٔغبْ ٚؽش٠برٗ االعبع١خ ، د. ٘بٟٔ ع١ٍّبْ اٌطؼ١ّبٟٔ ، ص. 87
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خزالف اٌغب٠بد ٚاال٘ذاف ٌمذ وفً االعالَ ؽش٠خ اٌزٕمً ٌىً فشد ؽغجّب ٠ش٠ذ اٚال : رؼذد طٛس ؽش٠خ اٌزٕمً رجؼب ال

 عٛاء اوبْ رٌه داخً ؽذٚد اٌذٌٚخ االعال١ِخ اَ عفشا اٌٝ خبسعٙب ف١ّىٓ اعّبي طٛس اٌزٕمً ف١ّب ٠ٍٟ : 

 اٌزٕمً ٌزؾم١ك ٔفغ د٠ٕٟ اٚ د١ٔٛٞ : –أ 

 رغبسح ٚغ١ش٘ب .ٚرٌه ِضً اٌزٕمً ؽٍجب ثجشصق ثبٌطشق اٌّششٚػخ ، ِٓ 

 اٌزٕمً الداء ٚاعت د٠ٕٟ : –ة 

وبٌغفش الداء فش٠ؼخ اٌؾظ اٚ اٌغٙبد فٟ عج١ً هللا ، لبي رؼبٌٝ )ٚارْ فٟ إٌبط ثبٌؾظ ٠أرٛن سعبال ٚػٍٝ وً 

ػبِش ٠أر١ه ِٓ وً فظ ػ١ّك( . 
89

 

 اٌّؾظٛس( :صب١ٔب : اٌم١ٛد اٌٛاسدح ػٍٝ ؽش٠خ اٌزٕمً )

٠ٕزمٍْٛ داخً اٌؼبٌُ   –لجً ٚػغ اٌؾذٚد اٌغغشاف١خ ٚاٌؾٛاعض اٌغ١بع١خ  –ٌمذ وبْ اٌّغٍّٛٔٛاٌٝ ػٙذ لش٠ت 

االعالِٟ ، ِٓ ثٍذ اٌٝ ثٍذ ثؾش٠خ دْٚ ػشال١ً ، ؽزٝ ثؼذ اٌزغضؤ ٚل١بَ اِبساد اٚ د٠ٚالد ِزؼذدح رىبد رىْٛ 

اٌشخض اْ ِغزمٍخ اٚ ػٍٝ االلً ِزّزؼخ ثبالعزمالي اٌزارٟ فٟ اسعبء اٌذٌٚخ االعال١ِخ ، ٚرىشس فٟ رؼش٠ف 

٠ٕزّٟ اٌٝ ثٍذ ، ٠ٌٚٛذ فٟ ثٍذ اخش ، ٠ٚم١ُ فٟ ثٍذ صبٌش . 
83

 

ٚارا وبْ ٕ٘بن صّخ ل١ٛد ػٍٝ ؽش٠خ اٌزٕمً ثبٌٕغجخ اٌٝ ثؼغ االفشاد ، فأٔٙب رشعغ اٌٝ اػزجبساد ِزٕٛػخ ٠مزؼ١ٙب 

 اٌظبٌؼ اٌؼبَ ِٓ رؾم١ك ِٕفؼخ اٚ دفغ ِفغذح .

 رأو١ذا ٌؾش٠خ اٌزٕمً ٚوفبٌخ ٌٙب :صبٌضب : االؽىبَ اٌزٟ عبء ثٙب االعالَ 

ارا وبْ االعالَ لذ اؽٍك ٌالفشاد ؽش٠خ اٌزٕمً ٌُٚ ٠م١ذ٘ب اال فٟ اٌؾبالد اعزغٛثزٙب اٌظبٌؼ اٌؼبَ ٌغٍت ِٕفؼخ اٚ 

دفغ ِفغذح ، فأٔٗ وزٌه لذ رؼّٓ ٌُٙ اٌزّزغ ثٙب ، ؽ١ٓ اؽبؽٙب ثغ١بط ِٓ االؽىبَ ٚاٌزذاث١ش اٌىف١ٍخ ثؼّبٔٙب 

 ٘زٖ االؽىبَ :ٚؽّب٠زٙب ، ِٚٓ 

أ. رأ١ِٓ ؽشق اٌغفش ثٛػغ ػمٛثخ سادػخ ٌّٓ ٠مطغ اٌطش٠ك ػٍٝ اٌّغبفش٠ٓ ، رٌه اْ االعالَ لذ وفً ٌالٔغبْ 

 اْ ٠ىْٛ ؽشا فٟ ٚؽٕٗ ٠ٕزمً ف١ٗ ؽ١ش ٠شبء ، دْٚ اْ ٠زؼشع ٌٗ اؽذ ، اٚ ٠زؼذٜ ػ١ٍٗ ثغٍت اٚ ٔٙت .

 فش ٚعٌٙٛخ االٔزمبي ػ١ٍٙب .اٌزأو١ذ ػٍٝ ؽغٓ اعزؼّبي اٌطش٠ك ف١ّب عؼٍذ ٌٗ ِٓ اٌغة. 

 

 الفرع الثاني : الحرية الشخصية

اٌؾش٠خ فٟ اٌفىش اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌزشش٠ؼٟ : ٟ٘ لذسح االٔغبْ ػٍٝ ِّبسعخ اٞ ػًّ ال ٠ؼش االخش٠ٓ 
87

، اٚ ٟ٘  

 ؽش٠خ االٔغبْ فٟ اٌشٚاػ ٚاٌّغٟء ، ٚؽّب٠خ شخظ١زٗ ِٓ اٞ اػزذاء ، 

 

 . 21. عٛسح اٌؾظ : اال٠خ 89

اٌؾش٠بد اٌؼبِخ فٟ االعالَ ِغ اٌّمبسٔخ ثبٌّجبدب اٌذعزٛس٠خ اٌغشث١خ ٚاٌّبسوغ١خ ، ِؾّذ ع١ٍُ ِؾّذ غضٚٞ . 83

 . 898، ص

 .891-897، ص 8140،  8. ؽمٛق االٔغبْ ٚؽش٠برٗ االعبع١خ ، ػجذ اٌٛ٘بة اٌش١شبٟٔ ، ؽ87
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ٚػذَ عٛاص اٌمجغ ػ١ٍٗ اٚ ِؼبلجزٗ اٚ ؽجغٗ اال ثّمزؼٝ اٌمبْٔٛ ٚؽش٠زٗ فٟ اٌزٕمً ٚاٌخشٚط ِٓ اٌذٌٚخ ٚاٌؼٛدح 

ٌٙب . 
81

 

ٚاٌؾش٠خ اٌشخظ١خ : اطً اٌؾش٠بد االعبع١خ ٌزؼٍمٙب ثٕفظ االٔغبْ ٚثظ١ُّ وشاِزٗ ، ٟٚ٘ اط١ٍخ ؽج١ؼزٗ ، 

ح ، ٚ٘زا ػجش ػٕٗ اٌخ١ٍفخ ػّش )سع( فٟ اٌمشْ اٌغبثغ اٌٛالداصجزٙب اٌفىش اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌششػٟ ٌىً أغبْ ِٕز 

١ٌٍّالد ثمٌٛٗ اٌّشٙٛد اٌٝ ؽبوُ ِظش ػّشٚ ثٓ اٌؼبص )سع( ، ٌزؼذٞ اثٕٗ ػٍٝ ِغ١ؾٟ لجطٟ ، ؽ١ش لبي )) 

 ٠ب ػّشٚ ، ِزٝ اعزؼجذرُ إٌبط ، ٚلذ ٌٚذرُٙ اِٙبرُٙ اؽشاسا (( .

سح : )) اٌشعً ٠ٌٛذ ؽشا (( . ٚوشس عبن سٚعٛ فٟ اٌمشْ اٌضبِٓ ػشش ٘زا اٌّؼٕٝ ثؼجب
81

 

 

 ِب ٠زشرت ػٍٝ الشاس اٌؾش٠خ اٌشخظ١خ فٟ االعالَ :

 ٠زشرت ػٍٝ ػّبْ ٚالشاس اٌؾش٠خ اٌشخظ١خ فٟ ػً االعالَ ػذح ِجبدب :

. إٌّفؼخ اٌخظٛط١خ : اٞ ؽك اٌّشء فٟ اْ ٠ؾبفغ ػٍٝ اِشٖ اٌخبص ، ٚاْ ٠ىزّٙب ِٓ غ١شٖ ، ٠ّٕٚغ 8

افشبء٘ب ، ٚال ع١ّب ارا وبٔذ شخظ١خ ِؾؼخ اٚ عش٠خ ، ٚ٘زا ِٓ ثبة رٛف١ش إٌفظ ٚاٌجبي ، ٚاالشؼبس ثبٌطّأ١ٕٔخ 

ٚسػب٠خ ؽك االِبٔخ 
84
غٍّب (( . ، ٚعبء فٟ اٌؾذ٠ش )) ال ٠ؾً اٌّغٍُ اْ ٠شٚع ِ 

20
 

. ؽش٠خ غ١ش اٌّغٍُ : اٌؾش٠خ ٌىً أغبْ ؽك ال ٠زغضأ ، ٚال ٠زجؼغ ، ٚال ٠زخظض ، فبٌٕبط وٍُٙ ػ١بي هللا 2

)ػض ٚعً( ٚػجبدٖ ٚخٍمٗ ، ٚلذ الزؼذ اٌؾىّخ اال١ٌٙخ ٚعٛد أٛاع االٔغبْ ، ثٕضػبد ِٚزا٘ت ٚأزّبءاد 

ذ اٌخ١ش ثغبٔت اٌشش ، ٚاٌغّبي فٟ ِٛاعٙخ اٌمجؼ ، ِزٕٛػخ ، ١ٌزؾمك اٌزىبًِ ٚاٌزفبٚد فٟ اٌىْٛ ، ؽ١ش ٠ٛع

ٚاال٠ّبْ فٟ ِٛاصاد اٌىفش ، ٚاٌىّبي اِبَ إٌمض ، ٚال رؼشف ِٛاص٠ٓ االش١بء ٚاٌؾىُ  ػ١ٍٙب اال ثأػذاد٘ب ، 

 ِٚمبسٔزٙب ثّب ٠مبثٍٙب ، ٚ٘ٛ ِب ٠ذي ػٍٝ عّٛ اٌششع االٌٟٙ .

 الفرع الثالث : حرية الرأي والتعبير :

ٌزؼج١ش : ٟ٘ لذسح االٔغبْ ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ ٚعٙخ ٔظشٖ ثّخزٍف ٚعبئً اٌزؼج١ش ، ٚاْ ٠جج١ٕٛا ؽش٠خ اٌشأٞ ٚا

سأ٠ُٙ فٟ ع١بعخ اٌؾبوُ اٌزٟ رؼٛد ثبٌٕفغ ، ٚاٌخ١ش ػ١ٍُٙ ، ٚاْ االِبَ ٚاٌؾبوُ ِأِٛس ثبالعزشبسح ٌّؼشفخ اساء 

إٌبط ، ٚلذ عٕٙب اٌشعٛي )ص( ػ١ٍّب . 
28
  

 

 ، ِغ اٌزغ١ش اٌغبثك ٔفغٗ . 8/211، د. ػض اٌذ٠ٓ ػجذ هللا ، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبص . 81

 .891. ؽمٛق االٔغبْ ٚؽش٠برٗ االعبع١خ ، ص81

 . 47-17، ص 2002،  8. ؽك اٌؾش٠خ فٟ اٌؼبٌُ ، ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ ، داس اٌفىش  اٌّؼبطش ، دِشك ، ؽ84

ت االسٔٛؽ ، وزبة اٌغٕخ ، ِٓ . عٕٓ اثٟ داٚد ، اثٟ داٚد ع١ٍّبْ ثٓ االشؾذ االصدٞ اٌغؾغزبٟٔ ، شؾ20١

 . 1/732:  8970،  2004،  8، اٌشعبٌخ اٌؼب١ٌّخ ، دِشك ، ؽ ٠3009أخز اٌشٟء ػٍٝ اٌّضاػ ، 

 . 813، ص 2001،  3ؽمٛق االٔغبْ فٟ االعالَ ، ِؾّذ اٌضؽ١ٍٟ ، داس اثٓ وض١ش ، ؽ. 28
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 المبحث الثاوي

 اوواع الحريات

ثّخ إرفبق ػبَ ػٍٝ أْ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ ٠شىً أعبط اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌحمٛق اإلٔغبْ. ٚ٘زا  اْ

ػبِبً رمش٠جبً، وبْ ِظذس إٌٙبَ ٌّجّٛػخ ضخّخ ِٓ ِؼب٘ذاد حمٛق اإلٔغبْ  06اٌزٞ اػزّذ ِٕز  اإلػالْ،

اٌذ١ٌٚخ راد اإلٌضاَ اٌمبٟٔٛٔ، ٚوزٌه ٌّٛضٛع رط٠ٛش حمٛق اإلٔغبْ ػٍٝ طؼ١ذ اٌؼبٌُ ثأعشٖ. ٚ٘ٛ ال ٠ضاي لجغبً 

اٌجٙٛد  ٟ ِٓ اٌمّغ، أٚ ػٕذ ثزي رٍهٔٙزذٞ ثٗ ج١ّؼبً، عٛاء ػٕذ اٌزظذٞ ٌٍّظبٌُ، أَ فٟ اٌّجزّؼبد اٌزٟ رؼبٔ

اٌشا١ِخ إٌٝ رحم١ك اٌزّزغ اٌؼبٌّٟ ثحمٛق اإلٔغبْ ٚ٘زا اإلػالْ ٠ؼذ ثّثبثخ االػزشاف اٌذٌٟٚ ثأْ اٌحمٛق 

 األعبع١خ ٚاٌحش٠بد اٌشئ١غ١خ رؼذ ِزأطٍخ ٌذٜ وبفخ اٌجشش،

 المطلب االول

                                               القواويه الدولية

غ١ش لبثٍخ ٌٍزظشف ٚرٕطجك ػٍٝ اٌج١ّغ فٟ إطبس ِٓ اٌّغبٚاح، ٚأْ وال ِٕب لذ ٌٚذ ٚ٘ٛ حش  اْ اٌمٛا١ٔٓ اٌذ١ٌٚخ 

ِٚزغبٚ ِٓ ح١ث اٌىشاِخ ٚاٌحمٛق. ِّٚٙب وبْ ٕ٘بن اخزالف ث١ٕٕب ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌجٕغ١خ أٚ ِىبْ اإللبِخ أٚ ٔٛع 

ظ أٚ إٌّشأ اٌمِٟٛ أٚ اٌؼشلٟ أٚ اٌٍْٛ أٚ اٌذ٠ٓ أٚ اٌٍغخ أٚ أٞ حبٌخ أخشٜ، ٠الحظ أْ اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ لذ اٌجٕ

خالي اٌغٕٛاد، ٚ ثئػالْ اٌزضاِٗ ثزأ١٠ذ حمٕب ج١ّؼبً فٟ اٌىشاِخ ٚاٌؼذاٌخ 0491وبْٔٛ األٚي/د٠غّجش  06لبَ فٟ 

د أٚ لٛا١ٔٓ د١ٌٚخ ػشف١خ أٚ ِجبدا ػبِخ أٚ ارفبلبد رحٛي االٌزضاَ رٞ اٌظٍخ إٌٝ لبْٔٛ، عٛاء فٟ لبٌت ِؼب٘ذا

إل١ّ١ٍخ ٚلٛا١ٔٓ ِح١ٍخ، ح١ث ٠زٛفش اٌزؼج١ش ػٓ حمٛق اإلٔغبْ ٚضّبٔٙب. ٚلذ أفضٝ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌحمٛق 

 ، إٌٝ جبٔت ػذد وج١ش ِٓ ارفبل١بدِٓ ِؼب٘ذاد ٚث١بٔبد حمٛق اإلٔغبْ اٌذ١ٌٚخ 16اإلٔغبْ إٌٝ إٌٙبَ ِب ٠ض٠ذ ػٓ 

اإلٔغبْ اإلل١ّ١ٍخ ٚطىٛن حمٛق اإلٔغبْ اٌّح١ٍخ ٚاألحىبَ اٌذعزٛس٠خ أ٠ضبً، ِّب ٠شىً ٔظبِبً شبِالً حمٛق 

ٍِٚضِبً ِٓ إٌبح١خ اٌمب١ٔٛٔخ ف١ّب ٠زظً ثزؼض٠ض ٚحّب٠خ حمٛق اإلٔغبْ ٚثٕبء ػٍٝ ِٕجضاد اإلػالْ اٌؼبٌّٟ 

ص ثبٌحمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ ٚاٌؼٙذ اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخب 0490ٌحمٛق اإلٔغبْ، فمذ دخً ح١ض إٌفبر فٟ ػبَ 

اٌحمٛق اٌّىشعخ ا١ٌَٛ  اٌذٌٟٚ اٌخبص ثبٌحمٛق االلزظبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ. ٚلذ أثشص ٘زاْ اٌؼٙذاْ ِؼظُ

فٟ اٌؼٙذ، ٚجؼال٘ب ٍِضِخ ثبٌفؼً ٌٍذٚي اٌزٟ طذلذ ػ١ٍّٙب. ّٚ٘ب ٠زضّٕبْ حمٛلبً ػبد٠خ ِٓ لج١ً اٌحك فٟ 

اٌمبْٔٛ ٚحش٠خ اٌزؼج١ش، إٌٝ جبٔت اٌحك فٟ اٌؼًّ ٚاٌضّبْ االجزّبػٟ ٚاٌزؼ١ٍُ.ٚثبإلضبفخ  اٌح١بح ٚاٌّغبٚاح أِبَ

إٌٝ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ، ٠شاػٝ أْ اٌؼٙذ٠ٓ ٠شّالْ اٌششػخ اٌذ١ٌٚخ ٌحمٛق اإلٔغبْ ٚثّشٚس اٌٛلذ، 

ثشأْ اٌمضب٠ب ل١ذ إٌظش أَ  اٌذ١ٌٚخ أوثش رشو١ضاً ٚرخظظبً، عٛاء ٚاٌحش٠بد أطجحذ ِؼب٘ذاد حمٛق اإلٔغبْ

. ِٚجّٛػخ لٛا١ٔٓ حمٛق اإلٔغبْ اٌذ١ٌٚخ ِغزّشح ٚاٌحش٠بد  اٌفئبد االجزّبػ١خ اٌزٟ رزٛخٝ حبجزٙب إٌٝ اٌحّب٠خ

خ اٌذ١ٌٚخ ٌحمٛق ١فٟ اٌزضا٠ذ ٚفٟ اٌزطٛس أ٠ضبً، ٚوزٌه فٟ إثشاص اٌحمٛق ٚاٌحش٠بد األعبع١خ اٌٛاسدح فٟ اٌششػ
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ٌشٛاغً ِٓ لج١ً اٌز١١ّض اٌؼٕظشٞ ٚاٌزؼز٠ت ٚحبالد االخزفبء اٌمغشٞ ٚأِٛس اإلػبلخ اإلٔغبْ، ِّب ٠ؼٕٟ رٕبٚي ا

(0) إٌغبء ٚاألطفبي ٚاٌّٙبجش٠ٓ ٚاألل١ٍبد ٚاٌشؼٛة األط١ٍخ ٚحمٛق  

ةالقيم العالمي     

ِٓ ، ٚاٌحش٠بد إْ اٌّجبدا اأِلعبع١خ ٌحمٛق اإلٔغبْ، اٌزٟ ٚسدد ألٚي ِشح فٟ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ

لج١ً اٌؼب١ٌّخ ٚاٌزشاثظ ٚػذَ اٌزجضئخ ٚاٌّغبٚاح ٚاٌجؼذ ػٓ اٌز١١ّض ، إٌٝ جبٔت شّٛي حمٛق اإلٔغبْ فٟ ٚلذ 

ٚاحذ ٌىً ِٓ اٌحمٛق ٚاالٌزضاِبد اٌّزظٍخ ثأطحبة اٌحمٛق ٚاٌّغؤ١ٌٚٓ، لذ رىشسد فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ ارفبل١بد 

أْ وبفخ اٌذٚي األػضبء فٟ األُِ اٌّزحذح لذ ٚإػالٔبد ٚلشاساد حمٛق اإلٔغبْ اٌذ١ٌٚخ. ِٚٓ اٌّالحظ ا١ٌَٛ 

اٌذ١ٌٚخ األعبع١خ، ٚأْ ثّب١ٔٓ فٟ  ٚاٌحش٠بد ٚلؼذ، ػٍٝ ألً رمذ٠ش، ِؼب٘ذح ٚاحذح ِٓ ِؼب٘ذاد حمٛق اإلٔغبْ

اٌّبئخ ِٓ ٘زٖ اٌذٚي لذ طذلذ ػٍٝ أسثغ ِؼب٘ذاد أٚ أوثش، ِّب ٠ٛفش رؼج١شاً ٍِّٛعبً ػٓ ػب١ٌّخ اإلػالْ 

غبْ ٚػٓ حمٛق اإلٔغبْ اٌذ١ٌٚخاٌؼبٌّٟ ٌحمٛق اإلٔ  

؟والحريات كيف يحمي القاوون الدولي حقوق اإلوسان  

رٌٛٝ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌحمٛق اإلٔغبْ ٚضغ اٌزضاِبد ٠زحزُ ػٍٝ اٌذٚي أْ رحبفظ ػ١ٍٙب. ٚػٕذِب رظجح اٌذٚي 

فٟ ِؼب٘ذاد د١ٌٚخ، ٠شاػٝ أٔٙب رضطٍغ ثبٌزضاِبد ٚٚاججبد فٟ إطبس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ رزظً ثبحزشاَ  أطشافبً 

ٚحّب٠خ ٚرطج١ك حمٛق اإلٔغبْ. ٚاالٌزضاَ ثبالحزشاَ ٠ؼٕٟ أٔٗ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌذٚي أْ رّزٕغ ػٓ اٌزذخً فٟ حمٛق 

اٌذٚي أْ رمٟ األفشاد ٚاٌجّبػبد ِٓ اإلٔغبْ أٚ رم١ٍض اٌزّزغ ثٙب. أِب االٌزضاَ ثبٌحّب٠خ فئٔٗ ٠شزشط ػٍٝ 

أزٙبوبد حمٛق اإلٔغبْ. ٚاالٌزضاَ ثبٌزطج١ك ٠زضّٓ ِطبٌجخ اٌذٚي ثبرخبر إجشاءاد إ٠جبث١خ ٌز١غ١ش اٌزّزغ ثحمٛق 

ِٚٓ خالي اٌزظذ٠ك ػٍٝ ِؼب٘ذاد حمٛق اإلٔغبْ اٌذ١ٌٚخ، رزؼٙذ اٌحىِٛبد ثٛضغ رذاث١ش  اإلٔغبْ األعبع١خ

رفبق ِغ اٌزضاِبرٙب ٚٚاججبرٙب اٌزؼبلذ٠خ. ِٚٓ ثُ، فئْ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌّحٍٟ ٠ٛفش ٚرشش٠ؼبد ِح١ٍخ رزغُ ثبال

اٌحّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ األعبع١خ ٌحمٛق اإلٔغبْ اٌّىفٌٛخ فٟ إطبس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ. ٚفٟ حبٌخ إخفبق اإلجشاءاد 

ٍمخ ثبٌزظٍّبد اٌفشد٠خ ِزبحخ اٌمضبئ١خ فٟ اٌزظذٞ الٔزٙبوبد حمٛق اإلٔغبْ، ٠الحظ أْ ا١ٌ٢بد ٚاإلجشاءاد اٌّزؼ

ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اإلل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ ِٓ أجً اٌّغبػذح فٟ اٌم١بَ، ػٍٝ ٔحٛ حم١مٟ، ثبحزشاَ ٚرٕف١ز ٚرطج١ك ِؼب١٠ش 

ٟاٌذ١ٌٚخ ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌّحٍ ٚاٌحش٠بد  حمٛق اإلٔغبْ  
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 الثاني  المطلب

 القوانين العقابية                                      

وضمنها حكومات البلدان  هناك قوانٌن اقرتها االمم المتحدة ومنضمة العفوتحد من ممارسات بعض الحكومات 

مة، تعاونا كفً أنه تحدث فٌها عملٌات إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفً أو إعدام دون محاٌشتبه التً 

 .تاما فٌما بٌنها فً التحقٌقات الدولٌة عن هذا الموضوع

وٌحق للقائمٌن بالتشرٌح االطالع علً  ...ال ٌجوز التصرف فً جثة المتوفى إال بعد إجراء تشرٌح واف لها

 .متعلقة بالتحقٌق،جمٌع البٌانات ال

 -وهنا سنعرض حقوق الفرد حسب القوانين الدولية :

من العهد الدولً الخاص بالحقوق  6"لكل فرد الحق فً الحٌاة والحرٌة وأمن على شخصه." وتنص المادة 

 والسٌاسٌة عل أن " الحق فً الحٌاة حق مالزم لكل إنسان. وعلى القانون أن ٌحمى هذا الحق. وال ٌجوزالمدنٌة 

من العهد  4وتنص المادة  6حرمان أحد من حٌاته تعسفا." والحظت اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان أن المادة 

المدنٌة والسٌاسٌة على عدم جواز تضٌٌق الحق  ".تعلن "حقا ال ٌجوز تضٌٌق تفسٌره 1الدولً الخاص بالحقوق 

)من  4وتعلن المادة - تى فً حاالت الطوارئفً التحرر من القتل التعسفً، أي أن هذا الحق ال ٌمكن تعطٌله ح

وعلى القانون أن ٌحمً هذا الحق... وال ٌجوز  .االتفاقٌة األمرٌكٌة أن "لكل شخص الحق فً احترام حٌاته

من مٌثاق بنجول أنه "ال ٌجوز انتهاك حرمة اإلنسان. ومن  4حرمان أحد من حٌاته تعسفا." آما تضمن المادة 

 1 وتنص المادة  (ة شخصه البدنٌة والمعنوٌة. وال ٌجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا."حقه احترام حٌاته وسالم

 فرد فً الحٌاة يمن االتفاقٌة األوروبٌة على أنه "على القانون أن ٌحمً حق آ
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من اتفاقٌة جنٌف الثالثة  135من اتفاقٌة جنٌف الثانٌة والمادة  51من اتفاقٌة جنٌف األولى والمادة  55)المادة 

 من البروتوكول االضافً االول 55والمادة 141 والمادة
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بٌن اتفاقٌات جنٌف  3وتحظر المادة  .حق الفرد فً عدم حرمانه من الحٌاة تعسفا  القانون اإلنساني الدولي اما

ً جمٌع األوقات واألماآن...االعتداء علً الحٌاة والسالمة البدنٌة، وبخاصة القتل بجمٌع أشكاله" ضد "فاألربع 

من  4فعلٌا فً نزاع مسلح ال ٌتسم بطابع دولً. آما تحظر المادة  كاون اشتركاألشخاص الذٌن ال ٌشتر

بصورة مباشرة أو الذٌن ٌكفون  ونكول اإلضافً الثانً "االعتداء علً حٌاة األشخاص ]الذٌن ال ٌشتركالبروتو

وبالنسبة للنزاع - وصحتهم وسالمتهم البدنٌة أو العقلٌة وال سٌما القتل [عن االشتراك فً األعمال العدائٌة الدولٌة

المسلح الدولً، تعد أعمال القتل المتعمدة التً تقترف ضد أشخاص محمٌٌن )المدنٌٌن وأسرى الحرب والجنود 

 هم( بموجب اتفاقٌات جنٌف مخالفة جسٌمة للقانون اإلنسانً الدولً.الذٌن ألقوا عنهم أسلحت

من اتفاقٌة جنٌف األول واتفاقٌة جنٌف الثانٌة على معاملة الجرحى والمرضى من أفراد  12وتنص المادة 

القوات المسلحة "معاملة إنسانٌة... وٌحظر بشدة أي اعتداء علً حٌاتهم أو استعمال العنف معهم، وٌجب علً 

من اتفاقٌة جنٌف الثالثة على أنه "ٌجب معاملة أسرى الحرب  13وتنص المادة - خص عدم قتلهم أو إبادتهماأل

معاملة إنسانٌة فً جمٌع األوقات. وٌحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غٌر مشروع ٌسبب 

من اتفاقٌة جنٌف الرابعة أي  32وتحظر المادة - جسٌما لهذه االتفاقٌة كاموت أسٌر فً عهدتها، وٌعتبر انتها

تدابٌر من شأنها أن تسبب " معاناة بدنٌة أو إبادة لألشخاص المحمٌٌن الموجودٌن تحت سلطتها. وال ٌقتصر هذا 

الحظر علً القتل والتعذٌب والعقوبات البدنٌة والتشوٌه والتجارب الطبٌة العلمٌة التً ال تقتضٌها المعالجة 

مدنٌون أو  اشخاصص المحمً وحسب، ولكنه ٌشمل أٌضا أي أعمال وحشٌة أخري، سواء قام بها الطبٌة للشخ

  ت الحق فً عدم الحرمان من الحٌاة تعسفا وبانتها-عسكرٌون اشخاص

للدولة أو أي شخص آخر ٌعمل تحت  الئًاإلعدام التعسفً هو قتل شخص على ٌد وهو -:اإلعدام التعسفي 

ها معهم أو تغاضٌها عن أفعالهم أو قبولها ولكن بدون أي عملٌة قضائٌة أو بدون الحكومة أو بتواطئ سلطة 

مناسبة. وحاالت اإلعدام المنبثقة عن حكم باإلعدام صادر عن محكمة هً أٌضا حاالت إعدام  عملٌة قضائٌة 

الدولً من العهد  15و 14مة المنصفة المنصوص علٌها فً المادتٌن كتعسفً إذا لم ُتحترم ضمانات المحا

مة كوحاالت اإلعدام التعسفً )التً تختلف عن حاالت اإلعدام بعد محا الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة

 1) :ثٌر األحٌان أعمال قتل ترتكب فً ظروف مشبوهة وتتسم بما ٌلًكمنصفة( هً فً آ

مثال محتجزا من قبل ن ٌكون كاوقوع الوفاة حال وجود الشخص فً قبضة الموظفٌن المكلفٌن بإنفاذ القوانٌن 

لم ٌعقب الوفاة تحقٌق رسمً.   أو الموظفٌن العمومٌٌن أو األشخاص اآلخرٌن العاملٌن بصفة رسمٌة الشرطة

تشرٌحا لجثة الضحٌة أو لم تتخذ الخطوات الالزمة للحصول على أدلة ذات صلة )تقرٌرا  ولم ُتجر السلطات 

وتشمل حاالت اإلعدام التعسفً أعمال القتل التً ُتقترف -) طبٌا أو عالمات على وقوع تعذٌب سابق، الخ

ألسباب سٌاسٌة وحاالت الوفاة الناجمة عن التعذٌب أو غٌر ذلك من المعاملة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة 

 المذكورة وأعمال القتل فً أعقاب االختطاف أو االختفاء القسري فً حالة توفر الشروط 
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اإلعدام  عملٌات  تتضمن مبادئ األمم المتحدة للمنع والتقصً الفعالٌن - : التعسفيتقصي حاالت اإلعدام  

 . وترد المبادئ تحت ثالثة عناوٌن،المحاكمةخارج نطاق 

تحظر الحكومات، بموجب القانون، جمٌع عملٌات اإلعدام وعلٌه  .المنع، والتقصي، واإلجراءات القانونية 

ً. وتكفل اعتبار هذه العملٌات جرائم بموجب قوانٌنها الجنائٌة، ٌعاقب خارج نطاق القانون واإلعدام التعسف

ٌد واجب الحكومة فً تقصً جمٌع حاالت اإلعدام كعلٌها بعقوبات مناسبة تراعً خطورتها. وتعد المبادئ تأ

  :التعسفً واإلعدام خارج نطاق القانون. آما تنص المبادئ على ما ٌلً

ٌضطلع مفتشون مؤهلون، ضمنهم موظفون طبٌون، أو سلطة مستقلة مناظرة لهم، بعملٌات تفتٌش  - 0المبدأ 

االحتجاز، وٌمنحون صالحٌة إجراءات عملٌات تفتٌش مفاجئة، بمبادرة منهم، مع توفٌر  أمانمنتظمة فً 

ع األشخاص املة الستقاللهم فً أدائهم هذه المهمة. وٌكون لهم حق الوصول بال قٌود إلً جمٌكضمانات 

  .المحتجزٌن فً أماآن االحتجاز هذه وآذلك إلً جمٌع ملفاتهم

تبذل الحكومات قصارى جهدها لمنع عملٌات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفً   -1المبدأ 

ٌن كمة، وذلك باتخاذ تدابٌر مثل الوساطة الدبلوماسٌة، وتحسٌن إمكانٌات اتصال الشاكواإلعدام دون محا

لهٌئات الدولٌة الحكومٌة والهٌئات القضائٌة، والشجب العلنً. وتستخدم آلٌات دولٌة حكومٌة للتحقٌق فٌما با

 االساس.واعتمد المبادئ  1855تتضمنه أوصت اللجنة المعنٌة بمنع ومراقبة الجرٌمة هبذه المبادئ فً عام 

ووافقت علٌه  1858ماٌو/أٌار  24،المرفق، المؤرخ فً  1989/65 2االقتصادي واالجتماعً فً قراره 

وال تعتبر أعمال القتل .. 1858دٌسمبر/كانون األول  15المؤرخ فً  44/162الجمعٌة العامة فً قراراها 

المرتكبة وفقا الستخدام مشروع للقوة بتفوٌض من القانون حاالت إعدام تعسفً. وعلى الموظفٌن المكلفٌن بإنفاذ 

طبقوا، قدر اإلمكان، الوسائل التً ال تتسم بالعنف قبل اللجوء إلى استعمال القوانٌن، فً أدائهم لواجبهم، أن ٌ

القوة واألسلحة النارٌة. وال ٌجوز لهم استعمال األسلحة النارٌة إال إذا ثبت عجز غٌرها من الوسائل عن أداء 

 المهمة أو عدم وجود أي أمل فً تحقٌقها للنتٌجة المنشودة. 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووافقت علٌه الجمعٌة العامة  1858ماٌو/أٌار  24المرفق، المؤرخ فً  1989/65  رقم  حقوق االنسان قرار

 1858دٌسنمبر /كانون االول 15المؤرخ فً  44/162فً قراراها 
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 بتنفٌذان االستعمال المشروع للقوة واألسلحة النارٌة أمرا ال مناص منه، ٌقلل الموظفون المكلفون كومتى 

من  3وتقرر المادة - القوانٌن الضرر واإلصابة إلى الحد األدنى، وٌحترمون الحٌاة اإلنسانٌة وٌحافظون علٌها

ذ أنه "ال ٌجوز للموظفٌن المكلفٌن بإنفاذ القوانٌن مدونة األمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفٌن المكلفٌن بإنفا

استعمال القوة إال فً حالة  القوانٌن الضرورة القصوى وفى الحدود الالزمة ألداء واجبهم." آما ٌنص التعلٌق 

 :على ما ٌلً 3علل الماد 

نبغً أن ٌكون أمرا ٌشدد هذا الحكم على أن استعمال القوة من قبل الموظفٌن المكلفٌن بإنفاذ القوانٌن ٌ -- 

تخدموا من القوة استثنائٌا، ومع أنه ٌوحً بأنه قد ٌكون من المأذون به للموظفٌن المكلفٌن بإنفاذ القوانٌن أن ٌس

 فما تجعله الظرو

معقول الضرورة من أجل تفادى وقوع الجرائم أو فً تنفٌذ االعتقال القانونً للمجرمٌن أو المشتبه بأنهم  -

 ة على ذلك، فهو ال ٌجٌز استخدام القوة بشكل ٌتعدى هذا الحد، مجرمون، أو المساعد

القوانٌن وفقا لمبدأ التناسبٌة.  بتنفٌذٌقٌد القانون الوطنً فً العادة استعمال القوة من قبل الموظفٌن المكلفٌن  -

الحكم. وال  وٌجب أن ٌفهم أنه ٌتعٌن احترام مبادئ التناسبٌة المعمول بها على الصعٌد الوطنً فً تفسٌر هذا

ٌجوز بأٌة حال تفسٌر هذا الحكم بما ٌسمح باستعمال القوة بشكل ال ٌتناسب مع الهدف المشروع المطلوب 

 تحقٌقه، 

ل جهد ممكن لتالفً استعمال األسلحة النارٌة، كٌعتبر استعمال األسلحة النارٌة تدبٌرا أقصى. وٌنبغً بذل   -

استعمال األسلحة النارٌة إال عندما ٌبدى الشخص المشتبه فً  وال سٌما ضد األطفال. وبوجه عام، ال ٌنبغً

ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو ٌعرض حٌاة اآلخرٌن للخطر بطرٌقة أخرى وتكون التدابٌر األقل تطرفا 

ل حالة ٌطلق فٌها سالح ناري ٌنبغً تقدٌم تقرٌر إلى كلكبح المشتبه به أو إللقاء القبض علٌه. وفى  كافٌة غٌر

وتنص مبادئ األمم المتحدة األساسٌة بشأن استعمال القوة واألسلحة النارٌة من - ات المختصة دون إبطاءالسلط

الجمعٌة  هااعتمد :القوانٌن على الخطوط التوجٌهٌة التالٌة بشأن هذه المسألة بتنفٌذجانب الموظفٌن المكلفٌن 

 . 1818دٌسمبر/كانون األول  11المؤرخ فً  34/168العامة فً القرار 

الملخص التالً للمعاٌٌر الدولٌة بشأن استعمال القوة واألسلحة النارٌة من جانب الموظفٌن المكلفٌن بإنفاذ 

 القوانٌن مستمد من: معاٌٌر  حقوق اإلنسان الدولٌة إلنفاذ القوانٌن
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  المبادئ العامة الستعمال القوة

 عمال القوة على حاالت الضرورة القصوىٌقتصر استوالسعً أوال إلى استعمال الوسائل غٌر العنٌفة  

ٌقتصر استعمال القوة على األغراض المشروعة إلنفاذ القانون ال ٌجوز السماح بأي استثناءات أو أي ذرائع و 

ل الحاالت بشكل ٌتناسب مع الهدف المشروع المراد كمشروعة استعمال القوة فً  الستعمال القوة بصورة غٌر 

تقلٌل الضرر واإلصابة إلى الحد األدنى إتاحة مجموعة من  فً استعمال القوة تحقٌقه ممارسة ضبط النمس 

تدرٌب جمٌع الموظفٌن على استعمال مختلف وسائل االستعمال المتباٌن  وسائل استعمال القوة بدرجات متباٌنة 

القوة واألسلحة للقوة تدرٌب جمٌع الموظفٌن على استعمال الوسائل التً ال تتسم بالعنف المساءلة عن استعمال 

 اٌّغؤ١ٌٓالنارٌة اإلبالغ عن جمٌع وقائع استعمال القوة أو األسلحة النارٌة واستعراضها من جانب 
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 المبحث الثالث

 تطبيقـات العـدوان علـى الحريــات الفرديـة

 

ان ممثلي  اسلييلال اسة مييل م لويان داميي  اييهداح ا يي صوصا هليب ا أع عيي أصا اان  قميي سصا ليذ  أةييد    ا  ييل اس يين 
س لت جم ع األفة ل اسع درة مين اسميا و ن أةيد  يذسإ   ن  ان اسوةيل اسيذ   هصيح اسمعيلهل اسة ميل اسمرجياة م ي  

د فةال    ا  ي       ان اسصي  ان  ايرر  ا ا هي  هأي  ا  ان فةال مأا اص  مع ل صر اسصااقد اسش ل ل اسمصررة    ا    ة
 سييا  ييي ن ف ييي  ملييي س اهصييياح اسوييرد اسيييذ   ميييع سييي  ا قأاييي ر  فةيييال مشييراق   ييي د  مييين  السييي  اسما ييي  األقمييي ل 

 اسا  و ل اسم ل  اص  من اسللال.
 

 لييالمأ ا  اسش عيي   م يي  فيي  اسوييرد اهييح اسمليي س ا يي صوصا لييلال قليي  اقأميي دا اسلييلال سممثليي   جيياز   اس يين
  جياز   ذسيإ اقلي .  س  اسورد ل اسهر ل قل  اقأداح ذسإ ف   ن اس  عل اه  أ  مل    اهرمل ااسذل  ل اساد  ل
  ي  ا   لياب دان هجيز   ا هالي   ا هيح اج   دان فرد    قل  اسصاض ا  صوصا قل  اقأم دا اسللال سممثل 

 اسأصيي ا  ا  يي   هييد ث قليي  اسهعييال  ا      ا يي  اسمورامييل ا جييراحات اأايي   دان فييرد    مليي ن د ييال  ا  
 قلييي  سهمليي  مةيي  اسصلييياة الييأةم ل  ا مييأصا أةييذ ب  ا      ا ييي  اسمصييررة ا هيياال غ يير فييي  سالفييراد   عييل عييار

 اجيب اسيذسإ اسورد يل اسهر يل قل  قداا   لذا فةلصا   ن اا .  ا هاال من ذسإ غ ر  ا اذسإ ا مر  ا ا قأرا 
 ا غيراض ميع امأ  ليا  مايررا فةيال مشيراق  اا سأي س  سيا  وأصا اداح اسليلال ممثليا اي   صياا اسيذ  اسوةيل   ان ان

 اسورد ييل اسهر ييل قليي  قييداا   اسوةييل  ةييد ذسييإ ااة ييس    ا يي  اسمصييررة اسشيي ل ل اسصااقييد مييع امأا اصيي  م يي  اسملييأ دمل
 )(. اسورد ل اسهر ل قل  ا قأداح جراصا من جر مل ا ش ل

 وان الجنائٌة المسؤولٌة لتحقٌق منتفٌة االباحة أسباب تكون ان ٌجب بل مشروع غٌر الفعل ٌكون ان ٌكفً وال

 الفعل الٌتخذ ان ٌمكن انه كما المسؤولٌة وترتٌب الجرٌمة لقٌام الالزم الجنائً القصد السلطة ممثل لدى ٌتوفر

 ظروف فً وقع قد الفعل هذا كان اذا لتجرٌمه المقررة القانونٌة للنصوص مخالفته برغم الجرمٌة صفته

 تبٌح الضرورات) القائل بالمبدأ عمال ضرورة ارتكابها إلى الجأته جرٌمة ارتكب من على عقاب فال استثنائٌة

 (.المحظورات

 الحرٌة على االعتداء جرائم والن اول مبحث فً الفردٌة الحرٌة على العدوان خصائص سنبحث ذلك وعلى

 ، المسكن دخول وجرٌمة ، القسوة واستعمال التعذٌب وجرٌمة ، حق وجه بدون القبض جرٌمة وهً الفردٌة

 العدوان جرائم فً المعنوي الركن سنبٌن لذلك العمدٌة الجرائم من تعد الخاصة الحٌاة على االعتداء وجرٌمة

 الفردٌة الحرٌة على

 

 

 

 

 
 .53: محمد زكً ابو عامر ، الحماٌة الجنائٌة للحرٌات الشخصٌة ، المصدر السابق ، ص  ١ 
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 حق وجهجريمة القبض دون  المطلب االول :
 

  ييي   أميييمن اسملييي س ا سهر ييي ت اسورد يييل اسأييي  أميييع اسأشييير ة ت اسم ألويييل ميييم   ت  ةيييد اسصييياض اجيييراحا   ا يييرا 
سهم  أص  ا و سأص  اأه اص  ال  ح مأ ن من اسهم  ل   سذسإ ألة  م أل  اسصاا  ن نس  ا  ن اسهي  ت اسأي   م ين 

.  (1)اس ا يير  ان  ييأا ام  ليياأص  اسصيياض  قليي  ا فييراد ا ييذسإ هييددت اسجصيي ت اسأيي  سصيي  هييح مم رلييل لييذا ا جييراح
 اس    أا ن جر مل اسصاض دان اج  هح  اد من ا  ن م ل يل اسصياض ثيا ا ي ن  عي ص  اسوةيل اسجرمي  اسمشي ل 

 سجر مل اسصاض دان اج  هح .
 مــاهية القبــض  االول:الفـرع 

 
 . حق وجه دون القبض جرٌمة طبٌعة بٌان ثم القبض تعرٌف بٌان الفرع هذا ٌقتضً

 
 

   القبض تعريف:  اوال
 ا ييذت ميي  ااسصامييل   ا ذأيي   اميي  اسشيي ح ا امييت ا  اليي ا  ييال  اا  صايي ض   اسالييا  ييال  : لغـــ    القبـــض
 قل يي  ا ه يي   اميي   صيياض اايي  اسشيي ح قليي  ا يياض   مالملييل ا ييدإ سلشيي ح اسأ يي ال ااسصيياض    ليي   وييإ اجمييع
 (. 2)  و  اجم ع
   مة ي  اليا قل ي  ااسلي ارة ا يذ  اسميراد اسشي ح قلي  اس يد اميع قلي   يدل ا ي  سغيل اسصاض مة   قل  ا اله 
 . قل   ا دل س  ال س لا  ال سلصاض ا عااله  اسمة      س 
 سلصياض أةر وي  اسج  ص ل اسأشر ة ت من غ رلا  ا ااسمعر  ا رد   ا  اسةرا   اسمشر   مع فلا : اصطالحا واما

 ااسجص ت اه  م  اا  ن م أو ل

 
اما شيييرأ  اا جيييراحات اسلييي اصل قل ييي  ااسالهصيييل سييي  اأهد يييد اسهييي  ت اسأييي   عيييدر امييير اسصييياض  اسم اسيييل ا عيييدار 

 .(2)ام  لاأص  
 

                                                           

:    ا أاف ح اسمج س    اسماااا اسص  ا  ل سشر ةل اسأا      درالل ف  اسأشر ع اسجزاص  ا رد     مجلل  1 
 .234     1991  قم ن  2    5م أل   ا

م س ا سهر ل اسش ع ل   رل سل م جلأ ر    ل ل اسص  ان    :    ا قاد اهلل هل ن اسشمر    اسصاض   جراح 2
  دار  1. ا قاد ا م ر اسة  ل  الل ا هرال   اعال اسمه  م ت اسجزاص ل   ج23     1994ج مةل اغداد 

 .134  1981اس أب سلاا قل ااس شر   ج مةل اسماعل 
ا   ا أاف ح اسمج س    اسماااا .  24( ا  ر :    ا قاد اهلل هل ن اسشمر   اسمعدر اسل اح     2)

 .234اسص  ا  ل سشرق ل اسأا     اسمعدر اسل اح     
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ا  ان اسوص  ااسصم ح ه ا  امع أةر   س    فو  اسوص  اسج  ص  قرف  اهدلا اصاسي  )امير  عيدر  اسمهصيح ااميع 
 ييد هر ييل اسمييأصا اسش عيي ل فيي  اسهر ييل اسمييأصا أهييت أعييرف  مييدة   أز ييد قيين اراييع اقشيير ن ليي قل امصأميي   أص 

 ا ير اقرف  .(3)اا  أص ل اااص    أهت  د اسللال اسص صمل ا سأهص ح اسوأرة اسزم  ل اسالزمل ساللأجااب  ا اسمااجصل( 
 مةي ن م ي ن  في  اساصي ح قلي  اارغ مي   عيرت  ا ا سيت اسا يت مين فأيرة اسأجيال هر ل من اسش   هرم ن) ا   
. اقير  ا ير اسصياض قلي  اسمأصمي ن ا  ي : )هجيزلا سوأيرة (4) (اس   مل دة جر مل ف  ا ااس    سلم اس   ا  أص ل  ا

 .(5) ع رة من اسا ت سم ةصا من اسورار اأمص دا   لأجاااصا امةرفل للال اسأهص ح اسم أعل( 
ا سييت اسوأييرة اا  ا  ييل ف يي  ا  يي  )هرميي ن اسمج يي  قل يي  ميين هر أيي  فيي  اسأجييال هرم  يي  أ ميي  ااييدان ارادأيي  لييااحا  

اا اإ داقيي  فيي  م يي ن  يي   ام ةيي  ميين مغ درأيي   ا … فيي  مليي ن اسمج يي  قل يي  …  عييرت الييااحا أييا اسصيياض 
ا  أصيا الي لل اسصياض اذ اسمصيا ان اسصياض أيا  الفي   رادة اسمج ي  قل ي  اايدان …لااح  ف  م  ن ث ات  ا مأ صيل

 .(6)امر من للال م أعل( 
. اقرفي  ا يران ا  ي  )ا ملي إ اي سمأصا مين  (7)د اسلميس ا س يد م ةي  سصرااي ( اقرف  ا ر ا    )ماا اسشي   اةي

 ايييل اسم لييي  ا سصييي ح اسصييياض قل ييي  اامييية  أهيييت أعيييرف  سوأيييرة  عييي رة مييين اسيييزمن أمص يييدا  همييي ر  امييي ا ليييلال 
 .(8)اسأهص ح  لأجااا  ااسأعر  اشه  ( 

 زم  ييل فأييرة  ييالل اسمييأصا هر ييل أص  يد نسيي   صييد  اسش عيي ل ا سهر ييل مليي س قلي    اييا  اجييراح) ا  يي  ا يير اقرفي 
 (.9( )  لا ل  ا الح  ا سأا  و  أمص دا الأجااا   السص   أا مهددة

                                                           

 .312     1954  اسص لرة  2  ا 1( أاف ح اسش ا    فص  ا جراحات اسج  ص ل   ح3)
  دار اسماااق ت اسج مة ل   اسص لرة   ب.ت      1( قاض مهمد   اساج ز ف  ا جراحات اسج  ص ل   ج4)

224. 
 1981  دار اسو ر اسةرا    اسص لرة  1( ر ا  قا د   اسمش الت اسةمل ل اسص مل ف  ا جراحات اسج  ص ل   ج5)

    28. 
  .144    1989( ااثال دااد اسلةد       ان اسةصاا ت   اسصلا اس      مد ر ل دار اس أب   اغداد 6)
 1951  مااةل اسمة ر    اغداد  1  ا 1  ج ( قاد اسجا ر قر ا   شرح    ان اعال اسمه  م ت اسجزاص ل7)

   332. 
  دار اس أب سلاا قل ااس شر   ج مةل  1( قاد ا م ر اسة  ل  الل ا هرال   اعال اسمه  م ت اسجزاص ل   ج8)

. ا د  رر ا لأ ذ د. لل ا هرال  وس اسأةر   ف  اهث  اسمالاا : هم  ل هصاح  134     1981اسماعل 
 ع اسج  ص  ا جراص  اأاا ص أص  ف  اسةراح ف  مرهلل م   ال اسمه  مل   مجلل اسص  ان اسمص رن ا  ل ن ف  اسأشر 

 .149    1994  اغداد  234    
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 ليم    ا  ليأجااا  أمص يدا اسهميار قلي  اسميأصا  جاي ر الي لل ا  ليا مي  اسصياض اجيراح ان) اصاسي  ا ر اقرف 
 ا  اجلي  مين شير  اسيذ  ا مير ا أصي ح امجيرد   أصي  فصا اسمأصا أا    ف ص   جاز اسأ  اسجراصا ف  ا  عل ا ااس 
 .(9)أصرر أا    اسمأصا(  اذا

اقرفيي  ا يير اصاسيي  )اميير اسصيياض :  أمييمن لييذا ا ميير اهميي ر اسشيي   اسماليياب اسييا ا لييأةم ل ا  ييرا  اذا سييزا 
 .(11) ا مر ام ا من اعدر (

 

اقرفي  ا يير ا  يي  )اجييراح ميين اجييراحات اسأهص ييح  صعييد ايي  اأ يي ذ ا هأ  ايي ت اسالزمييل سأص  ييد هر ييل اسمصايياض قل يي  
اامييية  أهيييت أعييير  اسجصيييل اسم اسيييل ا سصييي ح اسصييياض قل ييي  سوأيييرة زم  يييل م  أيييل اصيييد  م ةييي  مييين اسويييرار أمص يييدا 

 .(11) لأجااا  من اسجصل اسم أعل( 
 

 فيي  ا  يير  اسة  عيير ا لمييل اسصييرب ميين اسمييأصا م ييع ق عيير ذ يير اةمييص  نا اسليي اصل اسأةيي ر   قليي  ااسمالهيي 
 اةييض فيي ن ا ييذسإ اسصيياض فيي  مصمييل ا يير  ق  عيير ا لمييل اا رغيي ا اإل ييرا  ق عيير قليي  اةمييصا  يي  هيي ن

 ا هأجي ز فأيرة  ا أعدر  اسأ  اسجصل أهدد فلا سلصاض اسم د  ا سج  ب االأمت اسص  ا   اسج  ب الملت اسأة ر  
 .ام مص  قل   اسمصااض اإهم ر اسم أعل اسللال  ا

 

 ليا شي   قلي  اسصياض   ن سم ) ا   م ص  قد دة م  لا ت ف  اسمعر ل اس صض مه مل قرفأ  فصد اسصمي ح اامي 
 ميين هرم  يي  مة يي   هجييز   ا اسشيي   هيياس ا يي ن اسأجييال هر ييل ميين اهرم  يي  هر أيي  اأص  ييد جلييم  ميين امليي   
  ا اي ل ا أي  هر أي  مين اسشي   هرمي ن ليا ااهيد ق عير في  أشأرإ ا فة ل لذ  ا   ت اسزمن من فأرة هر أ 
ليااح قيدذ ذسيإ  امي   ا  – أة ن اسصال ا ن اسش ر   ةأار ان  ل هد من هر ل اسش   ف  اسأهيرإ  ف       عر

 .(12)مة  ب قل  (  –هال   ا هجزا 
 

                                                           

( هلن اش ت  ا ن  مم   ت اسمأصا ف  اسدقا  اسجزاص ل  الل مرهلل اسأهص ح ا اأداص    رل سل د أارا    9)
 .152     1983 ل ل اسص  ان ااسل  ل ل   ج مةل اغداد 

  مااةل اسة      اغداد  1( هماد  اسج لا   درالل مص ر ل ف  اعال اسمه  م ت اسجزاص ل   ج11)
1962  193. 

  1998( لة د هلب اهلل قاد اهلل   شرح    ان اعال اسمه  م ت اسجزاص ل   دار اسه مل   اسماعل 11)
 217.  
قل اسذلا ل سلصااقد اسص  ا  ل اسأ   ررأص  مه مل   اسمالا 8/5/1944جللل–ح  14سل ل  1119( اةن ر ا 12)

   7 اقداد هلن اسو ص    اقاد اسم ةا هل     ا عدار اسج  ص    ج 1931اس صض اسمعر ل م ذ ا ش صص  ق ا 
 .411    869  ر ا  1981اسدار اسةرا ل سلمالاق ت   اسص لرة 
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ااجيييراح اسأهص يييح ا اسييي  الييي   ام صييي  ان اسصييياض )مجماقيييل اجيييراحات ا أ يييل عيييرف  سلأهصيييح مييين ش عييي ل اسميييأصا
اجراحات مأةلصل اهجز اسمأصم ن اامةصا ف     م  ن سمدة امع ل ق ت   ف ل سجميع ا ليأد  ت اسأي   م ين 

 .(13)ان  لأ أج م ص  سزاا اسهاس ا هأ  ا  اعهأ     ا  ( 
 مي   ر يد دان  ام ص  ان )اسصاض قل  اسش   لا املي    مين جليم  اأص  يد هر أي  اهرم  ي  مين هر يل اسأجيال

. ااسمالهيي  قليي  لييذ  اسأةيي ر   ا صيي  الأمييت ا سج  ييب اسميي د   (14) ان  أةلييح ا ميير اصميي ح فأييرة زم  ييل مهييددة(
 سلصاض االملت اسج  ب اسص  ا   ف  .

 

اجيي ح أةر يي  اسصيياض فيي  اسميي أمر اسييداس  اس يي مس سم ييع اسجر مييل امة ملييل اسمجييرم ن ا  يي  )اجييراح ميين اجييراحات 
اسأهص ييح فيي  اسييدق ا  اسج  ص ييل  أمييمن ا ييذ شيي   ايي   را  أهييت اسهرالييل سوأييرة زم  ييل اج ييزة اليي د ميين لييلال 

 .(15)هرالل  ا ااالح لراه (    ا  ل ااصد  اهم ر  ام ا اسللال اسم أعل سأ مر ا لأمرار امة  أهت اس
 

ااسماله  ان اسأةر   اساارد ف  اسم أمر اسداس  اس  مس ليا اسأةر ي  اسجي مع اسمي  ع سلصياض ذسيإ ا ي  اي ن جم يع 
ق  عير  ا ع صعيي  ااسغ  ييل اسمرجياة م يي  فايي س   قليي  ان اسصياض )اجييراح ميين اجيراحات اسأهص ييح ( ا يي ن ساا ةييل 

قلييي   وبالنــــ    (16)س مييين اجيييراحات اسأهييير   ا اجيييراحات ا ليييأد ل اسصييياض ا  ييي  مييين اجيييراحات اسأهص يييح اسييي 
أهت اسهرالل( ا  ن سلة عر اسم د  سلصاض الا )ا جا ر اا  را  اا رغ ا( ا لص   ا إل را ) أممن ا ذ ش   

   اسصياض اا  اجيراح   أأيافر ف ي  عيول ا  يرا  ألجيراحامة   ااهد لا ا  را  ااسجار الا اسمميمان اسجيالر  
 اعيول اسصياض  في  اسمصميل ا مار من     اسا ت سأهد د ا  ن( اج زة زم  ل سوأرة) قل  اا س ي ) (.   ام   ةد

  ل لل زم  ل فأرة فص ( اج زة) ا  ص  مهددة ل   اسا ت
قليي  )اليي د ميين لييلال    ا  ييل( ا يي ن وبالنـــ   (17) جييب ا  أاييال اا  أهييال اعيي  اسصيياض نسيي  )اسأا  يي (  

قلي  )ااصيد  وبالنــ  .  (18) اإعيدار سة عر اسصاض اسص  ا   فصا  جيب ان  عيدر مين ليلال م أعيل    ا ي  
                                                           

سج  ص ل    عدرل  اسم أب اسو   ف  مه مل   مجماقل ا ه  ا اسع درة من اسداصرة ا 27/4/1959(  صض 13)
 .482    115  ر ا  11اس صض اسمعر ل   س

 
. 
. ار ا  قا د   اسمش الت اسةمل ل اسص مل  455-454 : أاف ح اسش ا   اسمعدر اسل اح       1

 3. ار ا  قا د   ماااا ألا ب ا ه  ا اسج  ص ل اااامر اسأعر  ف  اسأهص ح  ا29 اسمعدر اسل اح    
. امهماد  ج ب هل     شرح    ان ا جراحات اسج  ص ل   اسمعدر  331    1986  دار اسج ل   معر 

. اهماد  اسج لا   اسمعدر  37اهلل هل ن اسشمر   اسمعدر اسل اح    . ا   ا قاد 556اسل اح     
 .193اسل اح     

( ف  اسأم  ز ا ن اسصاض ااسأا    اااج  اسأش ا  اا  أال  ا  صم  ا  ر :مهمد قل  اسل سا ق  د اسهلا    17)
اهلن  . 51-45. اف اد قل  اسراا    اسمعدر اسل اح        114-117اسمعدر اسل اح       

. ار ا  قا د   اسمش الت اسةمل ل اسص مل  اسمعدر 171-153اش ت  ا ن   اسمعدر اسل اح       
 .89-23اسل اح       
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 اهم ر  ام ا اسللال اسم أعل سأ مر ا لأمرار امة  أهت اسهرالل  ا اايالح ليراه ( ا ي ن سلغ  يل اسمرجياة مين
 امي  ااس أ جيل مةي  سلأهص يح اسم أعيل اسليلال امي ا اسش   اهم ر  سغ  لف اسصاض   هصصص  اسأ  ااس أ جل اسصاض

  . ا هاال هلب لا ل  ا  الح أ مر  ا اأا  و  فأ مر اسهرالل أهت امة  ا لأمرار اسللال لذ  أ مر ان
   يييد اسأةر ييي  اسيييذ  جييي ح فييي  اسمييي أمر اسيييداس  اس ييي مس سم يييع اسجر ميييل امة مليييل  اا ييي حا قلييي  مييي  لييياح   ف   ييي 

 اجراحا اسصاض داا فم  اسجزاص ل اسمه  م ت اعال    ان ف  قل   اس   اسةرا    اسمشر  قل  ا صأرح اسمجرم ن.
ف  اسأ صل ف ي ن سزامي   اف   ق عر اسجار اا  را  اأص  د هر ل ا فراد اسورد ل اهر أ  ا  ل ن ا رامل ام ل   ا را
سدراليل اسصياض ااه  مي   ال لي    اسأةر ي  ليذا اس  يان ا ع صعي  اق  عر  ااا ةأ  م ل أ   هدد س  أةر   ا  ن

ااسمشر  ملزا اامع ا لس ااسصااقد سأ   ا قمل اسللال اافرادل  ق د    مصا اااجا ت ا  صوصا ا  عل ااجا ت 
قصييي  ممييي   ويييرض قلييي صا اليييا  ييي دان ااجاييي أصا ا هأ ييي إ اييي  فراد اسأهييير  قييين اسجر ميييل ااس شييي  ق صييي  اةيييد ا ا 

ااسأةرض سصا ام  ا سأم  ح قل صا  ا اأص  د مم رلأصا سهر  أصا اسأ   ولص  سصا اسدلأار ال   أ من  اارة اسةميل 
   ن اسأةرض سهر  ت ا فراد اجراح  ا ر  جب قل  افراد اسللال أج ب اسمل س اص  ال قلي صا اسمه ف يل قل صي

. اسصذا   ن ااجا  قل  اسمشر  اسأد ل ف   ل م  لال أأةرض ف ص  اسهر ي ت سأةر ي  ا فةي ل اا ي ن هيدادل  (19)
 وعميه نقترح تعريف القبض بما ياتي :ااا ةأص  ا ع صعص  اقدا أر ص   فراد اسللال  ةرفا ص   م   ش  ان 

اجييراح ميين اجييراحات اسأهص ييح  أمييمن امييرا ميين   ميي  اسأهص ييح اسم ييأ  ا  مليي إ اشيي   مةيي ن  القبـــض :
 ا   را  سوأرة زم  ل اج زة  لا ب    ا  ل اصد  اهم ر  ام ا اسللال اسم أعل سأ مر اأا  و   ا ااالح لراه .

 
 ثانيا: طبيع  جريم  القبض دون وجه حق

  اهلب معدرل  ف سصاض اساا ع من فرد مد فرد ا ير    ليأصد  ان اا ةل جر مل اسصاض ادان اج  هح أأ ا 
ا قأداح قل  هر ل اسأ صل سلورد اا قأا ر  من دق م ت اسهر ل اسورد ل سي  اا مي   ليأصد  ا قأيداح قلي  اسهيح في  

قيداا   ذاأ  . ام  اسصاض اساا ع من اسللال ممثلل ا فرادل  مد اسورد اقأم دا قلي  اسا  ويل في ن فةلصيا ليذا  شي ل 
قل  اسهر ل اسورد ل      اج  مد هر ل اسأ صل ااسذل ب ااأل  ب سلورد   ف سصاض من اسللال  ليأصد  م يع اسويرد 
من اسذل ب اا   ب سوأرة زم  ل مة  ل سذسإ   ن فةل اسصاض مين اسليلال ايدان اجي  هيح  ةيد أةرمي  سالفيراد في  

ض اييدان اجيي  هييح هم  ييل سلهر يي ت اسورد ييل ميين ا  أصيي إ هر يي أصا اا أص  يي  سهصييا صا . سييذا  يي ن أجيير ا فةييل اسصييا
ه ال هصاح اسمااا  ن اهرم أصا امم   ت    ا  ل مهددة أهرا نل حة اليأةم ل اسليلال االيأغالسص  اأم يع مين  اا 

 .(21)اسأةل  ااس لا ااسأةد  قل  ا فراد ا لا اسللال اسهل اص  
                                                                                                                                                                                                 

 .26:    ا قاد اهلل هل ن اسشمر    اسمعدر اسل اح       3
 .49-48( ا  ر: مهمد قل  اسل سا ق  د اسهلا    اسمعدر اسل اح     19)
. امهمد 45ق مر   اسهم  ل اسج  ص ل سلهر  ت اسش ع ل   اسمعدر اسل اح     ( ا  ر : مهمد ز   ااا 21)

. ا   ا قاد اهلل هل ن اسشمر    اسمعدر اسل اح   115قل  اسل سا ق  د اسهلا    اسمعدر اسل اح     
 116. 
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اجيي  هييح اذا    ييت اا ةييل ميين لييلال قليي  فييرد قيين  ا ييد فييرح اسمشيير  اسور ليي  ايي ن  ميياذج جر مييل اسصيياض اييدان
 ماذج جر ميل اسصياض اساا يع مين فيرد ميد فيرد ا ير اليأ  دا نسي  اا ةيل  يل فةيل في  اسجير مأ ن امي   صأمي   مين 
ار  ن اشراا ا ع ص  ف   قل  ان جر مل اسصاض اساا ع من فرد قل  فرد ا م  ل  ج   ل قصااأص  ا شيغ ل 

 اسش  ل من قشر لي اات نسي  قشير ن لي ل في ن  ي ن اسصياض  يد أجي از شيصرا ف سةصاايل  اسش  ل اسم ادة  ا ا شغ ل
 ميين اسشيي  ل ا شييغ ل ف سةصااييل ا يي ا  ملييل ميين اا ثيير شييصر ميين ا ييل اسصيياض  يي ن اذا اميي  اسم اييدة اسشيي  ل ا شييغ ل

 مين اس ي مس اس ياا أمي ا  ايل قل ي  اسمصاياض اسشي   اسصي اض اسويرد االيح اذا اامي  لي ل قشر ن نس  ل  ن قشر
 . ( 21) ل اات  مس نس  ل أ ن من اسهاس أ ان اسةصاال ف ن قل   ااسصاض ا قأص ل

    ا  يل غ ير اار صيل اقأص سي   ا فيرد قلي  اسصياض اا ةيل) اي ن اسور لي ل اسي صض مه ميل  ميت األل س لذا اقل 
 ا يي ا اس ملييل مميي   اييل – قل يي  اسمصايياض – سلمةأصييل اسهر ييل ميي   اان ا قأصيي ل مييدة    ييت ميي  ا يي  ج   ييل أشيي ل
فصييا ه سييل ميين هيي  ت اسةييذر   شيي ل س  يي  ج هييل نسيي  اسوةييل  صلييب ا  اسوةييل اا ةييل ميين  غ يير   أهص ييح    ا اييل

 . (22) اسص  ا  (
 اسا  وييل لييلال قليي  اقأميي دا األفييراد مييد اهفرادليي   ممثلييل اسلييلال ميين اساا ةييل هييح اجيي  دان اسصيياض جر مييل اميي 

 Degradition -اسميد   اسأجر يد) لي    عيل قصاايل سصي  ا يرر اصي    عي   عي  اسور لي  اسمشير  قل صي  في  

civique) (23) امصأمييي ل  ان  ليييلب اسميييرح هصا ييي  اسل  لييي ل ااةيييض اسهصييياح اسة ميييل  هميييل اسليييالح اا هميييل  
االيييمل اسداسييييل اا ان  هيييرا ميييين اسأا  يييي  ااسم  عيييب اسة مييييل اا ان  وصيييد اةييييض اسهصيييياح اسمد  يييل  هييييح اسا  ييييل 

 ر ذسإ   ااسهرم ن من اسهصاح اساا  ل قصاال  د  ه ا اص   ةصاال اعل ل  م  ف  اسجراصا اسل  ل ل ااساع  ل اغ
 .(24)  اس  ص  داصم  أةد قصاال أاة ل سلةصاا ت اسج  ص ل اس ار  

ام  اسمشر  اسمعر  ف    سيا  ويرح اي ن ا قأيداح اساا يع مين فيرد ميد فيرد ا ير اا قأيداح اساا يع مين اسليلال قلي  
ا فراد فصرر أجر ا اسصاض ادان اج  هح لااح    ي ن اا ةي  مين فيرد  ا ليلال دان    أور يح في  اا ةيل اسجر ميل 

د فيي  اسمليي اس ل ااسةصيي ب فيي   أهييت ق يياان  ا اسةصيي ب اسمصييرر سصيي  فليي ا  ايي ن اسصيياض اساا ييع ميين لييلال  ا فيير 
)اسصاض قل  اس  س اهالصا دان اج  هح( قل  ان ) يل مين  ياض قلي     شي    ا هالي   ا هجيز  ايدان 
امر اهد اسه  ا اسم أع ن اذسإ اف  غ ر ا هاال اسأ  أعرح ف ص  اسصياا  ن ااسليااص  اي سصاض قلي  ذا  اسشياصل 

 .(25)م صأ  ج    معر (  ة  ب ا سهاس  ا اغرامل   أأج از 

                                                           

 من    ان اسةصاا ت اسور ل  . 345-341( ا  ر: اسمااد 21)
 . Cass 16 Juil 1952 D. 45اسمعدر اسل اح   (  صال قن : مهمد ز   ااا ق مر   22)
 .Garson ; op.cit . p.928من    ان اسةصاا ت اسور ل  اا  ر :  114/1( ا  ر: اسم دة 23)
   .Guillien et vincent : Lexique de termes , Dalloze , paris ,1978( ا  ر : 24)

من اسا ب اس  مس اة اان  281(    اسمشر  اسمعر  قل  جر مل اسصاض ادان اج  هح ف  اسم دة 25)
)اسصاض قل  اس  س اهالصا ادان اج  هح الر ل ا او ل ا ا  اسا  ت الجر اسة صلل( ممن اس أ ب اسث سث 

 اة اان )اسج    ت ااسج   اسأ  أهدث  ه د اس  س( ف     ان اسةصاا ت .
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فصييررت مه مييل اسيي صض اسمعيير ل قليي  ا يي  )جيير   ميي ح مه مييل  (26)ا ييد أيي اع اسصميي ح اسمعيير  ما يي  اسمشيير  
من    ان اسةصاا ت سا  ةن ا  اال صل اسة   اسذ     الغ اسصاض قلي  اس ي س  129اس صض قل ان    اسم دة 

 ملييل ميين اسمييا و ن  فييراد اس يي س فيي  اسايي ب اسليي دس فيي  اهالييصا فصييد اردت لييذ  اسميي دة مييمن ا  ييرا  اليياح اسمة
ميين لييذا  282 281. اميي  اسم دأيي ن (27)اس أيي ب اسثيي    اس يي   ا سج   يي ت ااسجيي   اسممييرة ا سمعييلهل اسةمام ييل 

 اسصيييييييييي  ان فصييييييييييد اردأيييييييييي  مييييييييييمن جييييييييييراصا اسصيييييييييياض قليييييييييي  اس يييييييييي س اهالييييييييييصا اييييييييييدان اجيييييييييي  هييييييييييح فيييييييييي  اسايييييييييي ب 
 ااسجيييييييييييييي   اسأيييييييييييييي  أهعييييييييييييييل  هيييييييييييييي د اس يييييييييييييي س  اس يييييييييييييي مس ميييييييييييييين اس أيييييييييييييي ب اسث سييييييييييييييث اس يييييييييييييي   ا سج   يييييييييييييي ت

 افييييييييييي  ليييييييييييذ  اسمو ر يييييييييييل اييييييييييي ن اسة ييييييييييي ا ن اسأييييييييييي  ا يييييييييييدرجت أهأصييييييييييي  ليييييييييييذ  اسميييييييييييااد مييييييييييي  أرأليييييييييييا اييييييييييي  ف يييييييييييرة 
اسمشيير  اسمعيير  ميين ا يي  قييد ا قأييداح قليي  هر ييل اس يي س ايي سصاض   ا اسهيياس  ا اسهجييز ميين اسجييراصا اسأيي  أصييع 

 .(28)ااال   من ما    ا غ ر ما  ( 
اسمعير  م أصيد   ي  اميع قلي   يدا اسملي ااة في  اسملي اس ل ااسةصي ب اسصياض مين فيرد  ا اله  ان ما   اسمشر 

  اجيب ممي  معيدرل  اهليب اسجر ميل اا ةيل أ يا   غو سي  اذسيإ فيرد قلي  ليلال مين اساا يع اسصاض مع فرد قل 
  اسا  ول للال قل  اقأم دا ا فراد قل  اسصاض فةل  ن اسةص ب ف  ا ذسإ اسمل اس ل ف  اسجر مأ ن ا ن اسأور ح
 .(29) اسةص ب من   ار  درا  اجب

 
 ااي ن ش عي  هياس  ا اا ي  نذا اسما   فةل ا ن فرح فصد اسمعر   اسمشر   ال  فةل  ا رد   اسمشر  اام 
) يل ما ي   ا ي   ا هياس ش عي  في  غ ير اسهي  ت اسأي   ي    ان قلي  ف   ش    قل   اض نذا اسورد

. ا   قل  جر مل اسصاض اساا ةل مين فيرد ميد فيرد (31) نس  ل ل(  شصرقل ص  اسص  ان  ة  ب ا سهاس من ثالثل 

                                                           

قصاا ت معر  الا  282ا  211ما   اسصم ح اسمعر  امأ اةأ  سمشرق  ف  اه  ا اسم دة  ( ف  ا  ن26)
قصاا ت  281أا   اسصم ح اسمعر  سموصاا اسصاض اةد   ام   ا هال   ا هجزا  م  ارد ف     اسم دة 

 .52-51ا  ر: ر ا  قا د   اسمش الت اسةمل ل اسص مل   اسمعدر اسل اح       
قصاا ت معر  قل  ان ) ل ما    ا ملأ دا قمام  ا ل ش   م ل  ا دمل  129( أ   اسم دة 27)

قمام ل الأةمل اسصلاة مع اس  س اقأم دا قل  ا  وأ  اه ث ا   ا ل اشرفصا اا اهدث ا م  ا ادا صا  ة  ب 
 ا سهاس مدة   أز د قل  ل ل اا اغرامل   أز د قل  م صأ  ج    معر (.

       883اسمالاقل اسذلا ل   ر ا  8/12/1964جللل  -ح 34 سل ل 1286( اةن معر  ر ا 28)
417-418. 

( ا  ر : اهمد فأه  لرار   اسال ا ف     ان اسةصاا ت   اسصلا اس      اسمعدر اسل اح       29)
 .46-45. امهمد ز   ااا ق مر   اسمعدر اسل اح       52-56
اسأةد  قل  اسهر ل( ممن اسوعل ا ال  -3ة )قصاا ت ارد   م عا  قل ص  ف  اسوأر  178( اسم دة 31)

اة اان )ف  اسجراصا اسم لل اااجا ت اسا  ول( ممن اسا ب اسث سث )ف  اسجراصا اسأ  أصع قل  ا دارة اسة مل( 
 ممن اس أ ب اسث    )اسجراصا( من    ان اسةصاا ت ا رد   .
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ا ر ا ن ) ل من  اض قل  ش   اهرم  هر أ  ااج  غ ر مشرا   ة  يب اي سهاس ميدة   أز يد قلي  لي ل اا 
ذا مليي ن د  يي را اغرامييل   أز ييد قليي   ا  يي   شييغل ا  وييل رلييم ل اا ا  يي   همييل  - يي ن  ييد هجييز  ا دق صيي  زارا اا 

 ة  يب اي سهاس ميدة ليأل اشيصر اسي  لي أ ن ااذا ا ةيت ليذ  ا فةي ل قلي  ما ي   -مذ رة    ا  ل اي سصاض قل ي  
 .(31) اث  ح ا  وأ  اا الاب م  اجرا  اه ا ا  وأ     ت اسةصاال من لأل اشصر اس  ثالث ل اات(

ااسماله  قل  اسمشر  ا رد   ا   اان   ن  د فرح ا ن فةل اسما   اذا ا ي  اا هياس ش عي  ااي ن اسويرد اذا 
 ا فيراد ميد اسليلال مين  ي ن اذا هيح اجي  ايدان اسصياض أجير ا مين ااميه  سي س ما وي  في ن شي   قل   اض
)اذا اا ي  اا هياس( ااسأا  ي  ااسهياس  هأ ي ن اةيد اسصياض قلي  ا فيراد  اسما ي  فةيل أجير ا قلي     ا   ذسإ

 م  ا   سا  هدد مدة مة  ل سلأا    اا اسهاس اسا     قل )اسصاض( مم   دل قل  قدا ادراجي  ميمن ا فةي ل 
 ( اشيمل اصي  ا فييراد ااسليلال اصاسيي 346ا ي  قليي  )اسصياض( في  اسميي دة ) اسميذ ارة.( 178اسمجرميل في  اسميي دة )

) ييل ميين  يياض قليي  شيي  ( اشييدد اسةصااييل اذا  يي ن اسصيياض اا اسهجييز  ييد هعييل ميين شيي   ادقيي  زارا ا  يي  
ما يي  اا  همييل مييذ رة    ا  ييل ايي سصاض قل يي  . سييذسإ سييا أ يين اسعييارة اامييهل سييد  اسمشيير  ا رد يي  فيي  ا يي ن 

مين اسي   قلي  اسأا  ي  اي سرغا  اهفرادلي اا ةل جر مل اسصاض ادان اج  هح اذا    ت اا ةل من اسليلال ممثليل 
 .(32)ااسهاس . ف سصاض ااسأا    معاله ت س ل م ص  مة  ل  اموصامص  

اام  اسمشر  اسةرا   فصد فرح ف  اسمل اس ل ااسةص ب ا ن جر مل اسصياض ايدان اجي  هيح اساا ةيل مين اسليلال قلي  
ة  ب ا سهاس مدة   أز د ا فراد اجر مل اسصاض ادان اج  هح اساا ةل من فرد مد فرد ا ر . ف   قل  ان ) 

قل  لاع ل اات اا ا سهاس  ل ما   اا م ل  ا دمل ق مل  اض قل  ش   اا هال  اا هجيز  في  غ ير 
ا هيياال اسأيي   يي   قل صيي  اسصيي  ان . اأ ييان اسةصااييل اسلييجن مييدة  أز ييد قليي  قشيير ليي  ن اا اسهيياس اذا ا ةييت 

ول   ذايل اا اايرز اميرا ميزارا ميدق   عيدار  اسجر مل من شي   أز ي  ايدان اجي  هيح ايز  رليم  اا اأعي  اعي

                                                           

م ن اسهر ل( ممن اسوعل اسث    )ف  هر  -1( قصاا ت ارد   م عا  قل ص  ف  اسوصرة )346( اسم دة )31)
اسجراصا اساا ةل قل  اسهر ل ااسشر ( ممن اسا ب اسث من )ف  اسج    ت ااسج   اسأ  أصع قل  ا  ل ن( ممن 

 اس أ ب اسث    )اسجراصا( من    ان اسةصاا ت.
م ص ل م أعل ( اسأا    : اجراح من نجراحات اسأهص ح  امع اسمأصا اماجا  ف  م  ن مة ن ا مر للال  32)

 سمدة مهددة    ا   سغرض اسأ  د من ثاات اسأصمل من قدمص (.
اف  ا  ن اسأا    اشراا  ا   م  امدأ  اا الح لا ل اسمأصا م   ا  ر : هماد  اسج لا   اسمعدر اسل اح   

. اف  اسأم  ز ا ن اسصاض ااسأا    امم   شاص  من نجراحات ا  ر : ف اد قل  اسراا     215-221    
. ا ذسإ : مهمد قل  اسل سا ق  د اسهلا    اسمعدر اسل اح       65-44اسمعدر اسل اح        

. ا   ا أاف ح اسمج س    171-152. اهلن اش ت  ا ن   اسمعدر اسل اح         117-119
. ار ا  قا د 154-149. الل ا هرال   اسمعدر اسل اح       241-234معدر اسل اح       اس

 .91-79  اسمش الت اسةمل ل اسص مل   اسمعدر اسل اح       
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ام  جر مل اسصاض ادان اج  هح اساا ةل من فرد مد فرد ا ر فصد    قل ص   (33) من للال أملإ هح اعدار (
( قشير لي  ن مين  ياض 11) ة  ب ا سهاس اا ا سليجن ميدة   أز يد قلي  ) ان قل     ه ث ا ر مامع ف 

  ل ال لل    ت ادان امر من للال م أعل ف  غ ر ا هاال اسأي  قل  ش   اا هجز  اا هرم  من هر أ  ا
ااصذا   ان اسمشر  اسةرا    د فرح ف  اسملي اس ل اي ن اسصياض اساا يع  (34)…(أعرح ف ص  اسصاا  ن اا   مل اذسإ 

   يذ . ا  ان م   (35)من فرد قل  فرد ااسصاض اساا ع من للال قل  فرد ااسمأممن قداا   قل  اسهر ل اسورد ل 
 قليي  أجيير ا اسصيياض دان اجيي  هييح اساا ييع ميين اسلييلال مييد ا فييراد فيي  أجر ميي   يي  ا يي  اسةرا يي  اسمشيير  قليي 

 جييراصا مييمن هييح اجيي  دان  اسصيياض  جييرا ان اسةرا يي  ا سمشيير  ا اسيي  ا يي ن ا يي صوصا هييداد اسمييا و ن سأجيي از
  .اص  ا و  ر قل ص   دل ق اان أهت اسعه   م   ص  ف  امةص   د ف  ان اسورد ل اسهر ل قل  ا قأداح

 
 

 خصـائص العدوان في جريمة القبض دون وجه حـق الثــاني:الفـرع 
 

افراد اسللال اقأم دا قل  ا  وأي  اا ليمص  ا ةيد جر ميل     وي  ف ي   ا ي   يد عيدر   هدان اسوةل اسذ   صاا ا  
من ما   مةأمدا قل  للال ا  وأ  ال  جيب ان   يان ليذا اسوةيل مليأجمة  سل عي ص  اسص  ا  يل اسأي  أشي ل 

سير ن جر مل اسصاض ادان اجي  هيح اليذ  اس عي ص  أأمثيل اي سر ن اسمي د  اا يا  اسصياض اغ ير مليا   ي  ا   اا
اليي اهث فيي   صاأيي ن  اسوعييل.اميي  اسيير ن اسمة ييا  فصييد ارجه يي  اساهييث ف يي  اسيي  اسماهييث اسثيي    ميين لييذا  اسمة ييا .

    ا  .اسر ن اسم د  اا ا  اسوةل دان ملا  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( قصاا ت قرا   .322( اسم دة )33)
 3914ا سةدد اسم شار ا سا  صع اسةرا  ل  2112سل ل  1( قصاا ت قرا   اسمةدسل ا سص  ان ر ا 421( اسم دة )34)

اهل مهلص  مااد ا ر  سا أ أل  قن اسملغ ة  424-421الا اسأةد ل اسذ  اسغ  اسمااد من  21/1/2112ف  
لا  م  شدد ا  اسةصاا ت اسمورامل سأش ل اسرد  اس  ف  اس  اسهد اسذ   هصح اسغرض من فرمص   م  ارد ف  

 ا لا ب اسماجال.
 .116اسمعدر اسل اح       ( ا  ر :    ا قاد اهلل هل ن اسشمر   35)
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 اوال: الركن المادي 
ان قلل أجر ا اسصاض دان اج  هح أجلدل  رغال اسمشر  ف   و سل اسهر يل اسورد يل اقيدا اسأةيرض سصي  اا أص  صي  

 اا اسصياض اوةيل  أمثيل هيح اجي  ايدان اسصياض سجر ميل اسمي د  ااسير ن اسصي  ان قل صي      اسأ  اسه  ت ف  ا 
 .(36) قرا   قصاا ت 322 اسم دة قل    عت م  الا اسهجز اا اسهاس

 قلي  اي سصاض اسورد يل اسهر ل قل   صع ا قأداح  أمثل ا م  هح اج  دان اسصاض سجر مل اسم د  اسر ن ف ن اسذسإ
 مين هرم  ي     هر أي  اأص  يد هالي  مين ااسجار ا إل را  سلورد امل إ ف ل اسصايض ام  هجز  اا هال  اا ش  
. ااميي  (37)اا  يي ب ميين غ يير ان  أةلييح اسصيياض قليي   ميي ح فأيير زم  ييل مة  ييل  اسييذل ب فيي  اسمأمثلييل اسأ صييل هر ييل

فهرم ن اسمأصا من هر أ  مدة من اسزمن ف ن   ن ف  اهد اسلجان لم  هال  اان   ن ف  م  ن      الحجـز
 .(38)من غ ر اسلجان اا ا م  ن اسأ  أ ععص  اسللال سلهاس لم  هجزا 

ان اج  هح  د أصع ا هيد ا فةي ل اسأي  اردت اي س   اس ين  يد أصيع اصيذ  ا و د   لر اس   ان جر مل اسصاض اد
فيي سصاض لييا لييلاإ ا أيي   اييدا ا ييأا اعييول جر مييل ا أ ييل    فيي  سه ييل اأ يي ذ  دان ان  أا يي   مجأمةييل ا فةيي ل 

 يهن  اليح اسجي    ليراح اسمصاياض قل ي  فيارا  هجيز قل   م ح فأرة زم  ل مة  ل أصع اص  اسجر مل اسا سيا  ةصاي  
 ا ييييذسإ  ييييد أصييييع اسجر مييييل ايييي سهاس اا اسهجييييز اسييييا سييييا  ليييياص   هجييييز . اييييل  صليييي  اسيييي  اسم يييي ن اسمةييييد سهاليييي  اا 

اا اسمييدرس  زاجأيي  اا اسييزاج اسييذ   هأجييز  اسييزمن  ميي اا اسمر ييز  هجييز شييرا   فيي  اسمر ييز مييدة ميين  اسصيياض 
اسذسإ فال  لزا سأاا ح  عرت  ا ألا اسهاس ااسهجز اعول جر مل ملأمرة لااحا  ا ست  ا  ألم ذ .اسذ   هأجز 

 سل ع عيل اسوةيل   ألي ب   وي  ايل ااسهجيز  ااسهياس اسصياض الي  قل صي   اسم عيا  ا فةي ل اجأمي   اس  
  يد اسصياض  ي ن اذا ف مي    ير دان اسهجيز  اا اسهياس اا اسصياض   يان  ي ن ا فةي ل  هيد ف   أأهصح ان اسجرم ل
  أهصيييح ان دان اسهجيييز اا اسهييياس أهصيييح اذا اسجر ميييل أصيييع ا يييذسإ هجيييز  اا هييياس أاةييي  اا ليييراح اايييالح أاةييي 

 .(39) اسصاض
 

 

 

                                                           

( قصاا ت معر  . ام     ان اسةصاا ت ا رد   فصد    ف  اسم دة 281( الا م   عت قل    ذسإ اسم دة )36)
 (.…( قل  ) ل ما   اا   اا هاس 178)
 .221     1996( ا  ر : ف ر  قاد اسرزاح علا  اسهد ث    اسصلا اس      مااةل اسزم ن   اغداد  37)
. امهمد ز   ااا ق مر   221( ا  ر: ف ر  قاد اسرزاح علا  اسهد ث    اسمعدر اسل اح     38)

ح   جللل  14سل ل  3119. ا رار مه مل اس صض اسمعر ل اسمر ا اةن ر ا  48اسمعدر اسل اح     
  لذا . اف  اسأةل ح قل413    869  اسمالاقل اسذلا ل   سلو ص      اسمعدر اسل اح   ر ا  8/5/1944

 .52-51اسصرار ا  ر : ر ا  قا د   اسمش الت اسةمل ل اسص مل   اسمعدر اسل اح       
 .  222-221( ا  ر: ف ر  قاد اسرزاح علا  اسهد ث    اسمعدر اسل اح       39)
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 عدم مشروعي  القبض  ثانيا:
ألأاجب جر مل اسصاض ايدان اجي  هيح ان   يان اسصياض اا اسهياس اا اسهجيز غ ير مشيرا  في ن هعيل اسصياض 

ا ةييد   ميي   اييرر فيي  ا هيياال اسأيي   عييرح اصيي  اسصيي  ان اا يي حا قليي  اميير ميين لييلال م أعييل فيي ن اسصيياض   ييان سيي  
   ا    اقمال مشراق    ا  أصع جر مل اسصياض ايدان اجي  هيح .  يذسإ اذا ا يع اسصياض في  اسهي  ت اسأي   ي   

امي  سيا ا يع اسصياض اا اسهياس اا اسهجيز في  غ ير  (41)قل ص  اسص  ان دان ه جيل اسي  امير مين ليلال م أعيل . 
اسصال ا ن اسصاض  ارر  مجرد هعاس  ا  حا قل  امر  اسه  ت اسأ  أعرح ف ص  اسصاا  ن اا   مل اذسإ فال  ع 

 (41) من للال م أعل .
اقل   ف ن جر مل اسصاض ادان اج  هيح أصيع ليااحا ا يع اسصياض اهيد  اا اسهياس اا اسهجيز اا  ي  اا مجأمةي ن   

أصياا فمجرد ا ا  اهيد ليذ  ا فةي ل أأهصيح اسجر ميل   ا   شيأرا    شيرا في  م ي ن اسهياس اا اسهجيز ف سجر ميل 
اسمهجيياز  وليي    اس يين  شييأرا فيي  اسصيياض ميي   ةييد  فيي   امجييرد أيياافر ق  عييرل  هأيي  سييا أييا اسهجييز فيي  م ييزل

 .(42)اسص  ان  ام   ن مجرد م ع ش   من اسذل ب اس  م  ن مة ن  أصع ا  اسجر مل 
 

 المطلب الثاني : جريمة التعذيب واستعمال القسوة 
 

عييار ا قأييداح قليي  اسهر ييل اسورد ييل اييل ان اسلجيياح اسيي  اليي صل ا  ييرا   ةييد اسأةييذ ب االييأةم ل اسصليياة عييارة ميين 
ااسأةذ ب االأةم ل ااسصلاة من اجل غرض م   يهن   يان سلهعيال قلي  اقأيرا  اا اسص ي ا اي داح قميل مةي ن اا 
ا مأ    قين  داح قميل مةي ن اا سلهعيال قلي  مةلامي ت ا مي   ةيد قميال  أ ي ف  ميع ا  يالح ا هياذ مين  راميل 

 . (43) ل ن ا  أصإ   فل اسهصاح ااسهر  ت اال لص  اسهر  ت اسورد ل اإل

                                                           

( من    ان اعال اسمه  م ت اسجزاص ل اسةرا   س ل ش   اسا اغ ر امر من 112/1( اج زت اسم دة )41)
اذا    ت  -1سم أعل ان  صاض قل     ش   مأصا اج   ل اا ج هل ف  اهد  اسه  ت ا أ ل :اسللا ت ا

  اذا   ن  د ه ا قل   غ  ا   اةصاال مص دة سلهر ل -3اذا   ن  د فر اةد اسصاض قل      ا  -2اسجر مل مشصادة 

ررت مه مل اسأم  ز ا ن . ا د   222( ا  ر : ف ر  قاد اسرزاح علا  اسهد ث    اسمعدر اسل اح     41)
  ن  أل  عدا اسمج   قل   االصل   ر ل ف  ف ذ  أاف  قل  اثرل  سغرض اسص ح   -الا شرا   -)اسمأصا 

… اسصاض قل   اسا  زاد ا مر اسصاض من   ض م أ  ا  ا مر ااالح اس  ر من امر ا  دف ق  قن اس وس 
. ا  ر :  25/6/1951ف    1951/ ج /  46صرار فأ ان مل اس ل اسمأصا اسشرا   مل اس ل غ ر ( ر ا اس

قا س اسهل   ا  مل اسل مراص    اسوص  اسج  ص  ف   رارات مه  ا اسأم  ز   اسمجلد ا ال   اسصلا اسة ا   
 .526     1968مااةل ا رش د   اغداد   

 . 171     26  ر ا  12  مجماقل اه  ا اس صض   س   6/2/1961( ا  ر:  صض معر  ف   42)
 .212( ا  ر : مهمد قل  اسل سا ق  د اسهلا   اسمعدر اسل اح     43)
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 اسأيي  افةيي سصا اأجييرا ف قل صيي  اأة  ييب اسصليياة االييأةم ل اسأةييذ ب اسيي  اسلجيياح ه يير اسأشيير ة ت م أليي  أصييرر سييذسإ
ثيا  اي ن م ل ل اسأةذ ب االيأةم ل اسصلياة  ل اهث اسصلاة االأةم ل اسأةذ ب جر مل اسا  ن ذسإ الاب اص   صامان

  ع ص  اسةداان ف  جر مل اسأةذ ب االأةم ل اسصلاة .
 

 الفــرع االول : مـاهية التعذيـب واستعمـال القســوة

 . القسوة واستعمال التعذٌب جرٌمة طبٌعة ثم والقسوة التعذٌب تعرٌف بٌان الفرع هذا ٌقتضً

 

 اوال : تعريف التعذيب والقسوة
 

مي  اذ مين )قييذذب( ااسة يذمب اسمي ح اسا ييب ا يل ملألي   ميين اةي ا اا شييراب   اعييل اسأةيذ ب في  اسلغييل  :لغـــة 
ا قذ ب قن اسش ح امأ ع ا قذ ب غ ر   م   ة     ا ل من م ةأ  ش ص  فصد  قذاأ   اقذذاأ    ااسةذاب اس  ي ل ااسةصاايل 

 .(44) ص ل قذاأ  أةذ ا  اقذاا  . اقل  لذا   ان اسأةذ ب ف  اسلغل اسةصاال ااس   ل 

م  اسصلاة ف  اسلغل فص  اسغل ل ااسشدة اهجر   س    علب ا  ل  ا مر   اد  ف سصلياة غل يل اشيدة أاعي  اا
 .(45)اص  ا فة ل اسأ  أهدث ا م  ا   ر ن 

 

 الفقه بادر فقد لذلك بالتعذٌب المقصود والمصري االردنً وال العراقً المشرع ٌحدد فلم:  اصطالحا واما

 . به الخاصة الدولٌة والمعاهدات المواثٌق بعض فً التعذٌب تعرٌف تم وكذلك له تعرٌفات وضع الى والقضاء

اميي  فيي  اسمااث ييح ااسمة لييدات اسداس ييل فصييد  يي  قليي  أةر يي  اسأةييذ ب اماجييب اسميي دة ا اسيي  ميين اأو   ييل م  لمييل 
د اسهعيال اسأةذ ب ا    )   قمل   أج ق   اسا اا قذاب شد د جليد  اا  ولي   يأا اسه  ي  اشي   مي    اصعي

من لذا اسش   اا من ش   ث سث قل  مةلام ت اا قل  اقأرا  اا مة  اأ  قل  قمل ارأ ا  اا  شأا  ف  
ا   ارأ ا  لا اا    ش     اا أ ا و  اا اسمغا قل   لا اا    ش   ث سث   اا    لاب من ا لا ب 

ب اا  هيرذض قل ي  اا  اافيح قل ي  اا  لي ت  صاا قل  اسأم  ز ا     ن  اق  ه  م   لهح مثل لذا ا سيا اا اسةيذا
 .(46) ق   ما   رلم  اا    ش   ا ر  أعر  اعول رلم ل (

 اا اساهشيي ل اا اسص ليي ل اسمةيي مالت اا اسةصاايي ت اا سلأةييذ ب اسأةييرض ميين ا شيي    جم ييع هم  ييل اقييالن افيي 
 اا شيد دة مة  ي ة اا مايرح اسا ا جراص   هل فةل   ) ا    م   ا اس  ا سم دة اسأةذ ب أةر   ارد ا س رامل اسه اذل

                                                           

-72  فعل اسة ن   هرب اسا ح        2( ا  ر : اان م  ار   سل ن اسةرب   اسمعدر اسل اح   ج44)
 .421. ااسراز    م أ ر اسعه ح   اسمعدر اسل اح   م دة قذب       75
 .535معدر اسل اح   م دة  ل      ( ا  ر : اسراز    م أ ر اسعه ح   اس45)
( اسم دة ا اس  من اأو   ل م  لمل اسأةذ ب اغ ر  من مراب اسمة ملل اا اسةصاال اسص ل ل اا اسالا ل   ل اا 46)

 . 11/12/1984ف   46/  39اسمص  ل اسمةأمدة من  ال اسجمة ل اسة مل سالما اسمأهدة اصرارل  اسمر ا 
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 سياةض اذسيإ ا شي    مين سشي   قمام  ما   من اأهر ض أا اا قمدا ا  زاس   صاا   مة ا ل اا جلد ل
 فةل قل  سمة  اأ  اا ث سث ار  من اا م   اقأراف ت اا مةلام ت قل  اسهعال مثل ا غراض

 ان ا قيييالن  مييي   . (47) (اس ييي س مييين غ ييير   رلييي ب اا ا رل اييي  اا ا رأ  اييي   ييي ا ا ييي  فييي   شيييأا  فةيييل اا ارأ اييي 
  أ جل ق رض اش ل أصع اسأ  اا سص  اسمالزمل اا اسص  ا  ل اسجزاحات قن اس  أجل ااسمة   ة ا  ا   شمل اسأةذ ب

  .اسملجا  ن سمة ملل ا س لال اسصااقد من ا د   اسهد مع  أوح اسذ  اسهد اس  اذسإ سص 

ااسماله  قل  اسأةر و ن اسل اص ن ا  ذ ا سمة   اساالع سلأةيذ ب اه يث  شيمل اسأةيذ ب اسمي د  ااسمة يا  ا يذسإ 
قييدا  عييير غ  أيي  قلييي  اسهعيييال قليي  اقأيييرا  ا ييذسإ أالييي ع  اييي ح اسمليي لمل اسج  ص يييل اه ييث أشيييمل اسو قيييل 

 ميي ت اسداس ييل اميي  أصييرر  مييين ااسمهييرض ا ييل ميين  اافييح قليي  فةييل اسأةييذ ب اا  لييي ت ق يي  . ااسهص صييل ان اسم 
مااث ح امة لدات ألة  اس  ا  ذ ا سموصاا اسااليع سلأةيذ ب ايل أاجيب ان   يان اسأةر ي  اسيذ  أي   قل ي  ليا 

 .(48)اسهد ا د   سأغا ل  ل اش  ل اسأةذ ب اسمم  ل 

 

 جلا لالمل قل  اقأداح أصع اسأ  اسجل مل اسشد دة اسة   اقم ل) ا    أةر و  ف    ل فر ل  فو  اسوص  ف  اام 
 .(49) ( قل   اسمج   راح ازل ح   ل اسج    سد   أاافر ان دان قل   اسمج  

 اسذ  اسجد د اسور ل  اسةصاا ت    ان من 222/1 اسم دة    اس  لذا أةر وصا ف  اسور ل ان اسوصص ح ا لأ د
 اا قل   اسمج   اا اسج    عول قن اس  ر اعر  قل   اسمج   جلا لالمل مد جر مل اسأةذ ب من جةل

 . اسأةذ ب قل  اسا قث
 
 

ااسماله  قل  اسأةر   اسل اح ا    عر موصياا اسأةيذ ب قلي  ا قمي ل اسم د يل اسأي  أعي ب جليا ا  لي ن فصيا 
. اس ين مين هلي  ت ليذا اسأةر ي  ا ي  سيا  دان اسأةذ ب اسمة ا  اسذ   م ن ان  صع دان ان  عي ب اسجليا اي ذ 

 صعيير اسأةييذ ب قليي  ا قييث اا غ  ييل مة  ييل مميي   جةييل اسجر مييل أأهصييح امجييرد أيياافر اسصعييد اسةيي ا دان اسصعييد 
  اس    .

                                                           

م  ل جم ع ا ش    من اسأةرض سلأةذ ب اا اسةصاا ت اا اسمة مالت اسص ل ل ( اسم دة ا اس  من اقالن ه47)
اا اساهش ل اا اسه اذل ا س رامل اسذ  اعدرأ  اسجمة ل اسة مل سالما اسمأهدة ف  دارأص  اسة د ل اسثالث ن اماجب 

 .63. اش ر اس   : هل ن جم ل   معدر ل اح     1975( سل ل 31 -)د  3452اسصرار اسمر ا 
(ا  ر :اسدس ل اسةلم  سالجراحات اسداس ل اسمأةلصل ا سش  ا  اا سأم ل ت مد اسأةذ ب اه  ت ا  أو ح 48)

 .17      1989اسصلر    ااةل اأه د اسمه م ن اسةرب   اسص لرة 
( اش ر اس   : مهمد ااا اسةال   ا أج ل ت اسهد ثل ف     ان اسةصاا ت اسور ل  اسجد د   مجلل اسةلاا 49)
 .91     1997  اسص لرة  1    39ص  ا  ل اا  أع د ل   س اس
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 اصييد  ال ليي  اسمييأصا قليي  ا ييع اهشيي  اا ق  يي  أعيير  اا جليي ا ا ييذاح  ييل) ا  يي  أةر ويي  فيي    ييل معيير افيي 
 ا يي  ا  ااسمة ييا  اسميي د  اسأةييذ ب اسي  ا شيي رة أمييمن ا يي  اسأةر يي  ليذا قليي  ااسمالهيي . ( 51)( سيي  اسة يي ح أليا ب
 . م   اسصد  اهدد مأصا قل  ا اق  اجاب ف  اسأةذ ب  عر

 

 اا ليأ راج اا قأعي ر ا  أيزا  سمة ي  اسمأميمن ا  يذاح أة ي  اسأي ( اساد   اسةداان) اةا رة اسأةذ ب ا ر اهدد
 مين ااسهرمي ن سلصياان ااسأةر ض ااسهاس ا ألغالل ااسأص  د ااسجرح سلمرب أألع اساد   اسةداان) قا رة اان ا سصاة
 .(51)( ااسهرم ن ا  ذاح اساان ل صر من ذسإ ش ا  م  اس ام ا من اا اساة ا

 اهدد ا ر اسأةذ ب ا   را  اسم د  ااسمة يا    امي  اسمي د  )فصيا  يل فةيل ما شير  صيع قلي  اسشي   ف ي  ملي س

  لا   ف ص    ثر اا ا  أ  ر هر ل  شلذ  اه ث  ص ص   ا رادة  للا  ان  أ جأ  من   ان قل   اقأداح ا مثل اجلد 
 . اام  ا  را  اسمة ا  ف  ان )ق دة ف  ل صل أصد د امرر(52) ( رغاأص  غ ر قل  اس ن سلأةا ر فرعل سص  ف أرإ

 .(53) ( اسش   رغال غ ر قل  مة ن ار ح ف  أأج  اجةلص  ا رادة قل  اسأ ث ر اصعد

 . (54) ( اسمأصا ارادة قل  سلأ ث ر اسم د   اسة   ال صل الأةم ل)  ا    اسأةذ ب أةر   ف  ا  ل

ا  ييل فيي  أةر ويي  ا  يي  )ا أييزا  اسمةلاميي ت ايي سصاة االييأ راجص  أهييت ااييهة اسأيي ث ر اسميي د  ااسمة ييا  ااس وليي   أ جييل 
ااسيييذل اا  أ جيييل سم يييع اسمييي ح ااساةييي ا ق ييي  اا  أ جيييل سهجيييز  اعيييارة ا وراد يييل م  سويييل  سلميييرب ااسأةييير ض سالل  يييل

سلص  ان اا أص  د    ا   شأرا ف  اسأةذ ب ان   د  اس  اساف ة ف  قأداح اس ول  ااسمة يا   يد    يزال اايد اسيدلر 
 .(55)  اس ن اسمصعاد لا  ل م   لاب ا سا ا  ثر قل  ارادة ا  ل ن اسهرة( 

                                                           

     1989  مااةل اسأا     اسص لرة  2( مهمد ز   ااا ق مر      ان اسةصاا ت   اسصلا اس      ا51)
675. 

 .413( ل م  ع دح اسمال   معدر ل اح     51)
 .416-415( مهمد ل م  اس اراا    معدر ل اح       52)
 . 425اس اراا    اسمعدر اسل اح      ( مهمد ل م 53)
( أاف ح مهمد اسش ا    ااالن اسأهص ح ا اأداص  الاب اسأةذ ب اا  را  اساا ع قل  اسمأصا   دار ا لراح 54)

 .7     1998سل شر ااسأاز ع   قم ن 
 .215( مهمد قل  اسل سا ق  د اسهلا    اسمعدر اسل اح     55)
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 ل ف  أةر و  ا    )ا ذاح اسمج ي  قل ي  ا يذاح شيد دا  جةلي   أليا  مين ا سيا اليا  أياافر ق يدم   ليأةمل اسجي    ا 
ف  اقأداص  ال س ب اهش ل  اارار يل  مي  سيا ا يز  ا سيل اا يزة قيدة ميرات اا  ليع ا ي فر  اا هر ي  في  مااميع مين 

 . (56) جلم  اا لهل  قل   د ا(

 اا اسجي    ليلال أهيت ماجياد سشي   مة ا ي  اا  ي ن ايد    اسمي  ليابذ  مأةميد اقأيداح  يل) ا  ي  أةر و  ف  ا  ل
 .(57) (  اشراف 

 اسييذ  اسة  يي  اسص ليي  ا  يذاح)  ا  يي  ا ايي  مه ف ييل في  اسمعيير ل اسج   يي ت مه مييل قرفأي  فصييد اسصميي ح فيي  اامي  
 .( 58) ( م   سل ال  ا قأرا  االح  اال قل  ف همل  اسمةذذب قز مل من ا وتذ  فةل   وةل

ااسمالهييي  قلييي  ليييذا اسأةر ييي  ا ييي   عييير اسأةيييذ ب قلييي  اسوةيييل اسمييي د  اهيييد  دان ا ذ  اسمة يييا  اسيييذ   لهيييح 
أةر    هأ ج اس  ا  ن   ذسيإ ان أةر ي   ا سش   ااسذ   د   ان اسأةذ ب ا  ا ل  من اسأةذ ب اسم د  . اا  

  عييل درجييل    ااسيي  اق  ويي    ليي   ا  ييذاح   ييان مأيي  ا يي ن اسيي   هأيي ج( اسة  يي  اسص ليي  ا  ييذاح) ا  يي  اسأةييذ ب
 مه مييل اسيي  اسأةييذ ب أصييد ر أييرإ اسمعيير ل اسيي صض مه مييل  ييررت فصييد سييذسإ   اق  ويي    ليي   س  ييان اس صيي  ا  ييذاح

 اسجلي مل مين مة  يل درجيل سصي   شيأرا اسيا اساد  يل اسأةيذ ا ت مة ي  اسصي  ان  ةير  سيا) ا  ي   ررت ه ث اسماما 
 ا عي ا ت) ان  يررت  مي  . (59) (اسدقا   را  من ألأ لع  اسماما  مه مل سأصر ر مأراإ ذسإ ف  اا مر
 اسأةيذ ب اصي   أهصيح اسا د  يل"  ةيب" قصب اا اسغل  ل   سةع  رامل علال اسل اهداثص  ف  الأةملت اسأ  اسةد دة
. ا ررت مه مل اسأم  ز اسةرا  ل ان اسأةذ ب  أهصح )قن ار ح    جليا اسميأصا الي  ن اةيد ا صي د  (61) ( اساد  

 . ا اله   ذسإ ا     عر قل  نهيداث  أ جيل مة  يل لي  هميل اسمج ي  قل ي  (61)  علص  ا س  ر سوأرة من اسزمن(
 سهعيال ا أ ي ر دان اا أرافي  هعياس  امجيرد  صيع اسأةيذ ب فةيل  ن اي  اسأليل ا   م ن امر الا ا قأرا  قل 

                                                           

  جراصا ا قأداح قل  ا ماال   اسمعدر اسل اح      2اسةصاا ت اسجد د   ج ( هم د اسلةد    شرح    ان56)
258. 

 . 87( عا ح ل م  دا د   اسمعدر اسل اح     57)
  ج د  قاد 115  ر ا  28  س  1927أماز /  -/  ا    28(  رار مه مل ج    ت ا ا  اسم رخ ف  58)

 .161    2اسملإ   اسمالاقل اسج  ص ل   اسمعدر اسل اح   ج
 اسمالاقل اسذلا ل   اسو ص       688    11 س 23/6/1959ح   جللل  29سل ل  717( اةن ر ا 59)

 .416    879اسمعدر اسل اح   ر ا 

 اسمالاقل اسذلا ل   اسو ص     688     11  س  23/6/1959ح   جللل  29سل ل  718( اةن ر ا 61)
 .416     881 اسمعدر اسل اح   ر ا 

  ا  ر : اارال ا  27/5/1985اسم رخ ف   1985-1984ج    ت  1317/  1316( اسصرار اسمر ا 61)
   1991اسمش لد    اسما دئ اسص  ا  ل ف    م ح مه مل اسأم  ز   اسصلا اسج  ص    مااةل اسج ه    اغداد 

  145 . 
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 اسصعيد قلي  اسهعيال اس  اد  لااح فةال  صع فصا   أص  د  اا ااعو    سذاأ  مجرذا اسأةذ ب ان      م   أ جل
 .  د سا اا ن ص ق  من

 

 ا لييا اسما يي  ايي   صيياا مة ا يي  اا م د يي  جليي م  ا ييذاح  هييدث فةييل  ييل: ) ا  يي  اسأةييذ ب أةر يي   لييأا ع اقل يي 
 .(  ن لاب ا   ا ش    من ش      مد اسللال

ام  أةر   اسصلاة اعااله  فصد   ل ف  أةر وص  ا  ص  ) ل للاإ  ش ل  ارا قل  اسه  ة اا قل  لالمل اسجلا 
 . (62) مم   لاب س  اسم  م د   اا مة ا   اا   ان من ش    ان  ث ر أا ة  مةصا  سا ا  لذا اس ار(

 في  ق ر ي  قل ي  اسمج ي  اسجي    أيرإ سيا  م  مة ا   اا م د   قل   اسمج   قل    عب اقأداح) ا  ص  ا م  ا  ل
 قلي  ا ر يب أ ايا  اسعيار ليذ  مين عيارة ف يل اسي … ا سها ل  اثص  اا شراب اا اة ا ادان اا اسصور اسار ح
 .(63) (ا  جراا قر ح اااع اشرالل  لاة

اقرفت مه مل اس صض اسمعر ل اسصلاة اةد ان ارجةأص  اس   علص  اسص  ا   اسم  اذة ق   فصررت ا ي  )سمي     يت 
 مين  ي  ان اسةصااي ت اسأر ي  اسمي  اذ مين 116م صاسيل قين اسمي دة  (64)من    ان اسةصاا ت اسمعير   129اسم دة 
 اسمة  يب اسصلياة قين اسأةا ر ف  الأةملت  د ناسصاا   لذ  جم ع ا   ت اسور ل  اسةصاا ت    ان من 186 اسم دة
 أصيع اسأي  اسم د يل ا فةي ل اسي  ا  أ عر    اسةا رة الذ ” Violence Contreles personnes“ قا رة قل ص 
 129 ا سمييي دة اسمصعيييادة اسصلييياة ميييدسال فييي   أيييد ل اا شييي رات ا  ييياال    يييت ذسيييإ  ييي ن سمييي .  ا شييي    قلييي 

. ااذا   ن اسص  ان اسمعر   د هذا هذا اسص  ان اسأر   ف  قدا ا  أو ح ا سةاي رة اسميذ ارة ف مي   اس صي  اسمذ ارة
قاي رة " اه ييث ا يي  ا ييل اشييرفصا اا اهييدث ا ميي  ا اييدا صا"  فيي ن لييذا م يي     ةييدا ان   ييان ا   يي  سوةييل اسصليياة فيي  

ااح ا  ن من  ا ل اسمرب اسذ    سا اسجلا جم ع اهاال ا قأداح اسذ   صع قل  اسش   مصم   وت جل مأ  ل
 اسمييأصا اسمه مييل قييدت اا  يي ن ميين   ا ييل ا  ييذاح اس و يي  اسييذ   مييس اسشيير  اان سييا  يي سا اسجلييا ااذن ف  يي  اذا

أصييع ا  فةييي ل ف  صيي  أ يييان    ميي  ا  سوييي   أصييع  ييد اسجر ميييل لييذ  ان اقأاييي ر قليي  اسصليياة اليييأةم ل سجر مييل مرأ ايي 
 (65)م اصل ( 

 

                                                           

   2    36  ان اا  أع د   س ( ثرات ها ب   اسصلاة  لاب  سلأال ح ف  اسص  ان ا   ل ز    مجلل اسص62)
 . 258     1966اسص لرة 

 .258  اسمعدر اسل اح      2( هم د اسلةد    شرح    ان اسةصاا ت اسجد د   ج63)
( 129( قصاا ت قرا    ا وس اسلو  أجر م  اقص ا  سذسإ ف ن م   شره  قن اسم دة )332( أص الص  اسم دة )64)

 ( قرا    .332قصاا ت معر   عدح قل  اسم دة )

ح   مجماقل اه  ا اس صض    15  س  725  اةن ر ا  1945  ل ن /  -/ اار ل  16(  صض معر  65)
 . 253-252اسمعدر اسل اح       
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 .(66)  و و  ا سا   ن مصم  قل   اسمج   اجلا اسا اهداث ش    من م د  فةل  ل ف  أأهصح اسصلاة ان ا ررت
 

  ثانيا : طبيع  جريم  التعذيب واستعمال القسوة

اذا    ت اا ةل جر مل الأةم ل اسصلاة ذات اا ةل مأ اقل  اهليب معيدرل  في ن اا ةيل جر ميل اسأةيذ ب س ليت 
  صاأ ن اا ةل جر مل اسأةذ ب ثا اا ةل جر مل الأةم ل اسصلاة . ذسإ   اسذا ل ا ن ف  

 أ. طبيع  جريم  التعذيب :
 

ان اا ةيييل جر ميييل اسأةيييذ ب أليييأصد  ا قأيييداح قلييي  اسليييالمل اساد  يييل ااسذل  يييل سالفيييراد ا قأا رلييي  اهيييد  دق مييي ت 
 ييان اا ةيي  ميين اهييد ممثليي  اسلييلال اسهر ييل اسورد ييل ذسييإ ان ا قأييداح اساا ييع قليي  ا فييراد فيي  لييذ  اسه سييل  اييد ان  

فو  جر مل اسأةذ ب اا ا مر ا سأةذ ب  لألزا سص  مص  ا اقص  من اهد ممثلي  اسليلال سيذسإ في ن اسأشير ة ت   فيل 
أهيييرا اسأةيييذ ب اأة  يييب قل ييي  فصيييا مييين اسالييي صل اساهشييي ل اسأييي   جيييب  ايييذل  اه ييير اليييأ دامص  قلييي  ا ايييالح 

ص  أهاذ من  رامل ا  ل ن اأأةرض س  ف  هر أ  اسورد ل فأ ثر قل  ليالمأ  اأهر مص  امة  ال من  لجه اس ص    
 اساد  يييييييييل ااسذل  يييييييييل اأييييييييي ثر قلييييييييي  ارادأييييييييي  اسهيييييييييرة سيييييييييذسإ  ييييييييي ن أجر مييييييييي  امة  ايييييييييل مييييييييين  لجييييييييي  اس ييييييييي  مصمييييييييي  
   ت  راف  امصمي   ي ن اسةيذر اسيذ  أهيأج اي  اسليلال اسيا  ي ن سيذسإ ف صيدة في  اساعيال اسي  اسهص صيل    مي  ان 

 ةد من ا ل س ب اساداص ل اسأ    أأوح مع راح اسةعر   اان الأ داا اسأةذ ب مع ا فيراد سهملصيا قلي   اسأةذ ب
ا قأرا  اا غ ر ذسإ    مثل  لاة اسللال فصا ال  صاا دس ال قل  اسةجز ف  اساعال اس  اسهص صل اغ ر ار ح 

 . (67)اسأةذ ب 
 

قليييي  مة  اييييل اسما يييي  اسييييذ   لييييأ دا اسة يييي  اا  يييي مر ا لييييأ داا اسة يييي  مييييد  (68)ا ييييد  يييي  اسمشيييير  اسور ليييي 
ا شي    دان لياب  يي  ا   اث ي ح مم رليأ  سا  وأيي  اا ام  لياأص  . اهييدد اسةصاايل قلي  هلييب جلي مل اسجر مييل 

 ااصذا   ان اسمشر  اسور ل   د اقاي  اسهم  يل سممثلي  اسليلال ق يد (69)افةل اسة   اا اسأةذ ب اسذ  الأ دم  
 اداح ااجاصا اذا   ن الأ داا اسة   سي  لياب  ي  ا     افي   ويس اسا يت جيرا اسة ي  اذا  ي ن دان لياب  ي  ا  

                                                           

ح   مجماقل اه  ا اس صض    22  س  264  اةن ر ا  1952  ل ن /  -/ اار ل  14(  صض معر  66)
 . 83اسمعدر اسل اح     

. امهمد قل  اسل سا ق  د اسهلا    اسمعدر  413سمال   اسمعدر اسل اح     ( ا  ر : ل م  ع دح ا67)
 .281اسل اح     

 ( من    ان اسةصاا ت اسور ل  .186( ا  ر : اسم دة )68)
 , Lorsqu ua fonctionnaireor un officier public  … , auraقصاا ت فر ل  : ) 186( اسم دة 69)

sans motif ligitime , use ou faiet user de violence envers les personnes daus lexercice 

ou a loccasion de lexercice  qe ses fonction IL sera puni … ). ) 
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 اسةصاايل    يت ج هيل  شي ل اسة ي   ي ن في ذا    وليص  سلجر ميل اسمصيررة اسةصاايل مية  لي    لي ل قصاايل س  ا در
 .ال ذا سص  اسمصررة اسةصاال مة 

 

 قشير  اسي  لي اات ثيالث مين اسليجن اا اسش  ل ا شغ ل قصااأص  جر مل  ش ل اسأةذ ب ف ن اسمعر  اسمشر  ام 
   مر اا اسما   ا   صاا اسذ  اسأةذ ب   ان ان اشرا قمدا سلصأل اسمصررة ا سةصاال  ه ا قل   اسمج   م ت ااذا
 .(71) ا قأرا  قل  مأصا سهمل ا  سلص  ا غ ر 

فصا ه سل اسأةذ ب اساا ع قل  مأصا سهمل  قلي  ا قأيرا  في ذا ااسماله  قل  ما   اسمشر  اسمعر  ا    ااج  
ا ييع اسأةييذ ب قليي  غ يير مييأصا اا قليي  مييأصا اس يين دان  عييد همليي  قليي  ا قأييرا  اييل سليياب ا يير فيي ن اسميي دة 

ا هن م    ا ا  من أةذ ب اا ع من فيرد ميد  (71) ( قصاا ت   أ ااح ال أااح اهح اسما   مااد ا ر 126)
 فرد ا ر.

 اسصي  ان  ج زلي    اسأي  ااسشيدة اسة   ا اا  من  ا     ش ع  ل ا من) ا   قل     فصد ا رد   اسمشر  اام 
 (لي اات ثيالث  اس  اشصر ثالثل من ا سهاس قا ب اشه ص  مةلام ت قل  اا اجر مل ا رار قل  اسهعال اصعد

 اشيصر ليأل مين اسةصاايل    يت جرح اا مرض اس  لذ  ااسشدة اسة   اقم ل افمت اذا) ا   قل   ذسإ ا  (72)
 .(73)( اشد قصاال ا قم ل ألإ ألألزا م سا ل اات ثالث اس 

 

ااسماله  قل  ما   اسمشر  ا رد   ا      ورح ا ن اسأةذ ب اسذ   صاا ا  ما   اا ن اسذ   صاا ا  فرد مين 
اسمليي اس ل ااسةصي ب . اسيا   ييرج ا فيراد فجةيل اسما ي  اسييذ   أمأيع ا مأ ي ز لييلال اسا  ويل  غ ير  ميين ا فيراد في  

اسمشر  ا رد   قم   رر  اسمشر  اسمعر  اأهد د اسصد  ااسغ  ل من اسأةذ ب الا اصعد اسهعال قل  اقأيرا  
. 

اام  اسمشر  اسةرا   فصد    قل  ان ) ة  يب ا سليجن اا اي سهاس  يل ما ي  اا م لي  ا دميل ق ميل قيذذب اا 
ليي  قليي  ا قأييرا  اجر مييل اا سييالد ح ايي  اال اا مةلاميي ت اشيي  ص  اا اميير اأةييذ ب مييأصا اا شيي لد اا  ا يير سهم

 .(74)س أم ن امر من ا مار اا  قا ح را  مة ن اش  ص  ا  ان اه ا اسأةذ ب الأةم ل اسصاة اا اسأصد د( 

ااسماله  قل  اسمشر  اسةرا   اان   ن  د ل ر قل   صج اسمشر  اسمعر  اا رد ي  في  أهد يد  عيد مةي ن مين 
أةذ ب   ا  ا   ا أل  ق صم  ف  أال ع  ا ح من  صيع قلي صا اسأةيذ ب   اأالي ع  اي ح اسغ  يل مين اسأةيذ ب . اس

                                                           

 ( قصاا ت معر  .126( اسم دة )71)
 قصاا ت معر  اسأ  أة سج اسمرب ااسجرح قمدا .  243-241( مثل اسمااد 71)
 ( قصاا ت ارد   .218/1( اسم دة )72)
 ( قصاا ت ارد   .218/2( اسم دة )73)
 ( قصاا ت قرا   .333( اسم دة )74)
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ف سمشر  اسةرا   سيا  صعير ا يا  اسأةيذ ب قلي  ميأصا فصيا ايل امي   اس ي  اسشي لد ااس ا ير   اسيا  صعير اسأةيذ ب 
ال اا مةلامييي ت اا  أميي ن اميير مييين اصعييد هملصييا قلييي  ا قأييرا  فصييا ايييل  جيياز ان   ييان اسصعيييد سييالد ح ايي  ا 

 ا مار اا اقا ح را  مة ن    ل ذسإ ف  جر مل مة  ل .
ااصييذا   ييان اسمشيير  اسةرا يي   ييد  ييرر هم  ييل اسهر ييل اسورد ييل اميي   ييرر  ميين هم  ييل اسلييالمل اساد  ييل ااسذل  ييل سالفييراد 

  ان ميي     ييذ قليي  ما يي  ق ييدم   يي  قليي  أجيير ا اسأةييذ ب اساا ييع ميين اسمييا و ن ملييأغل ن لييلال ا يي صوصا.  ا
اسمشر  اسةرا   لذا ا    عر أجر ا اسأةذ ب قل  غ  ل مة  ل ل  همل اسمج   قل   قل  ا قأرا  اجر ميل اا 
اقا ح مةلام ت اشه ص  ا  ن ا اس  اي  أجير ا اسأةيذ ب دان أص  يد  اغ  يل مة  يل  ن اسأةيذ ب  م ين ان  صيع مين 

 ت مأةيددة اسي س سغ  يل ااهيدة     م ين ان  صيع اسأةيذ ب سغ  يل   عيل اسما   اقأم دا قل  ليلال ا  وأي  سغ  ي
ا سجييي     ولييي     مييي اا شيييرال  عييياهب اهيييد  عيييام  مييين اسميييااا  ن اسييي  داصرأييي  )مر يييز اسشيييرال( سأليييا ل 
 اس عامل مة   هن أ ان م س ل اا غ ر ذسإ من ا مار اسش ع ل سلم اا ثا  ي مر اسمي اا اهيد رج سي  اأةيذ ب

.  قل ي  اسمج   قل  للال من أم ه  ام  ا  وأ  ملأغال ا ول  اأةذ ا  لا  صاا اا  ر د  سم  سلرماخ اسش  
 ا ير  سغ  ي ت اا مي  ا قأيرا  قل  همل   عد اغ ر ا  وأ  للال قل  اقأم دا اسما   من اسأةذ ب ا ا  اذن
 .مة  ل غ  ل اأهص ح اسأةذ ب أص  د قدا اسةرا   اسمشر  قل    ن سذسإ اسما   من ا اق  مأعار امر لا ا م 

 (75)ا الهيي  ا ميي  ان اسمشيير  اسةرا يي   يي  قليي  أجيير ا اسأةييذ ب مييمن جييراصا أجيي از اسمييا و ن هييداد ا يي صوصا 
ا ن مامييا  أجيير ا اسأةييذ ب اساا ييع ميين اسما يي  اقأميي دا قليي  لييلال ا  وأيي   صعييد ايي  هم  ييل اسلييالمل اساد  ييل 

ا قأا ر  اهيد دق مي ت اسهر يل اسورد يل فصيا  صعيد اي  هم  يل اسهر يل اسورد يل ف ي ن ا جيدر ا سمشير   ااسذل  ل سالفراد
 اسةرا   ان  جرا اسأةذ ب ممن جراصا اسةداان قل  اسهر ل اسورد ل .

 
 ب. طبيعة جريمة استعمال القسوة :

ع مين ممثلي  اسليلال ميد ا فيراد ان اا ةل جر مل الأةم ل اسصلاة أأ ا  اهلب معدرل  ذسإ ان اسصلاة اسأي  أصي
ام  ان أصع م صا ا قأا رلا افرادا  الذا م   أهصيح في  لي صر  اسهي  ت اسأي  أ يان ف صي  ليذ  اسصلياة  يد ا ةيت مي صا 
أهص ص  سمع سهصا اسش ع ل اا  لأة  ل ا م    أصا اسذاأ ل اسورد ل ف  ان قداا صا ف  لذ  اسه سل  يد ا يع ا ليمصا 

افرادا اا س أ جل أااح اهصصا اسصااقد اسج  ص ل اسة د ل اسمصررة سالفراد ا قأا ر ان ا قأداح اا ع  اسهل اصا ا قأا رلا
قليي  هييح اسوييرد فيي  اسه يي ة ااسلييالمل اساد  ييل ااسذل  ييل فيي  ذاأيي  اا قأايي ر  هصيي  ملييأصال   صميي  اذاأيي  . اميي  اذا    ييت 

ليييلا ت اسا  ويييل اا ليييأةم ل ام    أصييي  فييي ن  اسصلييياة  يييد اليييأةملت ميييد ا فيييراد مييين ممثلييي  اسليييلال اقأمييي دا قلييي 
اسةييداان   ييان اا ةيي  ا لييا اسلييلال اسهليي اص    يي  اا ييع ميين اهييد ممثليي  اسلييلال اقأميي دا قليي  لييلال ا  وأيي  فييال 

                                                           

(    اسمشر  اسةرا   قل  جراصا أج از اسما و ن هداد ا  صوصا ف  اسوعل اسث سث ممن اسا ب اسل دس 75)
 اة اان اسجراصا اسم لل اااجا ت اسا  ول ممن اس أ ب اسث    اة اان اسجراصا اسممرة ا سمعلهل اسة مل .
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 جاز ان أ ان اسمل اس ل اسج  ص ل ل   ولص  اذا ا ع اسةداان من فرد مد فرد ا ير  ن اسةيداان  أاجي  اسي  هيح 
 . (76)اد  ل ااسذل  ل ا قأا ر  اهد دق م ت اسهر ل اسورد ل اس س ا قأا ر  هص    صم  اذاأ  اسورد ف  اسلالمل اس

 ان قلي  في   قصااأصي  اهيدد اسليلال ممثلي  مين اساا ةيل اسصلاة الأةم ل جر مل قل  اسمعر  اسمشر     ا د
 قليي  اقأميي دا اس يي س مييع اسصليياة الييأةمل قمام ييل ا دمييل م ليي  شيي   ا ييل قمييام  ملييأ دا اا ما يي   ييل)

 قلي  أز يد   اغراميل اا لي ل قل  أز د   مدة ا سهاس  ة  ب ا ادا صا ا م  اهدث اا اشرفصا ا لذ  اه ث ا  وأ 
 .(77) (  معر  ج    م صأ 

   ميدة ا سهاس  ة  ب) ا ن فصرر اسمعر  سل   اسلو  ا وس اسصلاة الأةم ل جر مل قل  اسةرا   اسمشر  ا  
 ق ميل ا دميل م لي  اا ما ي   يل:  اسةصيااأ ن ل أ ن ا هد  اا د   ر م صل قل  أز د   ااغرامل ل ل قل  أز د

 دان اذسيإ ااد ي  اسمي  اهيدث اا شيرف  اا ا قأاي ر  ف  يلذ   ا  وأي  قل  اقأم دا اس  س من اهد مع اسصلاة الأةمل
 . (78)  (اسص  ان قل ص      اشد قصاال ا  ل ا  الل

ااسمالهيي  قليي  اس عيي ن اسليي اص ن ان اسمشيير  سييا  صعيير اسهم  ييل قليي  اسمييأصا اا اسشيي لد اا اس ا يير  ميي  فةييل فيي  
جر مل اسأةذ ب ال االح اسهم  ل سالفراد   فل مد اقأداحات ممثل  اسللال   اسا  مع اسمشر   عيدا   عي  اا 

ا ي ن ل ي إ غ  يل مة  يل اا سيا   ين    مي  ان غ  ل مة  ل اا لدف  مهددا من الأةم ل اسصلياة ف سجر ميل أصيع ليااح 
جر مل الأةم ل اسصلاة أأهصح ا   الل ا سشر  ااهداث ا  ا ا سادن    ان ا  ذاح   ان اد      ا   شأرا ف   

 . (79) ان   ان شد دا اا جل م  ال   و  سص  ا اسجر مل ان   ان ا  ذاح ال ا 
 

                                                           

 .55-54( ا  ر : مهمد ز   ااا ق مر   اسهم  ل اسج  ص ل سلهر  ت اسش ع ل   اسمعدر اسل اح     76)
 ( قصاا ت معر   .129( اسم دة )77)
 ( قصاا ت قرا   .332( اسم دة )78)
 .92-91( ا  ر : عا ح ل م  دااد   اسمعدر اسل اح       79)
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 المبحث الرابع

 الخاصة الحريات على االعتداء ةجريم:  االول المبحث

 

 لممثلً ٌجوز ال بحٌث الشخصٌة، بالحرٌة الماس االعتداء تجرٌم على داب قد الجنائً القانون ان المعروف من

 ، مبرر دون االعتراف علئ لحمله المتهم مع التعذٌب او القسوة استعمال وظائفهم على اعتمادا   العامة السلطة

 غٌر فً االفراد احد منزل دخول او قانونً سبب دون حجره او حبسه فرد اي على اٌضا القبض لهم ٌجوز وال

 للفرد خاصه صور التقاط او حاص حدٌث علئ الحصول او ، قانونا    االجراءأت المقررة اتباع ودون االحوال

  الشخصٌة الحرٌة مفردات علئ صرٌحا ذ عدونا تعد الصور فجمٌع هذه ، قانونا المقررة االحوال غٌر فً

 لتثبٌت والقضائٌة االدارٌة مهامهم بممارسة دوما العامة مكلفون السلطة ممثلً ان نجد بالمقابل ،ولكن لالفراد

 التً والحرٌات الحقوق ببعض المساس معه ضرورة ٌستلزم قد الذي االمر المجتمع فً العام النظام دعائم

 بحرمة او الشخصٌة كرامته او البدنٌة للفرد بالسالمة المساس او التنقل بحرٌة كالمساس ، القانون ٌحمٌها

 ببعض المساس بعدم ملتزمٌن قانونا   هم مثلما العامة السلطة ممثلً ان اخر بمعنى ، الخاصة وحٌاته مسكنه

 فمن العام وعلٌه للصالح وتحقٌقا   الوظائفهم اداءا   بها بالمساس نفسه الوقت فً مضطرون ،فانهم الحقوق

  شروط تجرٌم فً البحث عبر وذلك شرعً غٌر هو وما مشروع هو ما بٌن الفاصلة الحدود رسم الضروري

 (الواجب اداء) االباحة وسبب المشروعٌة:  هً امر اربعة بانعدام ،والمتمثلة الشخصٌة بالحرٌة الماسة االفعال

 تصرف العتبار ضرورٌا   شرطا   ٌعد كلً بشكل االمور هذه ،فانعدام الضرورة وحالة علٌه المجنً ورضاء

 .الشخصٌة للحرٌة انتهاكا   العامة السلطة ممثلً
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 الخاصه الحريات علئ االعتداء هيه ما:  االول المطلب

 واما عدمه من الخاص القصد توافر وجوب بشؤن خالف ثار فقط الخاصه الحٌاه حرمه علئ االعتداء جرٌمه ان

 جرٌمه اما التعذٌب، جرٌمه فً الخاص القصد توافر أوجب المشرع فان القسوه واستعمال التعذٌب جرٌمه

 الجنائً القصد وجود تطلب مدئ سنبحث وعلٌه. العام الجنائً القصد توافر لقٌامها فٌكفً القسوه، استعمال

 :التعذٌب وجرٌمه الخاصه الحٌاه حرمه علئ االعتداء جرٌمتً فً الخاص

 

 :الخاصه الحياه حرمه علئ االعتداء جريمه في الخاص القصد.  أ

 بترجم الخاصه( مكررا 309) الماده فً ٌتطلب لم المشرع ان الفقه من جانب ٌرئ المصري القانون فً

 جمٌعها تستوي فعله الئ المتهم دفعت التً البواعث وان العام القصد سوئ الخاصه الحٌاه الحرمه علئ االعتداء

 لمجرد الصوره أم الحدٌث استغالل أم اجنبً أم وطنً سٌاسً نظام خدمه أم االبتزاز الباعث أكان سواءا أي

 المصري الفقه من اخر جانب وٌرئ. (1) الجرٌمه لتحقق ٌكفً وحده العام فالقصد االستطالع، وحب الفضول

 وجود فً بالفعل للقٌام االراده باتجاه ٌتحقق الذي الخاص القصد توافر ٌلزم بل ٌكفً ال وحده العام القصد ان

 من نوع مجرد أو مصلحه فً الباعث وٌتمثل  الخاصه، النٌه من جرد اذا منه االهطر فالفاعل علٌه الباعث

 .(2) الفضول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 781و777و773 السابق، المصدر  الخاص، القسم حسنً، نجٌب محمود:  ٌنظر( 1)
 .436ص السابق، المصدر الخاص، القسم: مصطفئ محمود: ٌنظر( 2)
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 النص الن الغاٌه أو للباعث اعتبار دون العام القصد بتوافر تتحقق المصري التشرٌع فً الجرٌمه ان والمالحظ

 فان العراقً التشرٌع فً اما الجرٌمه هذه علئ ارتكاب علئ الباعث الً االشاره من خالٌا جاء قد (3) القانونً

 اعتبار دون العام القصد توافر لتحققها فٌكفً القانون العقوبات من( 328) الماده فً علٌها المنصوص الجرٌمه

 اما الجرٌمه، وتتحقق العام القصد ٌتوافر بذلك وعمله الفعل بارتكاب قٌام الموظف فبمجرد غاٌه أو باعث الي

 قصدا فتتطلب لقٌامها اخر فرد ضد الفرد ٌرتكبها والتً عقوبات( 438) الماده فً علٌها الجرٌمه المنصوص

 كان اذا اال تتحقق ال الجرٌمه ان أي (الٌهم االساءه نشرها شؤن من كان اذا) بعباره الٌه النص اشار بها خاصه

 اخبارهم نشرت اذا علٌهم المجنً إلئ ٌسًء ان شؤنه من للقصد العام عن فضال الخاصه الحٌاه علئ االعتداء

 .لالفراد العائلٌه أو الخاصه حٌاتهم باسرار التعلٌقات المتصله أو صورهم أو

 علٌه نص ما اما الجرٌمه، لقٌام العام القصد توافر فٌكفً علٌها اعتدي اذا الخاصه الحٌاه اسرار ان والمالحظ

 الخاصه حٌاته اسرار علئ ٌعتدي الذي ان الشخص اذ منتقد موقف فهو خاص قصد من العراقً المشرع

 بحقه، جرٌمه بقٌام ٌقوم ان لٌستطٌع عدمها من له االساءه تحقق وٌتحقق من لٌرئ االنتظار علٌه وحرمتها،

 النه بمجرد( الٌهم االساءه نشرها شؤن من كان اذا)بعباره النص ٌقٌد ال ان العراقً االجدر بالمشرع وكان

 حرمه علئ االعتداء تقوم بها قانونا المصرح االحوال غبر فً الخاصه الحٌاه اسرار من سر أي علئ الحصول

 االساءه عدم أم الشخص االساءه الئ ذلك شؤن من أكان سواءا الخاصه الحٌاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—––––––———————————————————————————— 

 المصري العقوبات قانون من( أ ح/309) و( 309) المادتٌن( 3)
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 : التعذيب جريمة في الخاص القصد.  ب

 الى الفاعل اراده اتجاه تحققها فً ٌكفً ال اي ، العام الجنائً القصد نتوافر لقٌامها ٌكفً ال التعذٌب جرٌمة ان

 خاص قصد جانبه الى ٌتوافر ان ٌتطلب بل الجرٌمة عناصر بكافً العلم مع النتٌجة وتحقٌق الفعل ارتكاب

 القصد تكوٌن فً الباعث او الغرض هذا فٌدخل معٌن غرض او غاٌة تحقٌق نٌة او خاص بباعث ٌتمثل

 .(4) التعذٌب جرٌمة فً الخاص الجنائً القصد فٌه فٌكون كعنصر

 اال.  التعذٌب فعل من الوصول لٌه الجانً ٌهدف الذي الغرض توافر بلزوم المشرع فٌها اعتد التعذٌب وجرٌمة

 نص المصري القانون ففً ، فٌه توسع من معٌن وهناك امر على التعذٌب من الغرض قصر من هناك ان

 كل على على العقوبة فقرر االعتراف على المتهم لحمل) التعذٌب من ٌكون الغرض ان على الجنائً المشرع

 توسعا فقد واالردنً العراقً المشرع اما .( 5)(  االعتراف على لحمله بنفسه ذلك فعل او متهم امر بتعذٌب من

 التً واشدة العنف انواع من نوع اي شخصا سام من) عقوبة االردنً على المشرع نص حٌث الغرض هذا فً

 العراقً المشرع ونص.(6)( بشانها معلومات على او بجرٌمة اقرار على الحصول بقصد2 القانون ٌجٌزها ال

  على لحمله خبٌر او شاهد او متهم امر بتعذٌب او عذب علمة بخدمة مكلف او موظف كل عقوبة) على

( بشانها معٌن راي العطاء او االمور من امر لكتمان او بشانها او معلومات باقوال اولالدالء بجرٌمة االعتراف

 فنص ، العام القصد الجنائً بوجود وتكتفً الغرض هذا مثل وجود تشترط لم التً القوانٌن بعض وهناك(7)

 قانونً سبب دون االشخاص ضد العنف ٌامر باستخدام او ٌستخدم الذي الموظف معاقبة على الفرنسً المشرع

 بمناسبته او لوظٌفته ممارسته اثناء

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .136،ص السابق المصدر ، داُود سامً صباح:  ٌنظر( 4)
 . تونسً عقوبات( 103) المادة ومثلها مصري عقوبات( 126) المادة( 5)
 . اردنً عقوبات( 208) المادة( 6)
 التعذٌب من الغرض ذكر فً توسعت التً القوانٌن ومن عراقً عقوبات( 333) المادة( 7)
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 او الغرض هذا مثل وجود ٌشترط لم حٌث (9)اللٌبً مشروع فعل وكذلك . والقطري واللبنانً السوري كذلك

 المتهم بحرٌة الماسة السلطة رجال اعتداءات من لذاته للمتهم حماٌة بذلك فحقق غاٌة وا باعث على النص

 نطاق تضٌٌق عنًٌ انما للتعذٌب العقابً النص فً معٌن غرض فوجود  والنفسٌة، البدنٌة وسالمته وكرامته

 .(10) السلطة اعتداءات من للمتهم المرجوة الحماٌة

 فرق فال لجرٌمةا لقٌام ٌكفً العام القصد ان ٌعنً التعذٌب من معٌنة غاٌة او باعث وجود على النص عدم ان

اشباع  لمجرد او كرامته من الحط منه او االنتقام او اذالله او االعتراف على المتهم حمل ٌقصد ٌقع تعذٌب بٌن

 الرغبة المتعطشة لالنتقام لدى القائم بالتعذٌب مستغال وظٌفته وما تمنحه من سلطة وامكانات .

 

 الرتكاب النٌة وجود بمجرد اي  ذلك، على النٌة بمجرد ٌتحقق الخاص القصد ان الٌه االشارة ٌجدر ومما

 او االمور من امر كتمان بمعلومات او  االدالء على المتهم لحمل او االعتراف على الحصول ٌقصد التعذٌب

 رفض او كما عدمه، من الغرض الى هذا الوصل قد الفاعل كان اذا عما النظر بعض بشاتها راي اعطاء

 على ٌحصل ان قبل الفاعل على القبض او ٌلقى  معلومات، بابة االدالء او اعتراف اعطاء علٌه المجنً

 النص فً المذكورة والغاٌات االغراض لغٌر بالتعذٌب الموظف قٌام ان وٌالحظ(11)بالتعذٌب قٌامه من الغرض

 الجرٌمة كلٌا، ٌنفً ال التعذٌب جرٌمة فً الخاص الجنائً القصد تخلف ان اذ والعقبات من المسإولٌة ٌعقبه ال

 وفق موظف ٌقوم بها تعذٌب جرٌمة من فتتحول للجرٌمة القانونً الوصف ٌبدل الخاص القصد تخلف الن

 العقوبات قانون من[ 333] المادة احكام

 

 

 

 

 

 

 .( عقوبات فرنس186ً( المادة )8)
 ( عقوبات لٌبً .435)( المادة 9)
 137المصدر السابق ،ص( صباح سامً داُود ، 10)
 ،. وصباح سامً داود  127ابو عامر المصدر السابق ص (ٌنظر : محند زكً 10)

 .137المصدر السابق ،ص 
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 الجرح او الضرب او االٌذاء جرائم احدى او[333] المادة فً الواردة القسوة استعمال جرٌمة الى العراقً

 والتعذٌب الغرض من المجرد التعذٌب بٌن القرٌة ان ٌرى من وهناك (12) العقوبات قانون فً علٌها المنصوص

 التً االعراض احد لتحقٌق ٌقع تعذٌب بٌن المطلقة فالمساواة  للعدالة، محققا معٌن ٌكون ٌفرض الموصوف

المشرع  على فٌكون للعدالة مجافٌا ٌكون الغرض من المجرد التعذٌب وٌبن ذكرها على القوانٌن السابقة درجت

 الن الراي بهذا التسلٌم ٌمكن وال . (13) العقوبة تشدٌد ٌوجب طرفا معٌن لغرض التعذٌب حالة من ٌجعل ان

 كان اذا اال به االعتداد وعدم التعذٌب فعل والتخفٌف من معٌن مدى الى غرض بدون التعذٌب جواز مقتضاك

 فمجرد معٌن بغرض تقٌده او بوصفه ال لذاته ٌجرم ٌجب ان التعذٌب فعل ان ذوى حٌن فً  معٌن، لغرض

 التً الغاٌة او الفرض إلى النظر دون التعذٌب جرٌمة تقوم فٌه لعاما الجنائً القصد وتحقق التعذٌب فعل وقوع

 من هو كان غرض ألي التعذٌب فان مجرما الفردٌة للحرٌات التعرض كان واذا التعذٌب، الى الجانب دفعت

 والعقلٌة البدنٌة سالمتهم وتتعرض كرامتهم وتنتهك االفراد بها بل ٌذل الفردٌة الحرٌات تنتهك االفعال اخطر

 ٌإخذ ما فان لذلك. لها وانتهاك االفراد لحرٌة تعرض التعذٌب بعد االطالق، فلٌس على. االعتداءات ألخطر

 الفرنسً المشرع نهجه الذي النهج وان  التعذٌب، لجرٌمة خاص توفر قصد تطلبه العراقً المشرع على

 لقٌام ٌكفً كان سبب ألي لها التعرض ومنع الفردٌة الحرٌة حماٌة مع الذي ٌتالهم الصحٌح هجالن هو واللٌبً

 ٌعتد فال ، خاص قصد تطلب دون فقط العام القصد توافر واللٌبً المشروع الفرنسً عند التعذٌب جرٌمة

[   186] المادة فً الفرنسً المشرع علٌه نص بما وذلك التعذٌب الى الجانً غاٌة دفعت او باعث باي المشروع

(  435) المادة فً اللٌبً المشروع فعل. وكذلك(  قانونً سبب دون) التعذٌب ٌستخدم الموظف الذي معاقبة من

 .العقوبات قانون من

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( من قانون العقوبات العراقً .416-412( ٌنظر المواد )12)
 .138، المصدر السابق ، ص( ٌنظر صباح سامً داود 13)
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 االعتداء جريمة في العدوان خصائص: الثاني المطلب

 عنها فتخلع  االفعال، بعض منه تستبعد التجرٌم نص فً واردة قٌود على بناء للجرٌمة الشرعً الركن انتفاء أن

 وعلة التجرٌم علة بٌن الوثٌق االرتباط لنا ٌبدو وبذلك .(14) ومباحه افعال الى وتردها المشروعة غٌر الصفحة

 الثانٌة استخالص معه ٌمكن الذي النحو على االباحة

 ان عله حٌن فً  بالحماٌة، جدارته المشرع ٌرى الذي الحق او المصلحة حماٌة هً التجرٌم فعله  االولى، من

 الذي كان السلوك ان تبٌن ما اذا مباشر بطرٌق ذلك ٌكون وقد  ذاتها، التجرٌم من العلة انتقاء هً االباحة

 االعتداء وتسمى لهذا محدثا معٌنه بظروف باقترانه ٌعد لم المحمٌة المصلحة على اعتداء ٌولد ان فٌه االصل

السلوك  ان تبٌن ما اذا مباشرة غٌر بصورة التجرٌم عله تنفً وقد ،(  الحق انتقاء بمبدأ)  الصورة هذه

تجد  وقد هذا (15)،(   الحق رجحان بمبدأ) الصورة هذه وتسمى والحماٌة بالرعاٌة اجدر حقا المنصوص

 المعرف من .الشخصٌة بالحرٌة المساس مجال فً التطبٌقٌة ناحٌة من. ألعمالها اوفر نصٌبا االخٌرة الصورة

 ٌحمً المصالح الجنائً القانون ال نظرا  التجرٌم، اطار فً دورا ٌلعب ال علٌه المجنً رضا ان بداهة

 إلرادة ٌكون فٌها استثنائٌة حاالت هناك فان هذا ومع الخاصة الفردٌة بالموافق االعتداد عام بشكل االجتماعٌة

 ببعض فً التصرف االنسان حرٌة اعمال هو هنا االباحة واساس  الجرٌمة، اباحة حٌث من اثرا علٌه المجنً

 لرضا القانونٌة تحدٌد القٌمة فان االساس هذا وعلى( 1)  العامة، االجتماعٌة القٌمة من والمردة الخاصة حقوقه

 تحققه حال فً االباحة  حٌث من الشخصٌة بالحرٌة الماسة الجرائم على اثر لبٌان مهمة مسالة علٌه المجنً

 التجرٌم حٌث ومن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 133،ص 1998،  1،طاكرم نشات القواعد العامه فً قانون العقوبات  ( ٌنظر :د.14)
 المبادي العامة فً قانون العقوبات ، مطابع، د. علً حسٌن الخلف . د. سلطان الشاوي ( 15)

 . 243-242،ص 1981الرسالة ، الكوٌت ، 
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 االعتداء على واثره فٌه توفرها الواجب والشروط الرضا تعرٌف نبحث ان سنحاول المطلق ومن انتقاله، عند

 : ثالثة نقاط على وذلك  الشخصٌة، بالحرٌة الماس

 لرضا عامة قاعده على النص ضرورة عدم او ضرورة بشان العقابٌة الوانٌن تباٌنت الرضا لقد تعرٌف/ اوال

 وٌشكل اكدت القوانٌن فبعض الفردٌة بالمصالح الماس االعتداء على واثره القانونٌة تحدد قٌمه علٌه المجنً

 االخر البعض ان حٌن وفً (16) الحاصة، الطبٌعة ذات الجرائم لبعض مبررا سببا اعتبار الرضا على صرٌح

 علٌه المجنى لرضا القانونٌة القٌمة تحدٌد امر فتركت القاعدة تلك على لنص ترى ضرورة ال القوانٌن من

 (17). الخاص فً قسمه العقوبات القانون

 :الرضا شروط/  ثانيا

 والتؤكٌد بحثها على القانونً الفقه دال التً الضوابط من لجملة قانونٌا تصرفا بوصفه علٌه المجنى رضا ٌخضع

 القانون به ٌسمح الذي المجال ضمن القانونٌة ألثاره ومنتجا صحٌحا ٌقع ان ٌمكن ال فالرضا  علٌها،

 : هي الشروط من لجمله مستوفيا كان اذا اال

 مدركا علٌه المجنى ٌكون ان الشرط هذا ومقتضئ: اهلٌة ذي عن صادرا الرضا ٌكون ان —1

 ان ضرورة فً تبدو ذلك وعلة اثار، من عنها ٌنتج بما عالما واقوال افعال من عنه ٌصدر لما

 تختلف قد الجنائً القانون فً الرضا اهلٌة وان هذا .قانونا بها ٌعتد ارادة عن معتبرا الرضا بكون

 ٌشترطه الذي السن دون هو سن على العقابٌة القوانٌن بعض تنص فقد المدنً القانون فً عنه

 الذي السن تحدد فً تباٌن قد المصري العقوبات قانون فان المثال سبٌل فعلى ، المدنً القانون

 اخرى، الى جرٌمة من برضاه لالعتداد علٌه المجنى ٌبلغه ان ٌجب
(18)

  

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 263، ص  ، المرجع السابقمحمود نجٌب حسنً ، شرح قانون العقوبات ،القسم العام ( د .16)
 ، مطبعة جامعة دمشق ، 4المبادئ العامة فً قانون العقوبات ، ط، ( د .محمد الفاضل 17)

 . 304ص  1965
 . 48ود ،المرجع السابق ،ص( د. ضاري خلٌل محم18)
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 احدى الشخص ببلوغ الرضا لصحه الالزمة االهلٌة من حدد قد المصري المدنً القانون ان حٌن فً

 المدنً والقانون العقوبات قانون بٌن تنسٌقات أجرى قد العراقً المشرع أن تجد بالمقابل (19)، سنه وعشرٌن

  تكون أن دون العمر من عشر الثامنة تمام هو والذي بالرضا االعتداد سن االهلٌة او سن تحدد بصدد وهو

 فً اما بالرضا االعتداد سن صراحه المشروع فٌها ٌحدد التً   لألحوال  بالنسبة هذا القوانٌن بٌن تباٌنآ هناك

 تكشف ان قضٌه كل مالبسات فً النظر ٌصدد وهو الموضوع قاضً فٌتعٌن على معٌنه سن تحدد عدم حاله

 دون برضاء اعتد ذلك له ثبت ما فاذا ، وٌؤثره به ٌرضى الذي الفعل علٌه لطبٌعة المجنى ادراك مدى عن

 التً االفعال ماهٌه فهم على قابلٌته هو برضاه لالعتداد علٌه المجنى قٌام اهلٌة فمعٌار معٌنه، بسن التقٌٌد

 علٌها المترتبة باآلثار وعلمه بها ٌرضى

 

 الشخصية بالحرية الماسة الجرائم على الرضا اثر/ثالثا

 اال بالرضا ٌعتقد ال الجنائً فالقانون ، العامة  المصلحة بمعٌار منوط علٌه المجنى لرضا القانونً الدور ان

 بالمصالح الماسة االعتداءات بالنسبة ،اال االباحة مجال فً اثره ٌنتج ال فهو وبالتالً االستثناء سبٌل على

 ضمن تكٌف حقوق من علٌه تشتمل بما الشخصٌة والحرٌة العامة، االجتماعٌة القٌمة من والمجردة الفردٌة

 واجبات من ٌعادلها ما على الفردٌة المكنات فٌه تغلب ذاتً قانونً مركز انها على الحماٌة الجنائٌة اطار

 ارتباطها من اكثر الفردٌة بالجوانب مرتبطة الشخصٌة للحرٌة المكونة الحقوق معظم ان بمعنى اخر ، اجتماعٌه

 على اثرآ الحقوق تلك اصحاب إلرادة ٌجعل الذي االمر  الجسم، سالمة فً الحق باستثناء بالجوانب االجتماعٌة

 .بها المساس اباحة

 

 

 

 

 

 

 العامة فً قانون العقوبات ،الجزء الثانً ،( د. عدنان الخطٌب ،الوجٌز فً شرح المبادئ 19)
 . 196المرجع السابق ،ص  1956مطبعة الجامعة السورٌة ، 

 . 250د. ممدوح خلٌل بحر ، المرجع السابق ، ص ( 20)
 . 351( د. ممدوح خلٌل بحر ، المرجع السابق ،ص21)
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 لهذا ان على استقر قد القانونً الخطه ان نجد جسمه سالمه فً الفرد بحق المساس على الرضا الثر فبالنسبة

 حق وهو اجتماعً وجانب ، االلم من وتحرره جسده تكامل فً الفرد الحق وهو فردي جانب:  جانبٌن الح

 جانبٌه على الحق لهذا اجتماعً الجانب ٌتقوق ما وغالبا االجتماعٌه، وظٌفته الفرد ٌإدي ان فً المجتمع

 ٌمكن ال االساس هذا وعلى فان لذا حٌاته وضمان الفرد ٌإدي ان فً مصلحه الن للمجتمع ذلك الفردي

 اي) ٌمكن نه أال  االنسان، جسم وسالمة الحٌاة على الوقعه االعتداءات كافة ٌبٌح عام بالرضا كسب االعتمداد

 تبقى حٌث االجتماعً بجانبه المساس دون الحق لذلك الفردي الجانب على االعتداء الباحه سببؤ خاصؤ( الرضا

 فً الرضا الثر القانونً الوصف وان هذا. علٌه المجنً برضا تمت لو حتى للترجرٌم خاضعه االفعال االخٌرة

وبالتالً   الحق، بهذا الماسة للجرائم الشرعً للركن نافٌا باعتباره ٌظهر الجسم سالمة فً بالحق مجال المساس

 الٌرد اال االثر هذا مثل ان علما  مباحه، افعال الى لٌعٌدها صحٌحا وقع ما اذا الجرمٌة الصفة عنها ٌخلع فانه

 فً كالحق الشخصٌة الحرٌة علٌها تقوم التً الركائز لبقٌة بالنسبة اما  .الحق لهذا البحثٌة الفردٌة الجوانب على

 فان حٌاة خاصة وحرمه مسكن وحرمه مسكن حرمه من ٌتضمنه بما الخصوصٌة فً والحق الشخصً االمن

 هذا ٌبرز رضاه، وٌكاد بدون اي علٌه المجنى ارادة من رغما وقعت اذا اال تقوم ال انها الجراٌم هذه فً االصل

 حق على فبالنسبه لالعتداء  الجرائم، هذا مثل تحكم التً القانونٌة النصوص خالل من واضح بشكل المفهوم

 على تدل الحبس او كالقبض والحجز االعتداء لفعل المكونة المادٌة العناصر ان نجد الشخصً افنهم فً االفراد

 .واالكراه بالقوة اي علٌه المجنى ارادة عن رغما اال التقع انها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجسم ومدى الحماٌة التً ٌكلفها له القانون( د. محمود نجٌب حسٌن ، الحق فً السالمة 22)
 . 550 _ 547 العقوبات ،المرجع السابق ، ص

 .  98السابق ، ص ( د. ضاري خلٌل ممدوح ، المرجع 23)
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حرمة المسكن فً حٌن  صراحة انعدام الرضا لتحرٌم االعتداء علىفً حٌن نجد ان المشرع الجنائب قد اشترط 

( ولعل طبٌعة هذه الحقوق من حٌث تفوق الجوانب 4افتراضه ضمنا  فً حالة انتهاك حرمة الحٌاة الخاصة )

فردٌة فٌها على ما ٌقابلها من جوانب اجتماعٌه هً التً تفسر الدور الرئىسً الذي ٌلعبه الرضا فً مجال ال

تجرٌم او اباحة االفعال الماسة بها، علما  ان الوصف القانونً للرضا ضمن نطاق هذه لحقوق ٌتمثل فً كونه 

قٌامة صحٌحا  ٌعد مانعا  من تحقٌق  عنصرا من عناصر الركن المادي للجرائم الواقعة علٌها وبالتالً فان

 الجرٌمة النعدام ركنها المادي وبالتالً سقوطها.
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 : الخاتمة

 محور شك بال وهو ، علٌها ظهرت التً والفلسفات ، االرض هذه على نزلت التً االدٌان محور هو الفرد ان

 النظم مختلف فً القانونً التفكر فً هاما مكانا باألفراد المتعلقة الحرٌات موضوع فقد لذلك ، القانونً التنظٌم

 تتمتع وبقدر الحرٌات كل اساس الفردٌة الحرٌات وعد. متباٌنة وفلسفات مذاهب لها اتخذت التً السٌاسٌة

 . طاقته وتفجٌر وطموحاته ذاته تحقٌق للفرد ٌكون بها االفراد

 وهو الناس حٌاة فً شًء بأهم التصاله الخاصة اهتمه(  الفردٌة للحرٌات الجنائٌة الحماٌة) موضوع وٌكتسب

 وحرٌته ، الشخصً امنه فً فحرٌته ، عنه تنفك ال بشخصه لصٌقة حقوق من فٌها بما الفردٌة حرٌتهم ٌمس ما

 حٌاته وحرمة ، والذهبٌة البدنٌة سالمته فً وحقه  ، المسكن هذا وحرمة مسكنه فً وحرٌته ، التنقل فً

 ما فً اال االشكال من شكل باي لها التعرض ٌجوز ال االنسان بشخص لصٌقة وحرٌات حقوق كلها ، الخاصة

 تشابك فتن الفردٌة حرٌته للفرد كان اذا ألنه وذلك ، وتقٌٌدات حدود من القانون وٌخطه الدستور ٌرسمه

 ، االخرٌن وحرٌات حٌاة مح وحرٌته حٌاته بتنظٌم ملزما الفرد تجعل مجتمعٌن االفراد فً حٌاتهم بٌن العالقات

 بالحٌاة بالمشاركة ملزم انه اال واعتقاده وقناعته رغبته وفق حرٌته ٌمارس لشانه معٌن نطاق فً الفرد فٌترك

 وقدرتها ونطاقها مداها تضع وهً الجنائٌة الحماٌة تثٌره ما اهمها كثٌره مشكالت ٌثٌر شائك امر وهذا ، العامة

 .   لهم االخرٌن تعرض دون بحرٌاتهم التمتع من االفراد تمكٌن سبٌل فً

 السلطة تتخذه بما وذلك الفردٌة بالحرٌات مساسا القٌود اكثر تضع انها الحماٌة هذا تقدٌم بصدد وهً السلطة ان

 وهنا ، االفراد للحرٌات بذلك فٌتعرض للقانون تطبٌق من السلطة ممثلو ٌمارس وبما ، جنائٌة اجراءات من

 ، بأفرادها ممثلة لهم السلطة تعرض ازاء االفراد لحرٌات الجنائٌة الحماٌة تحقق مدى:  وهً المشكلة تثور

 الفردٌة للحرٌات الحماٌة تحقٌق وبٌن ، المجتمع وحماٌة وظائفها ممارسة فً الدولة  حق بٌن. التوازن وٌجاد

 ممارسة تصدد وهً الفردٌة الحرٌة حماٌة الى بها تهدف معٌنة بإجراءات التقٌد الدولة من تتطلب التً

 .        وظائفها

 مدى معرفة:  هً البحث هذا ٌتوخاها التً الغاٌة فان الجنائٌة الحماٌة محل هً الفردٌة الحرٌة كانت وذا 

 بأفرادها ممثلة لها السلطة تعرض عند الفردٌة للحرٌات الجنائً القانون ٌوفرها التً الحماٌة



 المصادر

 7891د. كزٌن ٌىطف احوذ كشكاع , الحزٌاخ العاهح فً االًظوح الظٍاطٍح الوعاصزج , هٌشأج الوعارف , االطكٌذرٌح ,  

 . 71, ص

 87د. ٌحٍى الجول , االًظوح الظٍاطٍح الوعاصزج , دار الٌهضح العزتٍح , القاهزج , ص

الطثعح االولى , دار الكراب الوصزي ودار الكراب اللثٌاًً , د. جعفز عثذ الظالم , القاًىى الذولً لحقىق االًظاى , .

 . 71, ص 7888

 ( اومٌرتو كلٌماري   )نائب لرئٌس اللجنة الثالثة التابعة لالمم المتحدة

 (اساسٌات القانون الدولً لحقوق االنسان والحرٌات )لجنة الحرٌات لالفراد والدول

العالن الوعاصز , الطثعح االولى , دار الزواد , طزاتلض , دار الكاكاوص , د. احوذ هصثاح عٍظى , حقىق االًظاى فً 

 . 17, ص 1007تٍزوخ , 

 98, ص 1000طلىاى رشٍذ الظٌجاري , الرذخل االًظاًً فً القاًىى الذولً العام , رطالح هاجظرٍز , جاهعح الوىصل , 

 .57در السابق ، ص محمد زكً ابو عامر ، الحماٌة الجنائٌة للحرٌات الشخصٌة ، المص

 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة والمادة 555من اتفاقٌة جنٌف الثانٌة والمادة  75من اتفاقٌة جنٌف األولى والمادة  75)المادة 

 من البروتوكول االضافً االول 75والمادة 561

معٌة العامة فً ووافقت علٌه الج 5151ماٌو/أٌار  46المرفق، المؤرخ فً  1989/65  حقوق االنسان رقم  قرار

 5151دٌسنمبر /كانون االول 57المؤرخ فً  66/584قراراها 

 كتٌب من القانون العقابً لمنظمة العفو الدولٌة

 رسالة ماجستٌر للكتور اٌمن ابو شامه / القاهرة

 توصٌات اللجنة الخامسة من موظفً القانون باالمم المتحدة لعدم التحرٌض عن العنف الحكومً

 5151الجزائً بٌروت  موسوعة القانون

 155و111و115 السابق، المصدر  الخاص، القسم حسنً، نجٌب محمود

 .658ص السابق، المصدر الخاص، القسم: ىمصطف محمود

 المصري العقوبات قانون من( أ ح/551) و( 551) المادتٌن

 .558،ص داُود سامً صباح

 . تونسً عقوبات( 555) المادة ومثلها مصري عقوبات( 548) المادة

 . اردنً عقوبات( 455) المادة



 التعذٌب من الغرض ذكر فً توسعت التً القوانٌن ومن عراقً عقوبات( 555) المادة

 ( عقوبات فرنسً.558المادة )

 ( عقوبات لٌبً .657المادة )

 551صباح سامً داُود ، المصدر السابق ،ص

 داود ،. وصباح سامً  541د زكً ابو عامر المصدر السابق ص محم

 ( من قانون العقوبات العراقً .658-654المواد )

 .555صباح سامً داود ، المصدر السابق ، ص

 . 555،ص 5115،  5د. اكرم نشات القواعد العامه فً قانون العقوبات ،ط

 د. علً حسٌن الخلف . د. سلطان الشاوي ، المبادي العامة فً قانون العقوبات ، مطابع
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 المقدمة  

الحمد هلل الذي جعل الكمال كله في التفقه في الدين وفي ذلك طريق الى االمتثال ألوامره ونواهيه  

 .جنة رضاه ونيل مثوبته ومواعيده  مفتاح للدخول الى

الصالة والسالم على الهادي الى الطريقة المثلى والمبشر بالسعادة العظمى الداعي الى سبيل ربه  

على    والموعظة الحسنة , وعلى اله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى والحجج الواضحةبالحكمة  

 اصحابه الغر الميامين المنتجين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد فال يخفى على أحٍد ما للميراث وقواعده من أهمية في مختلف الشرائع واالنظمة القانونية  

د أسباب كسب الحقوق وأبرزها رغم إختالف تلك الشرائع واالنظمة في تحديد طبيعة  إذ يعد أح

 تلك الخالفة ومداها.

الشريعة  في  والباحثين  الفقهاء  من  الكثير  بحث  كان محل  الميراث  ان موضوع  من  الرغم  على 

اهميته  بالميراث من حيث  تتصل  تدور حول عناوين رئيسة  البحوث كانت  تلك  ان    والقانون اال 

واركانه وشروطه وموانعه ومقدار أنصبة الورثة دون تفصيل لما يرد عليه الميراث من محل فال  

خالف في ان الميراث يرد على حقوق المورث وامواله ولكن ما هي تلك الحقوق وهل ان كل ما  

للمورث من حقوق كان يتمتع بها حال حياته تكون لوارثه بعد وفاته او ان موت المورث تأثير 

بعض الحقوق يؤدي الى سقوطها بموت صاحبها ثم ما مصير ديون المورث والتزاماته هل  على  

 السقوط أو البقاء وان بقيت ففي أي ذمة تكون ومن أي مال تقضى. 

الذي دعا الباحث الختيار هذا الموضوع هو عدم تناول الباحثين والكتاب العراقيين هذا الموضوع  

عن جداً  مقتضبة  وبصورة  هامشياً  العام( اال  )الخلف  االشخاص  حيث  من  العقد  ألثر  التطرق  د 

المكتبة   افتقار  عن  فضالً   , القانونية  النصوص  ثنايا  في  الموضوع  هذا  احكام  تبعثر  عن  ناهيك 

الحقوق   من  اليه  ينتقل  ما  ومدى  الوارث  مركز  تبين  مراجع  الى  والعراقية  العربية  القانونية 

 وااللتزامات. 

على   هذا  بحثنا  في  االسالمي    اعتمدنا  والفقه  المقارن  الوضعي  القانون  بين  المقارنة  االسلوب 

المقارن معتمدين في ذلك على امهات الكتب من مراجع الفقه االسالمي االصلية مستعينين ببعض 

 االحكام القضائية في ترجيح االراء.

ا الى  المورث  من  وااللتزامات  الحقوق  انتقال  مبادئ  ببيان  بحثنا  نستهل  ان  ببيان  ارتأينا  لوارث 

طبيعة خالفة الوارث للمورث فتناولنا في المبحث االول نظرية الذمة المالية ومدى تأثير الموت 
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فيها وخصصنا المبحث الثاني تكييف خالفة الوارث  للمورث أما المبحث الثالث فأفردناه لمدى 

 انتقال الحق بالميراث. 
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 المبحث االول 

 الَديّن

  يسمى  شخص،  به  يدين  مبلغ  هو    (Debt) باإلنجليزية  االقتصاد  علم  في  الدَي ِّن  

  الدين   يكون  وقد.  الدائن  أو   الدين  صاحب  يسمى  أخر   شخص  إلى   (debtor)المدين

  في   الدين  على   الشركات  بعض  وتعتمد.  خدمة  أو   بضاعة  أو  ماالً   االقتصاد  في

 .كاستراتيجية  المالية تعامالتها

ض  أو  الدائن  يُدعى)  شخص  يُقرضه  مااًل،  الدَّين  يكون   ما  عادةً    آخر   لشخص(  الُمقر 

 المدين  يدعى  والذي

ً   المدين  إقراض  على  الدائن  يوافق   عندما  الدين  ينشأ   عصرنا   وفي.  المال  من  مبلغا

  نسبة   إلى  باإلضافة  األحوال  ُمعظم   وفي   استرداده،  بغية   الدين  إعطاء  يكون   الحاضر

 .فائدة

اًل   مبلغًا  الدَّين  يكون   تختلف  وبهذا  المستقبل،  في   ستَُرد  التي  المبالغ  من  سلسلة  أو   مؤجِّ

  حكومة   أو   دولة،   أو   سيادة،  ذات  والية  قبل  من  المال  يُقَرض  المباشر،  الشراء  عن

 .شخص أو شركة، أو محلية،

  ذكر   مع  وأساسيات  مبادئ  من  يتألف  تعاقدي  اتفاق  التجاري  الدِّين  يكون  عام  بشكل

 .الديون  أنواع لكل أمثلة والرهانات  والسندات، القيود،  إن الدِّين،  رد ووقت   الكمية

  ليس   أخرى  وأشياء  األخالقي،  االلتزام  عن  للتعبير  مجازًيا  أيًضا  المصطلح  يُستعمل 

  آخر   شخص  ما  شخص  يساعد  عندما  الشرقية  الثقافات  في  مثاًل   اقتصادية،  قيمة  لها

  .   "دين الثاني برقبة  األول  للشخص"  أن يُقال
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 المطلب االول 

 تعريف الدين لغة واصطالحا 

ة  على  يطلق  مبلغًا   الدِّين  يكون   وقد   بالدِّين،  صاحبها  على  األداء  مستحقِّة   تكون   التي  الذِّمِّ

  غير   بأنِّهم  يشعرون  حينما  الدِّين  إلى  النِّاس  ويلجأ  السلع،  من  سلعةٍ   شكل  على  يكون  قد   أو  المال  من

  يملك   أنِّه  يظنِّون  من  إلى  يلجؤون  وبالتِّالي  حاجيِّاتهم،  شراء  أو  حياتهم  نفقات   توفير  على  قادرين

  معيِّن   أثاثٍ   إلى  يحتاجون  قد   أو   احتياجاتهم،  به  يسدِّون   مبلغًا  يقرضهم  حتِّى   المال  من  فائًضا

 (1).  الدِّين أو بالسِّلف  تبيع التي الماليِّة التِّسهيالت  شركات  إلى فيلجؤون

 لغة الدين تعريف: أوال

  أدين،   والجمع  أجل،  له  ما  كل  وهو  دين،  حاضر   غير  شيء  وكل.  معروف  الديون،  واحد :    الدين

 .وديون أعين مثـل

ً   يدين  فالن  ودان  ،  ومديون   مدين   فهو  ،   أقرضته  الرجل  دنت   تقول   عليه   وصار  استقرض :    دينا

 ( 2).  دين له عليهم فصار أجله إلى القوم من بات  إذا إدانة، فالن وأدان ، دين  

 

 اصطالحا الدين تعريف:  ثانيا

 .آخر شيء عن بدالً  الذمة في مال وجوب :   بأنه الدين عرف

  البحث،   موضوع  مع  ينسجم  ما  الذمة،وهو  في  واجب   لمال  اسم  الدين  أن  على  يدل  التعريف  هذا

 ( 3) . المعنى هذا حول  تدور العلماء تعاريف وجل

 

 

 

 .102ص ،21ج الكويتية، الموسوعة. 1

  القاموس   آبادي،  الفيروز .  217ص  ،5ج  الصحاح،  الجوهري،.  167ص  ،13ج  العرب،  لسان  منظور،  ابن.  2

 .227ص ،4ج المحيط،

 .5ص ،4ج البصائر، عيون غمز الحموي،. 3

  الذمة   في  واآلخر  نقدا  فيها  العوضين  أحد  كان  معاملة  كل  عن   عبارة:  بأنه  العربي  وابن  القرطبي،  من  كل   وعرفه

 . نسيئة

 الديون  أنواع
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  والديون    فيها  المشكوك  والديون  الجيدة  الديون:    هي  الديون  من  أنواع   ثالثة  بين  التمييز  يتم

 ( 1) : التالي  النحو وعلى المعدومة

  إشهار   بسبب   أما   تحصيلها  إمكانية  عدم  إلى  الظواهر  تشير  التي  الديون  هي:    المعدومة  الديون  أ.

 أو  كل  لتسديد   التركة  كفاية  وعدم  لموته  أو   عنوانه  معرفة  وعدم  البالد   لمغادرته  أو  المدين  إفالس

 . ديونه بعض 

ً  تسديدها  عن  المدينين عجز يحتمل التي الديون وهي:  تحصيلها في المشكوك الديون . ب   في  كليا

 أو   مواعيدها  في   الديون  سداد   إنتظام  كعدم  الظواهر  بعض   من  ذلك  على  التعرف   ويمكن  المستقبل

 . تجديدها عدم أو عليهم   المسحوبة الكمبياالت  دفع عن العمالء بعض  تأخر

الديون  المالية   المراكز  أصحاب   العمالء  على  مستحقة  تكون  التي  الديون  وهي :    الجيدة  ج. 

 .جداً  مرتفعة أو مؤكدة تحصيلها وامكانية ، المتميزة واإلئتمانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 173-170, ص 2018لها ,  المحاسبيـة والمعالجات الديون أنواع. د. جمعة حميدات , د. حسام خداش , 1

 الثاني  المطلب
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الدين  شركة  من المشترك  الدين  هل  

 :  قولين على المسألة هذه في الفقهاء اختلف

 عند   والظاهر  الحنفية،  بعض   قول  وهو.  الملك  شركة  من  المشترك  الدين  يعد   ال:    األول  القول

 (1) . والحنابلة  والشافعية، المالكية،

 .يملك فال الذمة، في شرعي وصف الدين أن

 . تمليك ال  إسقاط األمر حقيقة في عليه هو ممن هبته أو تمليكه أن

 .  القيم ابن قول وهو الحنفية قول وهذا الملك، شركة من المشترك الدين يعد :  الثاني القول

 .األول القول أصحاب  دليل على  جوابا هذا ورد  وقد  عليه، لمن هبته بجواز  يملك الدين أن .1

 لآلخر وكان ، الدائنين بين مشتركا يكون المشترك  الدين من حصته عن الدائنين أحد  يقبضه ما أن

 . قبض  ما بنصف القابض  على يرجع أن – يقبض  لم الذي الشريك –

 .وغيره الغريم من عليه المعارضة وتصح فيملك العين،  مقام يقوم الذمة في الدين أن

 ملك  ويجوز  الملك  شركة  من  المشترك  الدين  اعتبار  هو  المختار  القول  أن  أرى  :  المختار  الرأي

  القول   أصحاب   به  استدل  ما  مع  بالمقارنة  ورجحانها  أدلتهم  لقوة  وذلك  الثاني؛  القول  وهو  الدين،

 ( 2) . األول

 : يلي بما  عنه  فيجاب  ، األول القول أصحاب  به استدل ما أما

  ثبوت   بدليل،  يملك   الدين  بأن  عنه،  فيجاب   يملك،  فال  الذمة  في  شرعي  وصف  الدين  إن  قولهم  أما

 فدل   الدين،  من  نصيبه  بقدر  ،  قبض   بما  ومشاركته  القابض   على  الرجوع  في  الساكت   الشريك  حق

  فهو   لذا  وغيره،  الغريم  من  عليه  المعارضة  يجوز  وكذلك   كغيره،  يملك  المشترك  الدين  أن  على

 ( 3)  .العين مقام ويقوم يملك

 

 . 153ص,  2003,  للنشر الكتب دار,  1ط ،  6ج ، القدير فتح ، الهمام ابن. 1

 . 363ص,  مصر,  1966,   والطباعة للنشر العالمية  الدار ، 6ج المحتار، رد ، عابدين ابن. 2

 .  280ص, بيروت ,  2010, دار الكتب العلمية ,  1ط ، 5ج ، الرائق البحر ، نجيم ابن. 3
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  هي   وهذه  الدين،  مقابل  في  هي  إذ  ،  تمليك  بل(  اإلسقاط  عن  مجازا)  إسقاط  الهبة  بأن  يسلم  ال  كذلك

 . التمليك حقيقة

 الدين "    القيم  ابن  يقول  كما  فهو  منه،  اإلجراء  ويجوز  عنه،  الصلح  يجوز  أنه  القول،  هذا  يؤدي  مما

 ( 1)  . "العين مقام يقوم الذمة في

  إال  الدين،  في  الملك  ثبوت   وفي  الملك،   شركـة  من  المشترك  الدين  اعتبار  في  اختلفوا  الفقهاء  أن  مع

 وهذا  القابض،  شريكه  على  الساكت   الشريك  رجـوع  يجيز  فالجميع  النتيجة،  حيث   من  اتفقوا  أنهم

 . الدين هذا في بينهم الشركة بثبوت  إقراراً  يعد 

  بحثهم   خالل  أو  الملك  شركة  عن  حديثهم  خالل  المشترك  الدين  أحكام  تناولوا  قد   الحنفية  كان  فإذا

  الدين   أحكام  بحث   تناولوا  قد   الفقهاء  بقية  فإن   للعيني  الهداية  شرح  في  البناية  في  كما  –الصلح  في

 ( 2) : ذلك ومثال ، أخرى فقهية أبواب  في -الملك شركة من يعدوه  لم وإن -المشترك

 . مالكي كتاب  وهو الصلح، كتاب  في الجليل  مواهب  كتاب  في المشترك الدين أحكام بحث  ذكر

 . شافعي كتاب  وهو القسمة، كتاب  في –يسير بشكل – المحتاج  مغني كتاب  في ذكر

 .  الحنابلة كتب  من وهو الحوالة، في بالدين التصرف باب  في المحرر كتاب  في ذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 435ص,  مصر,  2011,  للنشر االميرية المطابع ، 8ج ، القدير فتح تكملة ، زاده قاضي. 1

 . 106ص  مصدر سابق , ، منظور . ابن2
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 الثالث المطلب 

 قسمة الدين المشترك قبل قبضه 

)في الذمم تعد هذه المسألة من أهم المسائل في الدين المشترك، إذ إن معظم المسائل التي وقع فيها  

 .  يرجع سبب االختالف إلى الخالف في هذه المسألة -الدين المشتركفي  -الخالف 

وفي قبض   الدين  تأجيل  في  أقوالهم  اختالف  إلى  أدى  المشترك  الدين  الفقهاء في قسمة  فاختالف 

ذلك وغير  قبض  بما  القابض  واختصاص  غيرها    ,  الدين  على  المسألة  هذه  في  البحث  وقدمنا 

بعدها وقع  فيما  الخالف  تصور  في    ,  ليسهل  األمور  أهم  من  المسألة  هذه  في  البحث  فإن  لذلك 

 ( 1)  : ، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال موضوع الدين المشترك

، سواء كان الدين معلقا بذمة    : عدم جواز قسمة الدين في الذمم )قبل القبض( مطلقا  القول األول

 . واحدة أو أكثر

 . والشافعية وقول عند الحنابلة إذا كان الدين معلقا بذمة واحدةهذا قول الحنفية  

، ولهذا لم تصح  إن معنى القسمة وهو التمييز ال يتحقق فيما في الذمة فال يتصور في الدين القسمة

: خذ مالك هذا   ، قال أحدهما لصاحبه  قسمة العين من غير تمييز كصبرة من طعام بين شريكين

، فإذا لم تصح القسمة في العين من غير تمييز ففي الدين   النعدام التمييز  الجانب ولي هذا الجانب 

،   ، وكل جزء في الدين المشترك هو مشترك بين الشريكين   ألن القسمة فيها معنى التمليك,    أولى

، وبعضه عوض عن ملكه   ، كان نصيب كل واحد منهما بعد القسمة بعض ملكه  فلو أجزنا القسمة

 ( 2)  . ، فكان قسمة الدين تمليك الدين من غير من عليه، وهذا ال يجوز الذي في يد اآلخر

 . وهذا القول رواية عن اإلمام أحمد  , : جواز قسمة الدين المشترك إذا تعددت الذمم القول الثاني

 

 

 

 .18ص,    1992,  للنشر الفكر دار ، 7ج ، الجليل مواهب ، الحطاب. 1

 426ص , بيروت , 2000دار الكتب العلمية للنشر ,  ، 4ج  ، المحتاج مغني ، الشربيني .2
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 .  إن االختالف )تعدد الذمم( ال يمنع القسمة كما لو اختلفت األعيان

الثالث  كان   القول  الشركاء( سواء  )أو  الشريكان  إذا رضي  المشترك مطلقا  الدين  : جواز قسمة 

 .  يم، وهذا قول المالكية وقول ابن الق بذمة واحدة أم في ذمم متعددة

، ويصح فيه    ، ولهذا تصح المعاوضة عليه من الغريم وغيره   إن الدين في الذمة يقوم مقام العين

،   ، ويجب عليه اإلنفاق على أهله وولده  ، وتجب على صاحبه زكاته إذا تمكن من قبضه   اإلبراء

 .  ، فاقتسامه يجري مجرى األعيان والمنافع وال يعد فقيرا معدما

ا من  كل  رضى  إذا  بالمطالبة  إنه  منهما  كل  فينفرد  الدين  من  يخصه  بما  يختص  أن  لشريكين 

، وال خالف نصا من    ، وال استحالل ما حرم هللا  ، فهذا ال يهدم قاعدة من قواعد الشريعة  بحصته

 . كتاب هللا وال سنة رسول هللا وال قول صاحب وال قياسا شهد له الشرع باالعتبار

،   ، وأن ما في الذمة لم يتعين فال يمكن قسمته  وع التفاوت فيهاغاية ما يقدر عدم تكافؤ الذمم ووق 

، وعدم تعيين ما في الذمة ال    وهذا ال يمنع تراضيهما بالقسمة مع التفاوت فإن الحق ال يعدوهما 

بوجه القسمة  إمكان  ويكفي  تقديرا  يتعين  فإنه  القسمة  بالقبض    يمنع  ويتعين  تقديرا  معين  فهو   ،

 ( 1) . اـتحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 . 426ص ، 4ج  ،مصدر سابق  ، الشربيني. 1
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 المبحث الثاني 

 االحوال والحقوق التي تدخل في التركه

أركان   على  العراقي  الشخصية  األحوال  قانون  من  والثمانين  السادسة  المادة  من  أ  الفقرة  نصت 

 :   اإلرث، ونصها: " أركان اإلرث ثالثة

 المورث: وهو المتوفى.  .1

 الذي يستحق اإلرث. الوارث: وهو الحي  .2

 الميراث: وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارث ". .3

 :   بناء عليه فإن اإلرث أركانه ثالثة

ث   األول أو حقاً على سبيل الحقيقة أو الحكم أو التقدير، أما   : المورِّ  : هو الميت الذي ترك ماالً 

است أو  مشاهدة  بالمورث  الموت  وقوع  تحقق  به  فمقصود  الحقيقة  سبيل  شهادة على  أو  فاضة 

عدلين، وأما على سبيل الحكم فمن حكم القاضي بموته مع احتمال الحياة، كما هو حال المفقود، 

 وأما على سبيل التقدير فمن افترضت حياته ثم يموت، كالجنين الذي ينفصل ميتاً بجناية على أمه. 

الميراث كالقرابة    : هو الشخص الذي يخلف الميت في أمواله، لسبب من أسباب   : الوارث   الثاني

أو الزوجية، ويكون ذلك على سبيل الحقيقة أو التقدير، أما عل سبيل الحقيقة فمقصوده أن يكون  

الحياة  به  فمقصود  التقدير  وأما على سبيل  المورث،  وفاة  حياة حقيقية مستقرة حال  الوارث حياً 

واستهل صا حياً  انفصل  فإذا  المورث،  موت  حال  للجنين  تقديراً  له الثابتة  ثبت  للحظة  ولو  رخاً 

 (1)الحق في الميراث. 

: وهي األموال أو الحقوق التي تنتقل من المورث إلى الوارث بعد التجهيز،   : الموروث   الثالث 

 ( 2)وقضاء الديون، وتنفيذ الوصايا. 

 

 

 

 .  11 صفحة  العربي، الفكر دار:مصر - القاهرة اإلسالمية، الشريعة في الميراث الجندي، الشحات محمد. د. 1

 . 7701 - 10 صفحة وأدلته، اإلسالمي الفقه الزحيلي، هبه. 2
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 المطلب االول 

 أسباب اإلرث

نصت الفقرة ب من المادة السادسة والثمانين من قانون األحوال الشخصية العراقي على أسباب  

اإلرث، ونصها: " أسباب اإلرث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح "، والنص صريح في إغفال  

السبب الثالث الذي نص عليه الفقهاء وهو الوالء الذي هو عصوبة حكمية سببية وضعها الشارع  

بسبب  بين   الورثة  انعدام  بشرط  مضى  فيما  شائعاً  كان  الذي  الرق  نظام  بسبب  والمعتَق  المعت ق 

القرابة أو الزوجية، ونظام الرق حالياً ال أثر له حسياً وانعكس ذلك على الوضع القانوني للحقوق  

 ( 1) المالية وما يترتب عليها. 

 :  ، فإن لإلرث سببين بناء عليه

: وهي الصلة النسبية بين المورث والوارث بسبب الوالدة سواء كانت   : القرابة أو النسب   األول

 :  ، وتشمل قريبة أم بعيدة

ا تََرَك إ ن  َكاَن لَهُ َولَد    : ودليله قوله تعالى   األصول • مَّ ن ُهَما السُّدُُس م  ٍد م  َبََوي ه  ل ُكلِّ  َواح  : ﴿ َوأل 

َولَد    لَهُ  يَُكن   لَم   ]النساء:  فَإ ن    ﴾ السُّدُُس  ه   ُمِّ  فَِل  َوة   إ خ  لَهُ  َكاَن  فَإ ن   الثُّلُُث  ه   ُمِّ  فَِل  أَبََواهُ  ثَهُ  َوَور 

 [، ويرث منهم: 11

الذكور، وال يرث أبو األم؛ ألنه أدلى    أ. بأنثى: كاألب، وأبيه وإن علوا بمحض  يُدل   لم  كل ذكر 

 بأنثى. 

كاألم، وأم األم، وأم األب، وال ترث أم أبي األم؛ ألنها أدلت كل أنثى لم تُدل  بذكر قبله أنثى:    ب.

 ( 2) . بذكر قبله أنثى

ُن ثَيَي ن  ﴾ ]النساء:    الفروع • ث ُل َحظِّ  األ  ُكم  ل لذََّكر  م  اَلد  ُ ف ي أَو  يُكُم َّللاَّ : ودليله قوله تعالى: ﴿ يُوص 

بأنثى  [11 يُدل   لم  من  كل  منهم  ويرث  كاالبن  ،  وابن    ،  بمحض ،  نزلوا  وإن  االبن، 

الذكور، والبنت، وبنت االبن، وال يرث ابن البنت؛ ألنه أدلى بأنثى، وبنت البنت ال ترث؛  

 .  ألنها أدلت بأنثى
 

,    2003,  مصر  ,    ، المنصورة  رجب  ابن  دار  ،   1الطبعة,    المواريث  علم  في  البداية  ،  بالي  السالم  عبد  وحيد.  1

 . 11ص

 .  22 صفحة ،مصدر سابق  الشحات، محمد. د. 2

 . 43 صفحة  الشخصية، األحوال قانون شرح في الوافي القضاة، محمد. 3
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أَو    الحواشي • َكاَللَةً  يُوَرُث  َرُجل   َكاَن  َوإ ن    ﴿ تعالى:  قوله  ودليله  األصول،  فروع  وهم   :

ن ُهَما السُّدُُس   ٍد م  َواح  فَل ُكلِّ   ت   أُخ  أَو   أَخ   َولَهُ  َرأَة   ذَل َك فَُهم  ُشَرَكاُء ف ي  ام  ن   ثََر م  أَك  فَإ ن  َكانُوا 

ُف َما 12الثُّلُث  ﴾ ]النساء:   ت  فَلََها ن ص  ُرؤ  َهلََك لَي َس لَهُ َولَد  َولَهُ أُخ  [، وقوله تعالى: ﴿ إ ن  ام 

ثَُها إ ن  لَم  يَُكن  لََها َولَد  فَإ ن  َكانَتَا اث نَتَي ن  فَلَ  َوةً  تََرَك َوُهَو يَر  ا تََرَك َوإ ن  َكانُوا إ خ  مَّ ُهَما الثُّلُثَان  م 

ُن ثَيَي ن  ﴾ ]النساء:  ث ُل َحظِّ  األ  َجااًل َون َساًء فَل لذََّكر  م   :  [، ويرث منهم176ر 

 ً  ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، أشقاء أو ألب أو ألم.  أ. اإلخوة مطلقا

والع األخ،  كابن  بأنثى،  يُدل   لم  ذكر  العمة ب.كل  األصل،  حيث  من  يرث  وال  العم،  وابن  م، 

 والخالة، ابن األخت، بنت األخت، ابن العمة، بنت العمة، وهكذا.

أحد   الثاني مات  فإذا  نكاح صحيح،  عن  الناشئة  الزوجية  به  ويقصد  الزوجية:  عقد  أو  النكاح   :

شرط أن يكون عقد  الزوجين في هذا النكاح ورثه اآلخر، سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده، ب

كالمعتدة من طالق رجعي،   أو حكماً  الطرفين،  بين  الزوجية  ببقاء  حقيقة  قائماً  الوفاة  النكاح عند 

على   العلماء  اتفق  الذي  هو  الباطل  والعقد  التوارث،  بهما  يثبت  فال  والباطل  الفاسد  النكاح  وأما 

ضاع، والعقد الفاسد هو العقد بطالنه، كالرجل الذي تزوج امرأة أجنبية ثم ظهر أنها أخته من الر

ودليل التوارث بسبب الزوجية قوله   (1) ،  الذي اختلف العلماء في بطالنه كالعقد بال ولي أو شهود 

بُ  َواُجُكم  إ ن  لَم  يَُكن  لَُهنَّ َولَد  فَإ ن  َكاَن لَُهنَّ َولَد  فَلَُكُم الرُّ ُف َما تََرَك أَز  ا تَ تعالى: ﴿ َولَُكم  ن ص  مَّ َن  ُع م  َرك 

تُم  إ ن  لَم  يَُكن  لَُكم  َولَد  فَإ ن    ا تََرك  مَّ بُُع م  يَن ب َها أَو  دَي ٍن َولَُهنَّ الرُّ يٍَّة يُوص  ن  بَع د  َوص  َكاَن لَُكم  َولَد  فَلَُهنَّ  م 

يٍَّة تُوُصوَن ب َها أَو  دَي ٍن ﴾ ]النساء:  ن  بَع د  َوص  تُم  م  ا تََرك  مَّ  [. 12الثُُّمُن م 

 

 

 

 

 

 

,    2دار احياء الكتب العربية , الطبعة  ،  اإلسالمية  الشريعة  في  المواريث   أحكام  الحميد،   عبد  الدين  محي  محمد.  1

 . 9, ص 1947القاهرة , مصر , 
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 المطلب الثاني 

 موانع اإلرث 

اإلغفال أغفل قانون األحوال الشخصية العراقي ذكر موانع اإلرث على الرغم من أهميتها، ووجه 

فيما يظهر لنا االكتفاء بالمدونات الفقهية التي أعطت الموضوع حقه من حيث التفصيل والبيان، 

وقد اتفق الفقهاء على أن موانع اإلرث ثالثة: الرق والقتل واختالف الدين، وأضاف الحنفية رابعاً  

 ( 1)  : ،  وهي وهو اختالف الدارين، وسنقتصر على الثالثة األول

: وهو في االصطالح عجز حكمي يقوم باإلنسان بسبب يستوجب ذلك، والرق مانع    ق: الر  أوالً 

قوله   من  استدالالً  ذلك  إلى  اإلشارة  أخذ  ويمكن  التملك،  أهلية  لهم  ليس  الرقيق  ألن  اإلرث؛  من 

]النساء:    تعالى  ﴾ ُن ثَيَي ن   األ  َحظِّ   ث ُل  م  ل لذََّكر   ُكم   اَلد  أَو  ف ي   ُ يُكُم َّللاَّ يُوص   ﴿ فالشارع 11:  وأمثالها،   ،]

جعل اإلرث للوارث بالم التمليك، والرقيق ليس كذلك؛ ألنه ليست له أهلية التملك، ويوضح ذلك  

قوله عليه الصالة والسالم: " من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إال أن يشترط المبتاع"، وهذا  

الميراث، لكان مال الميراث في حقيقته    دليل على أن الرقيق ال يملك شيئاً، فعليه لو أننا أعطيناه

 ( 2)عائداً على سيده الذي يملكه، فيكون توريثاً ألجنبي بال سبب، وهذا باطل إجماعاً. 

 ً القتل  ثانيا من اإلرث من جهة واحدة وهي    :  القتل مانعاً  الروح، ويعد  به إزهاق  : فعل يحصل 

يراث، واختلفوا في نوع القتل، فاعتبر أبو  جهة القاتل، والفقهاء متفقون على أن القتل مانع من الم

العمد   مالك  واعتبر  خطأ،  أو  عمداً  العدوان  مع  المباشرة  على  مبنياً  الميراث  من  المنع  حنيفة 

العدوان دون الخطأ، واعتبر الشافعي كل قتل مانعاً ولو من قاصر، واعتبر أحمد القتل المضمون  

 بقصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصر. 

منع فعوقب   وعلة  مشروعة  غير  بوسيلة  أوانه  قبل  الشيء  استعجل  كونه  الميراث  من  القاتل 

بحرمانه من الميراث، وهذا هو المتبادر فهمه من منع القاتل من الميراث، ولم يثبت دليل في منع 

القاتل من الميراث، وإنما روي في ذلك حديث ضعيف عن النبي صلى هللا عليه وسلم: " ال يرث  

 يؤسس الحكم عليه، وإنما دليله اإلجماع الذي نقله ابن قدامة في المغني، لكن ما هو  القاتل "، وال

 إطار علة منع القاتل من الميراث من حيث نوع القتل وصورته؟  
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متحققة في القتل العمد العدوان، وأما القتل شبه العمد والقتل الخطأ فال والذي يظهر أن هذه العلة  

تظهر فيه علة المنع من الميراث على نحو يكفي لترتب هذا الحكم من حيث األصل إال على سبيل  

سد الذرائع وليس ألنه مناسب لتحقق الحكم وهو منع القاتل من الميراث، وتأسيس المنع في هذين  

القت من  إثبات النوعين  ويصعب  قتله،  في  الخطأ  ويدعي  مورثه  قتل  إلى  الوارث  يعمد  لئال  ل؛ 

الذرائع، وهو   على سد  مبنياً  والخطأ  العمد،  بالقتل شبه  الميراث  منع  في  فكان  قتله،  في  العمدية 

دية وال كفارة، كالقتل   فيه قصاص وال  الذي ال يجب  القتل بحق وهو  أصل معتبر شرعاً، وأما 

أو أو حداً  الباغي، ونحوها، فال تظهر في هذه األنواع   قصاصاً  العادل  قتل  أو  النفس  دفاعاً عن 

مدركه  حيث  من  قوياً  قوالً  يعد  خطأ  القاتل  بتوريث  القول  أن  على  الميراث،  من  المنع  علة 

الشرعي، كما أشرنا سابقاً إلى أن العلة ال تظهر فيه، فمن ورثه فال ينكر عليه، من حيث األصل،  

ث من تالد المال ال من طريفهوعلى القول بتو  ( 1).  ريثه فإنما يورَّ

 ً : يعد اختالف الدين بين المورث والوارث باإلسالم وغيره مانعاً من اإلرث   : اختالف الدين  ثالثا

في  والسالم  الصالة  عليه  لقوله  الزوجية،  أو  القرابة  بسبب  سواء  األربعة،  المذاهب  باتفاق 

الكافر، وال الكافر المسلم"، وهذا هو الراجح؛ ألن الوالية منقطعة بين  الصحيح: "ال يرث المسلم  

بن   وسعيد  الحنفية،  بن  ومحمد  الحسين،  بن  علي  عن  ذلك  خالف  روي  وقد  والكافر،  المسلم 

 ( 2).  المسيب، والشعبي

إذ ورثوا المسلم من الكافر، ال العكس، ولكن الرواية عنهم موضع شك، إذ قرر أحمد بن حنبل   

ليس بين الناس اختالف في أن المسلم ال يرث الكافر، بل نقل النووي أن هؤالء الفقهاء قولهم   :  أن

تعترض  التي  المشاكل  أصعب  الكافر.من  من  المسلم  توريث  عدم  أي  الجمهور،  قول  يوافق 

 (3) . الدائنين، مشكلة وفاة المدين، وإشكالية الطرق الممكنة لتحصيل ديونهم بعد الوفاة

 حكام القانونية في هذا المجال؟فما هي اال
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 إنتهاء الشخصية القانونية للمتوفى وانتقال تركته للورثة 

عندما يتوفى اإلنسان تنتهي شخصيته القانونية، وبالتالي تنتهي ملكيته ألمواله وممتلكاته، وتنتقل  

أي   إجبارية،  عامة  خالفة  ماله  في  المورث  شخص  الوارث  شخص  يخلف  بحيث  ورثته،  إلى 

خالفة يتحقق فيها اإلرث دائًما في كامل التركة أو في حصة منها بقوة القانون، من دون أي تأثير  

يتوفاه   ذلك. والتركة هي مجموع ما يتركه اإلنسان بعد أن  إلرادة المورث أو إرادة الوارث في 

االيجابية   بعناصرها  المالية  الذمة  هي  التركة  أن  يعني  ما  مالية،  حقوق  أو  مال  من  هللا، 

ع  والسلبية.ويعتبر اإلرث سببًا الكتساب الورثة ملكية جميع أموال المورث، بحيث تنتقل اليهم جمي

الحقوق المالية التي كانت له، سواء كانت حقوقًا شخصية مادية أو معنوية أو حقوقًا عينية. ويعتبر  

العقار   ملكية  اكتساب  تسجيل  عدم  أن  كما  العقاري،  السجل  في  التسجيل  قبل  مالًكا  الوارث 

إلى    الموروث في السجل العقاري ال يحول دون انتقال الحق الموروث، بحيث تنتقل أموال التركة

ولكن   االنتقال.  هذا  ليتم  آخر  إجراء  أي  إلى  الحاجة  دون  من  المورث  وفاة  فور  الوارث  ذمة 

للمادتين   سندًا  التسجيل  بعد  إال  الوراثة،  بطريقة  المكتسبة  بالعقارات  التصرف  يمكنه  ال  الوارث 

 ( 1) من قانون الملكية العقارية.  229و  204

 

 المتوفى تجاه الدائنين إستقاللية شخصية الوارث عن شخصية المورث 

الق  الشخصية  عن  للوارث  القانونية  الشخصية  تستقل  العراقي،  القانون  قبل وفق  للمورث،  انونية 

ويتفق ذلك مع قاعدة »ال إرث قبل وفاء الدين« أو »ال تركة إال بعد سداد الدين«.    ,  وفاته وبعدها

القانون   من  مستمد  بمبدأ  يأخذ  الذي  الفرنسي  القانون  في  الحال  عليه  هي  ما  عكس  على  وهذا 

حقوق   للوارث  فتكون  المورث،  لشخصية  امتدادً  تعتبر  الوارث  شخصية  أن  مفاده  الروماني 

يلزم  أنه  كما  والس  المورث  االيجابية  بعناصرها  المورث،  ذمة  تختلط  أي  بـبديونه،  ذمة  ـلبية 

 (2).  الوارث 
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اموال  تلقاه من  ما  المورث في حدود  ديون  العراقي عن  القانون  الوارث في  وتنحصر مسؤولية 

)المادة   لشخصية   76التركة  امتدادًا  تعتبر  ال  الوارث  شخصية  أن  فطالما  وعقود(.  موجبات 

المورث، فإن ضمان دائني المورث يظل محصوًرا في أموال التركة، وتكون مسؤولية الوارث 

ث في حدود هذه االموال. فإذا كانت أموال التركة غير كافية للوفاء بحقوق دائني عن ديون المور

في   المستقرة  المبادىء  ومن  الخاصة.  الوارث  أموال  على  التنفيذ  لهؤالء  ليس  فإنه  المورث، 

التنفيذ على أموال المورث الخاصة ولو كانت التركة غير  للدائنين  أنه ال يجوز  اللبناني  القانون 

 ( 1)فاء بديون مورثهم استنادًا إلى مبدأ استقاللية شخصية الورثة عن شخصية المورث. كافية للو
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 المطلب الثالث 

 حقوق دائني المتوفى 

الوارث،   تصرف  من  أو  الوارث  دائني  مزاحمة  من  المورث  دائني  حقوق  بحماية  القانون  إهتم 

التركة، فأقر   المدينة وبصحة تصرفه في عقارات هذه  التركة  تملك هذا االخير عقارات  بصحة 

 ضمن عدد من القيود: 

 :  سقوط أجل الديون بوفاة المدين .1

الديون   عدا  ما  اإليفاء  مستحقة  األجل  ذات  الموجبات  من  عليه  ما  كل  تجعل  المديون  وفاة  إن 

 . موجبات وعقود(  114المضمونة بتأمينات عينية )المادة 

 :   سريان العقود بوجه ورثة المدين المتوفي .2

أو   لهم  األساس  في  مفاعيلها  وتكون  المتعاقدين  حقوق  عام  وجه  على  نالوا  الذين  العقود  تشمل 

المتعاقدين أو أحدهم )كالورثة والموصى لهم بمجموع   عليهم إما حااًل )كالدائنين( وإما بعد وفاة 

 ( 1).  موجبات وعقود( 114على وجه عام( )المادة التركة أو بجزء منها 

 :  وجود تأمين لمصلحة الدائن قبل وفاة المدين .3

إن الدائن الذي حصل قبل الوفاة، وخالل حياة المورث، على تأمين عيني )عقاري( يكون قد حفظ 

،   التتبع  فالتأمين االجباري الذي يقيد لمصلحة الدائن قبل الوفاة يعطيه حق األفضلية وحق  ,  حقه

ويكون هذا الدائن بمنأى عن أي خطر يهِّدد حقه، فحق األفضلية يخوله التقدم في استيفاء دينه أو  

ل بالتأمين على الدائنين التالين له في المرتبة وبقية الدائنين   حقه من المقابل النقدي للعقار الُمحمَّ

ل بالتأمين إذا حصل التصرف فيه إلى  العاديين للتركة. وحق التتبع يخول الدائن تتبع العقار الُمحمَّ 

 ( 2)من قانون الملكية العقارية.   4/ 138و  120أية يد إنتقلت اليه بعد قيد التأمين سندًا للمادتين  
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ل بالتأمين  ويكون لهذا الدائن أيًضا جميع الحقوق التي   تعود للدائن العادي إذا لم يكف  العقار الُمحمَّ

لسداد دينه فيتساوى مع الدائنين العاديين اآلخرين بنسبة ما بقي من دينه، إذا تم التنفيذ على مال 

 ( 1) آخر في التركة.

 :  قيد تأمين لمصلحة الدائن بعد وفاة المدين. 4

رز التركات بموجب قيد إجباري يدون في أثناء للدائنين وللموصى لهم أن يحفظوا حقوقهم في ف

 الستة اشهر التي تلي افتتاح التركة.

، يتم تأمين حماية حقوق دائني المورث من مزاحمة دائني الوارث لهم في استيفاء ديونهم    وبذلك

الوارث.  من التركة بوسيلة التأمين االجباري الذي يعقد على عقاراتها ضمانًا لفرزها عن أموال  

بغير   أم  العقار  صاحب  برضى  أكان  سواء  حكًما،  يسجل  الذي  التأمين  هو  اإلجباري  فالتأمين 

 رضاه، وفي األحوال المعينة في القانون. 

فال   المذكورة  المهلة  خالل  طلب  بأي  يتقدموا  ولم  حقوقهم  ضمان  أهملوا  الذين  الدائنون  أما 

المستفد  الدائنين  فإن  وبالتالي  ذلك،  من  دائني  يستفيدون  بمواجهة  به  يحتجون  التأمين  قيد  من  ين 

 الوارث الشخصيين، وبمواجهة دائني المورث الذين اهملوا ضمان حقوقهم. 

 :  حماية الدائن من تصرف الوارث بأموال التركة بعد وفاة المدين .5

المبدأ القانوني أنه يحق للوارث، بعد تسجيل ملكيته للعقار الموروث، أن يتصرف به وأن يسجل  

هذا التصرف في السجل العقاري. ويكون تصرفه صحيًحا وقانونيًا باعتباره تصرفًا صادًرا عن  

مصالح   أمام  بذلك  ونكون  المورث.  دائني  حقوق  بها  تتعلق  أي  مدينة،  التركة  أن  رغم  مالك، 

 ( 2): مصلحة الوارث ومصلحة المتصرف إليه ومصلحة دائن المورث.   متعارضة

ضمن حقه بأن أجرى التأمين االجباري في السجل العقاري، فإن حقه  فإذا كان دائن المورث قد  

يظل مضمونًا ويستطيع تتبعه واقتضاءه، شرط أن يكون تاريخ قيد التأمين االجباري سابقًا لتاريخ  

تسجيل تصرف الوارث في السجل العقاري. كما أن المشتري من المورث بموجب عقد عادي لم 

دائن للمورث، ويفضل على المشتري من الوارث شرط قيد التأمين   يسجل قبل الوفاة يعتبر بمثابة

االجباري قبل تاريخ تسجيل تصرف الوارث. وكذلك االمر بالنسبة للموصى له بعقار في التركة  

 ( 3) والذي لم يسجل الوصية. 
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 حقوق الدائن العادي بعد وفاة المدين:  .6

يحق للدائن الذي أهمل قيد التأمين االجباري ضمن مهلة الستة أشهر، أن يلجأ إلى طريق التنفيذ  

العادي بوجه الورثة، والحجز على أموال التركة التي ال تزال على إسم المدين المتوفى، واقتضاء  

 من الثمن الناتج عن البيع بالمزاد العلني.حقه 

وإذا كان الوارث قد تصرف بأموال التركة كلها أو بعضها، بحيث لم تعد كافية لسداد الدين، فإن  

بأمواله الشخصية، بحيث يتزاحم مع دائني الوارث،  الدائن المهمل يمكنه أن يعود على الوارث 

 أن الدائن ال يستطيع أن يطالب الوارث بأكثر  هذا إذا لم يتمكن من الطعن بتصرف الوارث. إال

موجبات وعقود(. فحقوق دائن المورث تظل متعلقة    2/ 76مما عاد لهذا االخير من التركة )المادة  

)الدائن(   واستطاع  النية،  كان سيء  إذا  بالتعويض،  الوارث  يطالب  أن  يمكنه  كان  وإن  بالتركة، 

ال يمكنه مالحقة الورثة على أموالهم الخاصة؛ إذ أن إثبات سوء نيته. األصل هو أن دائن المورث 

 ( 1)المطالبة يجب أن تقتصر على الحصة التي تعود لهم من التركة. 

ويقع على عاتق الدائن اثبات وجود التركة وتعيين أعيانها وعناصرها. فاذا كان هذا االمر متيسًرا  

العقاري، السجل  قيود  وحجية  لوضوح  بالنظر  للعقارات  بالنسبة    بالنسبة  متعذًرا  يبدو  أنه  إال 

المـادة   أقرتها  التي  الحجة  إلى  استنادًا  سندًا  306للمنقوالت  تعد  المنقول  في  الحيازة  بأن  /أ.م.م. 

 ( 2)للملكية. 

وبالتالي، فإن إثبات دخول اموال التركة في ذمة الورثة قبل وفاء الدين يقع على عاتق الدائن الذي  

بدعوى أصلية عبر اللجوء إلى الوسيلة المتوسطة التي تمهد سبيل  عليه أن يقيم الدليل على ذلك  

المـادة   في  المذكورة  الدائن  ارتهان  بحق  حق    275التنفيذ  وهي  والعقود،  الموجبات  قانون  من 

 التفريق بين أموال المورث وأموال الوارث.

»ال   قاعدة  وخالفوا  الدين  وفاء  قبل  التركة  بأموال  تصرفوا  الورثة  أن  ثبت  وفاء واذا  قبل  إرث 

 (3)الدين«، فإنه يمكن التنفيذ على اموالهم الشخصية بمقدار ما دخل عليها من اموال التركة. 

قابلة   التي تصبح غير  ديونه  بدفع  يُلزم أحد  أو تركة، فال  أموال  أية  المتوفى  للمدين  يكن  لم  وإذا 

حالة الكفالة أو التضامن،    للتحصيل، وال يحق للدائن مطالبة ورثته أو غيرهم بتلك الديون إال في

 ( 4)فيكون الشخص ملزًما دفع تلك الديون بوصفه كفياًل أو مديونًا متضامنًا، وليس بوصفه وارثًا. 
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 المبحث الثالث 

 اسماء مسؤولية الوارث عن الديون موروثه ومركز التركة قبل سداد الدين

لقد اعترفت الشرائع بحق االرث واقرته ) كما تقدم القول في ذلك ( ،وإن انتقال اموال المتوفى  

حق االرث ، لكنها لم تتفق على  الى ورثته مسألة ال نزاع فيها . على ان هذه الشرائع وان سلمت ب

طبيعة هذا الحق وال على حدوده ، فهي تختلف في تحديد حقوق الوارث والتزاماته ، والسبب في  

ذلك هو ان الذمة المالية لالنسان ال تتركب من الحقوق فقط ، وال من االموال فحسب ، بل يوجد 

قابلة الموجب سالب . اذ ان في  الى جانب الحقوق التزامات ،والى جوار االصول خصوم ، وفي م

حقان يتنازعان ، حق الوارث وحق الدائن ، وال يمكن في نظام    –كما في كل ذمة    –كل تركة  

القصوى ، ان يضحى بحق في سبيل االخر  فال يجوز ان يجور حق   العدالة  تحقيق  الى  يرمي 

فأن الشرائع والقوانين قد على حق، وال ان يضيِّع في سبيل االخر ، وال ان يجابي على سبيله . لذا 

حرصت على اداء الحقوق الربابها : حقوق الدائن اوالً ان كانت ذمة المتوفى مشغولة بديون لم 

 ( 1)يوفها وهو حي .  

وحقوق الورثة فيما فضل من التركة بعد وفاء هذه الديون . ولكن الشرائع مع اقرارها لهذا وذاك 

فانها اختلفت في بيان كيفية ايصال حقوق الورثة والدائنين الى كل منهم ، وفي رسم الطرق التي 

مختلفةً  الميراث  احكام  فجاءت  التركة  من  حقه  على  للحصول  والوارث  الدائن  من  كل    يسلكها 

لتحقيق  تصورها  امكن  التي  النظم  من  بواحٍد  واخذ  خاصاً  طريقاً  تشريع  كل  فسلك   ، ومتباينة 

الوارث   خالفة  طبيعة  تصور  في  االختالف  في  يكمن  االختالف  هذا  ومرد   ، المنشود  القصد 

 (2)لمورثه ، هل هي خالفة شخصية ، او خالفة موضوعية .  

 

 

 

 

  العراقي   القانون  في  التركة  انتقال  مبادئ  ،  الفضلي  جعفر  عن  نقالً   ،  المالية  للذمة  القانوني  المفهوم  ،  بالستار.  1

 . 44ص ، والفرنسي

 .  44ص ، الفضلي جعفر عن نقالً  ، الخاص القانون تاريخ في دروس ، اسمان. 2
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 المطلب االول 

 اساس مسؤولية عن ديونه مورثة 

والمورث شخصية   الوارث  ، ويصبح  لشخص مورثه  امتداداً  الوارث  يعد  االولى  للنظرية  فوفقاً 

والتزاماته   السلف  حقوق  كل  للخلف  فتنتقل   ، واحدة  وذمة  ووفقاً    –واحدة   . قيد  بال  او  بقيد  اما 

للنظرية الثانية يكون لكل من الوارث والمورث شخصية مستقلة ، وتكون خالفة الوارث للمورث  

الفرنسي    في كالقانون  عنه  تفرعت  التي  والقوانين   ، الروماني  القانون  سلك  ولقد   . فقط  امواله 

الغراء  االسالمية  الشريعة  اما   ، الثاني  المسلك  الجرمانية  القوانين  سلكت  بينما   ، االول  المسلك 

صاحبة انها  بل   ، الشخص  دون  المال  في  بالخالفة  القائلة  الثانية  بالنظرية  اخذت  قد  هذه    فانها 

النظرية . وبناءاً على ما تقدم فاننا سنوزع هذا الفرع على فقرتين تخصص االولى منهما لبحث  

 (1)نظرية خالفة الشخص ، وتكرس الثانية لبحث نظرية خالفة المال . 

 

 نظريـة خالفـة الشخص

فتثب  ، لها  وامتداداً  المورث  لشخصية  استمراراً  تعد  الوارث  شخصية  ان  النظرية  هذه  ت مفاد 

العنصر  تمثل  التي  بالديون  ويلتزم   ، التركة  في  االيجابي  العنصر  تمثل  التي  الحقوق  للوارث 

السلبي فيها ، الن شخصيته تحل محل شخصية المورث في كل العالقات القانونية التي كان هذا 

ن  االخير طرفاً فيها ، أي ان ذمة المورث تختلط بذمة الوارث ،فتظل هذه العالقات بدون تغيير ال 

دائني يكونون   ) المتوفى   ( المورث  دائني  فأن  هذا  وعلى   ، المورث  محل  حل  قد  ن ـ الوارث 

 (2) .للوارث 

االول : هو ما يتصل بنظام الملكية العائلية ، ففي ذلك الوقت كانت االسرة وحدها هي التي تملك  

وعند   ، عنها  وكيالً  اال  االسرة  يكن رب  ولم   ، بأصولها وخصومها  المالية  يكن    الذمة  لم  وفاته 

رئيسها الجديد شخصاً غريباً عنها بل مجرد وكيل جديد ،والشخصية القانونية وهي االسرة لم يكن  

انتقال الذمة على الرغم من ان الرومان كانوا ينظرون   التغيير .وبذلك يمكن تفسير  يدخل عليها 

 ا ــي كلتـي فـعلى شيء ،وه ص ـلطة لشخـ، او س الى الرابطة القانونية كعالقة ثابتة بين شخصين

  رسالة   ،  المصري  والقانون  االسالمية  الشريعة  في  مورثه  ديون  عن  الوارث  مسؤولية  ،  عرجاوي  مصطفى  .1

 . 29ص ، 1978 ، االزهر جامعة في والقانون الشريعة  كلية الى مقدمة  ماجستير

 . 7ص  1913 ،  االسالمية الشريعة في الوارث مركز ، العرابي زكي علي. 2
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شخصية   والحقوق  االلتزامات  كانت  اذا  انه  الطبيعي  من  ان  اذ   ، لالنتقال  قابلة  غير  الحالتين 

من    –محضة   ان  ،نقول  إسترقاقه  او  المدين  بحبس  البدني  باالكراه  تنفيذها  الجائز  من  وكان 

مح ما  إذ  المدين  غير  الى  تنتقل  ال  فانها  االلتزامات  حالة  هي  هذه  كانت  اذا  حبس الطبيعي  ل 

فيه   يد  له  تكن  ولم  به  يلتزم  لم  بدين  الى    –شخص  تنتقل  المورث  التزامات  تكن  لم  هذا  وعلى 

الورثة النه بمجرد تغير احد عناصر الرابطة القانونية تختفي ويموت الحق تبعاً لذلك لقد كان من 

ليل الصحيح  اثرما وجه الى التعليل االول من النقد ان اصبح الجميع على اتفاق االن في ان التع

لنظرية ان الوارث امتداد لشخصية المورث، هو هذا التعليل "الثاني" ، ومقتضاه ان الغرض من 

من   الكهنة  وتمكين   ، باألسرة  الخاصة  الدينية  بالشعائر  القيام  استمرار  تحقيق  هو  االحتيال  هذا 

ه الشعائر ، وبعد ذلك  الحصول على المزايا المالية التي كانت لهم والتي يحققها استمرار القيام بهذ 

امتدت هذه الفكرة  الى خصوم التركة بالمعنى الحقيقي ، فقاس القضاء في المعاملة ديون الفرد 

المورث   بديون  شخصياً  الوارث  الزم  وبهذا  وتعالى  سبحانه  هللا  نحو  ديونه  ،على  الفرد  نحو 

   (1).  والتزاماته، واصبح ملتزماً بها في خارج حدود التركة

 ، وارث  بال  التركة  تترك  وبذلك ال  يرثه  لكي  السيد  يحرره  الذي  العبد  هو  الضروري  فالوارث 

وهذا الوارث ال يستطيع ان يرفض قبول التركة. ووارث نفسه هو الشخص الذي كان تحت سلطة  

رب االسرة في اثناء حياته ، حتى اذا توفي رب االسرة يصبح سيد نفسه ، وهو قد سمي وارث 

لما ك للوارث نفسه  الوارث مشابهاً  هذا  وكان   ، المتوفى  اموال  في  المشاع  الملك  له من حق  ان 

الميراث  في  يوجد  ان  يمكن  نفسه  وارث  بينما   ، امرأة  او  لرجل  االيصاء  يمكن   . الضروري 

 (2)الشرعي والميراث بوصية . 

وهؤ   . النوع  هذا  من  وارثة  تكون  ان  يمكن  ال  ،فالمرأة  رجالً  يكون  ان  يجب  الورثة ولكن  الء 

يكتسبون التركة بحكم القانون ولو بدون علم منهم ، ولو كانوا ناقصي االهلية ،ولو لم يعيشوا بعد  

وفاة المورث اال لحظات وقد يكون السبب في هذا بالنسبة لوارث نفسه انه يرث امواالً كان يعيش  

ان المورث وضعه في بينها ويتملكها الى حٍد ما ، وبالنسبة للوارث الضروري قد يكون السبب  

نفس الوضع من اموال كان يعيش في نطاقها اما الوارث االجنبي او المختار فهو من عدا هؤالء  

اذا  اال  وارثاً  يصبح  ال  النه  مختاراً  وسمي   ، التركة  عن  بعيداً  البقاء  الستطاعته  اجنبياً  ،وسمي 

 اظهر رغبيته في ذلك فله ان يرفض وله ان يقبل . 

,    والتوزيع  للنشر  الثقافة  دار:  عمان,    1ط,    الشخصي  الحق  مصادر,    االلتزام  مصادر,    الفار  القادر  عبد.  د.  1

 .129ص,  2004

,   1981,    العربية النهضة  دار :  القاهرة,    االلتزام  مصادر,    1ج,    لاللتزام  العامة  النظرية,    الشرقاوي  جميل.  د.  2

 .333ص
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ويتضح مما تقدم ان الوارث الضروري ووارث نفسه يكتسبان التركة بحكم القانون بال حاجة الى 

قبول منهما ، بل ليس لهما حق الرفض ، في حين ان الوارث االختياري او االجنبي ال يكتسب  

والوارث   هو  اصبح  اعلن  فاذا   ، لها  قبوله  عن  واعلن  ذلك  في  رغبته  ظهرت  اذا  اال  التركة 

 (1)او وارث نفسه في مركز سواء . الضروري 

ان مركز الوارث كما حدده نص من نصوص جوليان هو ان الوارث : ) يرث كل حقوق المتوفى  

(  ) القانونية  شخصيته  ويكمل  محله  يحل   Heredital nihil aluid est  ،quam فهو 

succession in universam jus quod detunctus habuerit    : او كما قال جوستنيان ) 

المادية كأمواله   المتوفى  فالوارث مالك ال موال   ) المورث واحدة  الوارث وشخصية  ) شخصية 

الخاصة ، وهو دائن بحقوق المتوفى ، كما لو كانت حقوقه الخاصة ، وهو مدين بديون المتوفى  

كل يكتسب  فهو   ، الخاصة  والتزاماته  ديونه  كانت  لو  كما   ، المادية    والتزاماته  المتوفى   اموال 

والمعنوية ، ويلتزم بخصومه فضالً عن التزامه بأداء الشعائر الدينية ، وتنفيذ الوصايا ، وبحقوق  

 (2)االرتفاق التي كانت على امواله ،وبالدعاوى التي وجهت اليه . 

 التيين : فالوارث كقاعدة عامة ملزم بنفس التزامات مورثه وبنفس دعاواه ما عدا االستثنائين ا 

 ال يلزم بدعاوى المتوفى الناشئة عن الجرائم . .1

 ال يلزم بديون الم توفى الناشئة عن الكفالة .  .2

 ( 3).  ويمكن تعليل ذلك بأن الديون الشفوية كانت تنقضي بالوفاء ، وهي قاعدة قديمة

ان    ) المورث   ( المتوفى  دائني  بوسع  اذ   ، بالوارث  يلحق ضرراً جسيماً  النظام  يستوفوا ان هذا 

اذا كانت   دائنيه ضرراً  ديونهم من اموال الوارث الخاصة ، وبذا قد يضار الوارث ، وقد يلحق 

دائنو الوارث ودائنو المورث ، مادام المورث ملتزم بهذه  بالديون ، اذ يستوي  التركة مستغرقة 

من اموال    الديون كما هو ملتزم بذلك ، وهم يتحملون مشاركة دائني المورث في استيفاء ديونهم

 وهذه نتيجة منطقية التحاد الذمتين في خصومهما .  , الوارث 

 

 .238ص,  1997,  المعارف منشأة: االسكندرية,  االلتزامات اصول,  العدوي علي جالل. د .1

 .294ص,  1943,  نوري مطبعة: القاهرة,  العقد نظرية,  االلتزامات اصول,  بدوي بهجت حلمت. 2

 . 357ص,  طبع مكان بال,  1ط,  المدني القانون نصوص على التعليق,  العمروسي انور. 3
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هو يلحق ضرراً بدائني الوارث ذلك النه يشارك دائنو التركة دائني الورثة في استيفاء ديونهم من  

هذه الذمة المتحدة ،بعبارةٍ اخرى يشارك دائنو الوارث دائني التركة في استيفاء ديونهم من اموال 

كة ، وبهذا يحتمل ان تضيع ديونهم اذا كان الوارث معسراً في حين ان المورث لم يكن كذلك التر

. ان تدخل دائني الورثة مع دائني الوارث في استيفاء حقوقهم من اموال التركة هو االخر نتيجة  

الك التحاد الذمتين في اصولها فال يفضل دائن على دائن ، مادام المدين شخصاً واحداً ، وليس هن

 ( 1)سبب قانوني للمفاضلة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8ص,  1966,  النهضة مطبعة: القاهرة,  5ط,  الحق نظرية,  الباقي عبد الفتاح عبد.د. 1
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 الثاني  المطلب

 مركز التركة في سداد الدين

 اوالً : فصل ذمة الوارث عن ذمة المورث ،وال يعد الوارث امتداداً لشخصية المورث .  

الحال على االثر   بطبيعة  اثر مترتب  التركة ، وهو  اموال  الوارث اال في حدود  يلتزم  : ال  ثانياً 

 ( 1)االول . 

يب قد  ولكن   ، الوارث  لحماية  هو  انما  الجرد  بشرط  القبول  خيار  ان  البيان  عن  دائنو  وغني   قى 

ذلك   على  يترتب  اذ   ، الجرد  بشرط  وليس  مطلقاً  القبول  كان  اذا  الضرر  معرض  في  المتوفى 

اختالط ذمة الوارث بذمة المورث . فأذا كانت التركة مليئة ولم يكن الوارث كذلك فهنا قد يزاحم 

بدائني   المورث  دائنو الوارث دائني المورث في استيفاء حقوقهم من المال المختلط ، مما يؤدي 

الى عدم استيفاء كل حقوقهم ، االمر الذي كان ممكناً لو ظل مدينهم حياً .  ولدرء هذا الضرر عن 

استيفاء  من  المتوفى  دائني  يمكن  هو  اذ   ) االموال  فصل  نظام   ( يسمى  ما  وجد  المورث  دائني 

الك حاجة  حقوقهم من اموال التركة دون ان يشاركهم دائنو الوارث . وبطبيعة الحال لن تكون هن

لهذا النظام اذا قبل الوارث التركة بشرط الجرد ، اذ يترتب عليه كما تقدم انفصال ذمة الموارث  

فصل   ونظام   . المورث  لدائني  الوارث  دائني  من  مزاحمة  هنالك  تكون  ولن  المورث  ذمة  عن 

قانون االموال الموضوع لحماية دائني المورث هو من وضع القانون الروماني ومنه انتقل الى ال

 ( 2) . الفرنسي القديم ومنه الى القانون الفرنسي الحالي

 

 رفض التركة 

قد علمنا مما تقدم ان للوارث ان يقبل التركة بال قيد او شرط ، وهذا هو الخيار االول ، بيد ان  

وهذا    ، المطلق  القبول  من ضرر  يحميه  ثان  خيار  له  فأصبح   ، بالضرر  عليه  يعود  قد  القبول 

الثاني في    الخيار  التركة  ديون  مسئوليته عن  يحدد  الذي  الجرد  بشرط  بالقبول  عنه  يعبر  ما  هو 

حدود اموالها فقط ، ويبقى للوارث خيار ثالث وهو ان يرفض التركة بادئ ذي بدء لما يراه من 

 نها  نفع ما ، بل سيكون مفقراً له ،ـود عليه مـلن يعـديون فـركته بالـإعسار المورث ، واستغراق ت

,    1976  العربي  مطبعة:  االشرف  النجف,    1ط ,    واالصوليين  الفقهاء  بين  والحق  الحكم,    البكاء  عدنان.  1

 .151ص

  للطباعة   العربية  النهضة  دار:    بيروت,    العربية  البالد   قوانين  في  العقد  نظرية,    الصدة   فرج  المنعم  عبد.  د.  2

 .529-528ص,  1974,  والنشر
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يقبل   اذا لم لم  الميراث . اما  وكأنه لم يكن وارثاً اصالً النه قد نزل عن حقه في المطالبة بحق 

( وانذاك تعين المحكمة وصياً    vacanteالتركة احد من الورثة قط ، فأن التركة تصبح شاغرة )  

ير بناءاً على طلب من له المصلحة ، ويصبح هذا الوصي بمركز الوارث بشرط الجرد ، فهو يد 

 ( 1)اموال التركة ويصفيها على وفق القواعد التي رسمها المشرع للوارث بخيار الجرد.  

 

 نظريـة خالفـة المال 

ان هذه النظرية تستند على اسس هي على النقيض من االسس التي تستند عليها النظرية المتقدم  

ن وبموجب  المقدسة.  االسالمية  الشريعة  بها  قد جاءت  النظرية  وهذه   ، في  ذكرها  الخالفة  ظرية 

لشخصية  امتداداً  وليست   ، مورثه  شخصية  عن  تماماً  مستقلة  الوارث  شخصية  تكون  المال 

المورث ،كما عليه الحال في النظرية االولى ، وهو ما يعني ان ذمة الوارث هنا منفصلة عن ذمة 

ون مسؤوالً  المورث ، وهذا ما يفضي الى القول ان التركة تنتقل الى الوارث ،لكن االخير ال يك

عن ديون المورث ، بل توفى الديون من التركة ان وسعتها ، فأن لم تسعها فأن المسؤولية ال تنتقل  

الى الوارث ، فالوارث ليس مسؤوالً هنا عن ديون مورثه ، بل هو صاحب حق في التركة فيأخذ 

ينحصر   الدائنين  ضمان  فأن  اخرى  وبعبارة   . الدائنين  ديون  سداد  بعد  منها  اموال حصتة  في 

التركة وال ينتقل الى اموال الوارث . فال يحق لهم والحال هذه التنفيذ على اموال الوارث الخاصة  

 ( 2)ولو كانت اموال التركة ال تكفي للوفاء بديونهم . 

ومما تقدم يتضح بجالء مدى استقالل شخصية الوارث وانفصالها عن شخصية المورث طبقاً لهذه 

هذه النظرية عادةً ما تسمى ) نظرية استقالل شخصية الوارث ( او نظرية )  النظرية ، ولذلك فأن 

انفصال الذمم ( . ان خيارات الوارث الواردة في القانونين العربية والروماني والفرنسي ، ليس  

ذلك ان الشريعة االسالمية والقوانين العربية المستمدة منها تقرر انتقال اموال   لهما حضور  هنا ،

لى الوارث بقوة القانون دون حاجٍة الى أي اجراء اخر ، ولهذا قيل : ان الميراث يدخل التركة ا

خالفة    ( انه  بالقول  الميراث  عن  مضى  فيما  عبرنا  ايضاً  ولهذا   ، عنه  جبراً  الوارث  ملك  في 

 اجبارية ( في قبال الخالفة االختيارية ) الوصية ( . 

 

 .106ص,  طبع سنة بال,  المعارف  منشأة: االسكندرية,  زامااللت نظرية,  تناغو السيد عبد سمير. د. 1

 83ص  ، مصدر سابق ، بالستار . 2 
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لقد سارت القوانين العربية على هدى الشريعة االسالمية في هذا الصدد فقررت هذه القوانين ما  

جاء في الشريعة االسالمية بصدد بيان طبيعة خالفة الوارث وانها خالفة في المال ،على خالف  

 (1)ما ذهب اليه القانون الفرنسي ، والقوانين الدائرة في فلكه .  

م صدر القانون االلماني ، ولقد اخذ هذا القانون بعد دراسة    1900ومن الجدير بالذكر انه في عام 

اخذ   بل   ، الفرنسي  والقانون  الروماني  التشريع  يسود  كان  الذي  المذهب  بغير  سنوات  استمرت 

بل   التزاماته ،  الوارث ال يخلف مورثه في شخصه وسائر  ان  الشريعة االسالمية وهي  بنظرية 

لفه فقط في امواله وفي ديونه بقدر ما تتسع لها التركة . واذا وجد الوارث ان التركة ال تف بكل يخ

الخاصة ،   امواله  ان يمسوا  بالتنفيذ عليها دون  ليقوموا  للدائنين  يترك االمر  ان  له  ديونها ، كان 

ء بكل ما عليها من  بحيث ال يكون عليه ان يقوم بالوفاء بديونها اال اذا رأى ان اموالها تتسع للوفا

 ( 2)ديون . 

 

 تكييف خالفة الوارث في القانون العراقي والقوانين العربية 

إلى  استناداً  المال  الشخص ومبدأ خالفة  بين مبدأ خالفة  العربية  والقوانين  العراقي  القانون  مزج 

الشخص  قواعد الميراث المستمدة من الشريعة اإلسالمية بشأن انتقال الحقوق وأخذ بمبدأ خالفة  

بشأن انتقال االلتزامات لذلك فإننا سنوزع دراسة هذا المطلب على فرعين نبين في األول حدود  

 انتقال الحقوق الى الوارث ونتناول في الثاني حدود انتقال االلتزامات إلى الوارث .   

 

 حدود انتقال الحقوق إلى الوارث

العراقي والقوانين العربية قواعد الميراث المستمدة  يتبع بشأن انتقال الحقوق بالميراث في القانون  

المادة   عليه  نصت  ما  وهذا  اإلسالمية  الشريعة  )وتعيين    2/   1106من  أن  على  عراقي  مدني 

الورثة وتحديد انصبائهم في اإلرث وانتقال أموال التركة , تسري عليها احكام الشريعة اإلسالمية  

 ( 3) . والقوانين الخاصة بها(

  كلية  مجلس  الى  مقدمة  ماجستير  رسالة,    المدني  القانون  في  وتطبيقاتها  العيني  اإللتزام  فكرة,    عطية  لدخا  . وليد1

 .185ص,  1997,  بغداد جامعة,  القانون

 مطبعة:    عمان,    الشخصية  الحقوق  مصادر,    المدني  القانون  شرح  في  الوافي  الوجيز,    الناهي  الدين  صالح.  . د2

 .138ص, 1948,  العربي البيت

 مدني  1231م  و   النافذ  1976  لسنة   43  رقم  األردني  المدني  القانون  1086م  و  مصري   مدني  875  م:  . ينظر3

 .  يمني



28 
 

  1/ 1106حيث ان ال خالف في انتقال الحقوق بالميراث في الشريعة االسالمية فقد نصت المادة  

المنقوالت والعقارات والحقوق الموجودة  مدني عراقي على انه )يكسب الوارث بطريق الميراث  

في التركة( , فالوارث يخلف مورثه في حقوقه وأمواله الموجودة في تركته بغض النظر عن كون  

انتقال   تبعهم في  القانون العراقي برأي الشافعية ومن  بالديون او ال إذ اخذ  تلك التركة مستغرقة 

مسببات ال تتراخى عن أسبابها وهذا ما نصت عليه  ملكية التركة الى الوارث بمجرد الوفاة اذ ان ال

بالقول )يكتسب الوارث حق   1971لسنة    43من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم    89المادة  

 (1). الملكية العقارية في حكمها من تاريخ وفاة الموروث(

كة ال تخلص للوارث  ووفاقاً لهذا الرأي يكون مؤدى قاعدة )ال تركة إال بعد سداد الدين( , إن التر

خلوصاً كامالً إال بعد سداد الدين ويتعلق بها حق عيني تبعي هو حق الرهن لكنه رهن مفروض  

  مدني عراقي بقولها   1107/1( , وهذا ما قررته المادة  2)  من قبل القانون لصالح دائني المورث 

لتركة التي نقلت المورثة  لدائني التركة العاديين وللموصى لهم ان يالحقوا الستيفاء حقوقهم في ا)

 . ملكيتها  للغير أو رتبت عليها حقوقاً عينية(

بيد أن القانون قد اسقط هذا الحق )حق الرهن( بعد مرور ثالث سنوات من موت المدين المورث  

الغير   مع  التركة إال إذا كان ذلك التصرف قد صدر تواطوأً  بأموال  وينفذ بذلك تصرف الوارث 

 مدني عراقي.  1107/2المورث وفاقاً للمادة  بقصد األضرار بدائني

الحقوق ما يسقط   بل ان هناك من  الوارث ال يحل محل مورثه في جميع حقوقه وامواله  ان  اال 

بموت المورث وال تنتقل بالتالي الى الوارث اما لكونها غير مالية او لكونها مالية متصلة بشخص  

 ( .3)ي على االنتقال الى الوارث المورث ومشيئته حيث ان طبيعة هذه الحقوق تستعص 

 حدود انتقال االلتزامات الى الوارث

يعد العقد من أهم مصادر االلتزامات في القانون وبخصوص انتقال االلتزامات إلى الخلف العام  

مدني عراقي )ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام   142/1)الوارث( فقد نصت المادة  

 بالقواعد المتعلقة بالميراث(. دون إخالل 

,   1ط,    الملكية  كسب  أسباب,    2ج,    األصلية  العينية  الحقوق,    المدني  القانون  شرح,    سوار  الدين  وحيد  محمد.د.  1

 . 37ص,  1995,  والتوزيع النشر الثقافة دار مكتبة: عمان

,    1989,    الجامعية  الدار:    بيروت,    1ج,    االصلية  العينية  الحقوق  في  الوسيط,    السعود  ابو  رمضان  .د.  2

 .65ص

,    1ط,    االلتزام  مصادر,    1ج,    المدني  القانون  في  لاللتزامات  العامة  النظرية,    الفضل  الحسين   عبد  منذر.  د.  3

 . 221ص,  1991
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واثر العقد يتمثل بالحقوق وااللتزامات الناشئة عنه وقد بينا سابقاً ما يخص انتقال الحقوق اما ما  

فقد يخص   االلتزامات  المادة    انتقال  )  1/ 142قيدت  بعبارة  اخذلك  المتعلقة  دون  بالقواعد  الل 

 ( . بالميراث 

وقاعدة الميراث في الشريعة االسالمية هي )ال تركة اال بعد سداد الدين( , فأي تفسير يمكن ان  

 ( 1).  القوانين العربيةتي تقابلها في مدني عراقي والمواد ال 1/ 142يتالءم وينسجم مع نص المادة 

فاذا جارينا التفسير القائل بانه ال حق وال ملك للوارث اال بعد سداد الدين فيجب ان تقضى جميع  

الديون المورث من تركته وال يتلقى الوارث اال تركة قد نفذت فيها جميع التزامات المورث فال 

قبول هذه النتيجة لوال وجود عقود ال  , كان يمكن  (  2)  يسأل الوارث عن ديون المورث والتزاماته

تنقضي بموت المورث كعقد اإليجار, مثالً فحق االجارة الثابت للمستأجر ينتقل الى الوارث مما 

يتناقض   يعني استمرار العقد مع الوارث لذا يقتضي ذلك على الوارث االلتزام بدفع األجرة مما 

 (3).  ث مع الطرح السابق في عدم انتقال االلتزام الى الوار

وقد حاول األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري رفع هذا التناقض بالقول )ان علينا التوفيق في  

مثل هذه األحوال بين مبدأ القانون الفرنسي القاضي بانتقال االلتزام وبين مبدأ الشريعة اإلسالمية  

االلتزاما انتقال  وبالتالي عدم  الديون  بعد سداد  اال  تركة  باال  بان  القاضي  فنقرر   , الورثة  الى  ت 

التزام المستأجر بدفع االجرة ينتقل الى وارثه حتى ال ينقضي عقد االيجار بموت المستأجر عمالً  

بمبدأ القانون المدني ومن ثم نقرر بأن هذا االلتزام الذي انتقل الى الوارث يجب اال يتجاوز حدود  

عقد  على  ويقاس  االسالمية  الشريعة  بمبدأ  عمالً  العقود    التركة  تنقضي  االيجار  ال  التي  المماثلة 

 ( 4).  بالموت(

وهذا القول ال يمثل اال استثناًء يرد على االصل العام في عدم انتقال االلتزام الى الوارث فالوارث  

 ( 5).  ق ويعد غيراً من جهة االلتزاماذاً يعد خلفاً عاماً لمورثه من جهة الح

 . يمني مدني 209 م و اردني مدني 206 م و مصري مدني 145 م . تقابلها1

  مورثه   تعهدات   عن   الوارث  مسؤولية,    الوسواسي  الدين  عالء/    319ص,    سابق  مرجع,    الحكيم  المجيد  عبد.. د2

 .300ص,  1945( , 4)س( , 3)ع,  القضاء مجلة في منشور بحث, 

 ( . المستأجر  بموت وال المؤجر بموت  االيجار ينتهي ال) انه على تنص التي  عراقي مدني 783/1. م3

 .1هامش,  732ص,  والنشر للطباعة الفكر دار,  بيروت,  العقد نظرية,  السنهوري الرزاق عبد. . د4

,   1992,  بغداد جامعة القانون كلية مجلس الى مقدمة دكتوراة أطروحة,  العقد عن الغير,  خاطر حمد . صبري5

 .31ص
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فيما يذهب رأي ثاٍن يرى في االستثناء السابق اصالُ عاماً فالوارث يخلف مورثه في جميع حقوقه 

 التزامات تزيد على أموال التركةوالتزاماته )اال ما تعلق منها بشخصه( بشرط اال يتحمل الوارث  

ا1) إلى  تنتقل  والتزاماته  المورث  أموال  )إن  غانم  إسماعيل  الدكتور  يقول  هذا  وفي   , لوارث  ( 

إن   كما  المورث  دائني  لمصلحة  تبعي  عيني  بحق  محملة  تنتقل  األموال  إن  إال  الوفاة  بمجرد 

  مسؤولية الوارث عن االلتزامات مسؤولية عينية محددة تنحصر فيما تلقاه عن مورثه من أموال 

متوفي فيكون المعنى المقبول لقاعدة ال تركة اال بعد سداد الديون ال ان تبقى األموال على ذمة ال

إلى إن يتم سداد الديون , بل ان هذه األموال مع انتقالها الى الورثة فور الوفاة ال تخلص لهم اال 

 ( 2) .  لك الحين محملة بحقوق الدائنين(بعد سداد الديون فتظل إلى ذ 

وهذا الرأي يستدعي وجود ذمتين منفصلتين للوارث , ذمته األصلية وذمة مورثه التي آلت إليه  

فمن شأن ذلك أن يحدد مسؤولية الوارث عن ديون التركة بقدر ما فيها من أموال فتعد بالميراث  

ذمة المورث التي آلت إلى الوارث مكونة وحدة مستقلة قائمة بذاتها يضمن الجانب االيجابي فيها , 

الجانب السلبي كما تحددت مفردات كل منهما عند وفاة المورث بحيث يقتصر ضمان ديونها على  

حقوقها حسب فال يكون الوارث مسؤوال في ذمته وأمواله األصلية عن وفاء ديون الذمة مجموع  

الموروثة , وبذلك تكون الذمة الموروثة ذمة مخصصة لغرض معين هو تصفية ما كان للمورث 

من مركز مالي مضافة الى الوارث دون أن يكون لذمة الوارث األصلية شأن بهذا الغرض وهذا 

 (3).  ة الماليةة التخصيص في الذمما تحققه لنا نظري

المادة   في  صراحة  الرأي  هذا  المغربي  المشرع  تبنى  والعقود   229وقد  االلتزامات  قانون  من 

بالقول )تنتج االلتزامات أثرها ال بين المتعاقدين فحسب ولكن ايضاُ    1913المغربي الصادر سنة  

تجاً عن طبيعة االلتزام او عن القانون  بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحاً به او نا

 ومع ذلك فالورثة ال يلتزمون إال في حدود اموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم(.

ومن جانبنا نرجح انتقال االلتزامات بالميراث بشرط ان تنحصر مسؤولية الوارث عنها بحدود ما  

 : تلقاه من أموال التركة وأسباب هذا الترجيح عديدة أهمها 

 

 .38ص,  سابق مرجع,  سوار الدين وحيد محمد.. د1

 .343, 1966,  وهبة هللا عبد مكتبة: القاهرة,  االلتزام  مصادر,  لاللتزام العامة النظرية,  غانم اسماعيل.د .2

 واالرادة  العقد  نظرية ,    االول  المجلد,    االلتزامات,    2ج,    المدني   القانون  شرح  في  الوافي,    مرقس  سليمان.د.  3

 574-573ص,  1987,  4ط,  المنفردة
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إلى   .1 المورث  التزامات  انتقال  في  الحنابلة  فقهاء  من  جانب  موقف  مع  الرأي  هذا  ينسجم 

 ذمة الوارث بشرط أال تزيد على ما تلقاه من أموال التركة.

ينسجم هذا الرأي مع مظاهر استمرار شخصية المورث في شخصية الوارث في القانون   .2

 :   العراقي والتي منها

عليها   -أ كانت  التي  بالصفة  )الوارث(  العام  الخلف  الى  السلف  من  الحيازة  انتقال 

 مدني عراقي.  1149عند السلف المادة 

اعتبار العقد حجة على السلف )المتعاقد( والخلف العام )الوارث( ولو كان غير  -ب 

 ثابت التاريخ. 

وخلف  -ت  المتعاقدين  بين  فيما  الحقيقي  العقد  المادة  يسري  العامين  مدني       1/ 148يها 

 عراقي .

لهذا الرأي تطبيقات قضائية في المحاكم العراقية حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز ذي  .3

في    233الرقم   على    29/3/1973الصادر  الحكم  يطلب  ان  المتوفي  لدائن  )يجوز  انه 

 ( 1).  وارث المدين باجر مثل الدار التي يشغلها والعائدة لمورثه المدين(

انه )دفع الوارث لجزء من دين مورثه    1971/ 9/ 11الصادر في    322وجاء في قرار آخر بالرقم  

بمقدار ما يصيبه من ذلك الدين لغرض تخلي الدائن عن حجز سهامه من االموال التي تلقاها من  

دفعه من المورث يعتبر صحيحاً بصفته مدنياً باالضافة الى التركة وال يحق له طلب استرجاع ما  

 ( 2).  الدائن برغم انه دفع شيئاً ظاناً انه واجب عليه فتبين عدم صوابه(

 

 

 

 

 

 

 .36ص,  1973 و 1 العدد,  الرابعة السنة,  القضائية النشرة في . منشور1

 .78ص,  1973,  نيسان,  3العدد,  الثانية السنة,  القضائية النشرة في . منشور2
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 والتوصيات االستنتاجات 

 االستنتاجات

)مجرد  .1 السرخسي  يقول  ذلك  وفي  تورث  ال  وهي  وإرادة  مشيئة  مجرد  الشفعة  حق  ان 

الرأي والمشيئة ال يتصور فيه االرث النه ال يبقى بعد موته ليخلفه الوارث فيه والثابت 

 بالشفعة مجرد مشيئة بين ان يأخذ أو يدع ..( 

بقاء ملك الشفيع حتى االخذ زوال ملك الشفيع بعد الموت وحيث   .2 بالشفعة  يشترط لالخذ 

يأخذ  , كان  به  الذي  السبب  )ثم  ذلك السرخسي  الشفيع ويقول في  لذلك تسقط بموت  بها 

بالشفعة يزول بموته وهو ملكه وقيام السبب الى وقت األخذ شرط لثبوت حق االخذ له.( , 

 الى وارث الشفيع . ويستثنى من ذلك ما لو قضى القاضي بالشفعة فتنتقل بالتالي

وقد اعترض الفقهاء المحدثون على األسباب التي استند إليها الحنفية في تبرير رأيهم القائل بعدم 

 :  اآلتيانتقال حق الشفعة الى الوارث ونبين هذا االعتراض في النقاط 

اعترض الشيخ علي الخفيف بالقول )وأما ما قاله الحنفية من ان حق الشفعة مشيئة  تنتهي  -أ

وتزول بالوفاة وال بقاء له بعدها حتى تورث فمنقوض بحق طلب القصاص والعفو عن  

القائل عمداً , اذ اثبته ابو يوسف ومحمد للورثة بطريق الوراثة عن المقتول وليس هو اال  

ارادة ومشيئة ولم يريا ذلك مانعاً لهما في ان يقوال بوراثته , اذاً فتعلق االرادة والمشيئة  

ى عدم جريان االرث فيه وال يقتضي زواله وانتهائه بالوفاة , بل الواقع بل  به ال يدل عل

الواقع عكس ذلك ألن االرادة عكس ذلك فاالرادة ال تتعلق اال بشيء له وجود وتحقق قبل 

 تعلقها اال ترى ان الشفيع ال يستطيع المطالبة باخذ أي عقار يريده! 

لعقار المبيع عما كان عليه فيكون للوارث حق اخذه  فاذا مات الشفيع قبل ان يطلب لم يتغير حال ا

لقيامه مقام مورثه شأنه في ذلك شأن قيامه مقام مورثه في حق احتباس الرهن لم يمنعه من ذلك 

إن حق االحتباس ليس إال إرادة للمرتهن ومشيئة له ان شاء تمسك به وان شاء تركة ومع ذلك فأنه 

 حق موروث باالتفاق(.

بالقول )غير واضح قول الحنفية ان الشفعة وخيار    اعترض الشيخ عبد  -ب  الرحيم الكشكي 

الشرط قد تغلبت فيهما الناحية الشخصية معللين بان كالً منهما رغبة ومشيئة لمن ثبت له  

الحق ألن الشفيع ان شاء اصر على شفعته وان شاء تركها ومن له الخيار ان شاء امضى 

حقوق الشخصية ال المالية , فغير واضح ان يقول  البيع وان شاء تركه فيلحق كل منهما بال
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الحنفية ذلك الن الناحية المالية غالبة على الناحية الشخصية فان صاحب كل منهما يملك 

الناحية   من  له  اثر  ال  مشيئة  رغبة  منهما  كل  وكون  ثروته  به  وتزداد  حقه  به  تعلق  ما 

الدي صاحب  فان  الحقوق  كل  شأن  ذلك  الن  يضعفها  وال  طالب المالية  شاء  ان  مثالً  ن 

استيفاءه وتمسك به وان شاء تركه واسقطه ولم يؤثر ذلك في ناحيته المالية عند الجميع  

 وكان حقاً مالياً واعتبر من التركة باالتفاق(. 

لعدم  .3 سبباً  يعد  والذي  بموته  الشفيع  ملك  بزوال  الحنفية  استدالل  على  ايضاً  واعترض 

بالقول   الوارث  الى  الحق  هذا  ملكه انتقال  على  بناء  الشفعة  حق  يتلقى  ال  الوارث  ان 

مقام   الوارث  قيام  الن  مورثه  ملك  على  بناء  الشفعة  له  تثبت  وانما  بالميراث  المتحقق 

المورث يجعل ملك المورث مستمراً الى وقت االخذ بالشفعة فيتحقق الشرط حكماً فيكون  

 ً  . للوارث األخذ بالشفعة ميراثا
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 التوصيات

الخطأ سواء أكان عقدياً ام تقصيرياً الى وفاة المضرور فوراً فال يمكن القول أن اذا أدى   .1

الى  ينتقل  ان  يجب  ثم  ومن  فوراً  نشأ  قد  المعنوي  الضرر  عن  بالتعويض  حقاً  هنالك 

يتألم ويتعذب فيه وال يمكن القول بأن   الوارث الن الوفاة الفورية ال تدع للصخية مجاالً 

فك اساس  على  جاء  احكام  التعويض  تسودها  بالد  في  خصوصاً  الوفاة  في  التعجيل  رة 

الشريعة االسالمية ألن هللا سبحانه وتعالى هو مسبب األسباب ويقول هللا تعالى في محكم  

 كتابه العزيز )إذا جاء اجلهم ال يستقدمون ساعة وال يستأخرون(.

أن نفرق   اذا فصلت بين وفاة المضرور )المورث( ووقت وقوع الخطأ مدة زمنية فيجب  .2

 :  بين فرضين

ظروف   -:  االول كانت  او  قصيرة  المضرور  ووفاة  الخطأ  وقوع  بين  الفاصلة  المدة  كانت  اذا 

المضرور خالل هذه المدة ال تسمح له بالمطالبة القضائية او التوصل الى اتفاق فال يمكن في هذا 

 ً القول ايضا ان المضرور قد   الفرض نفي حصول االم نفسية او جسدية للمضرور كما ال يمكن 

نزل عن حقه في التعويض لذلك في هذا الغرض حق التعويض عن الضرر المعنوي الى الوارث  

 بكونه حقاً مالياً موروثاً. 

اذا كانت تلك المدة طويلة تمكنه من اقامة الدعوى والمطالبة بالتعويض قضائياً او ودياً    -الثاني:

القدرة على المطالبة   ولكنه مع ذلك لم يطالب بحقه في التعويض فيمكن تفسير هذا السكوت مع 

 نزوالً ضمنياً عن الحق في التعويض مما يمنع بالتالي انتقال هذا الحق الى الوارث. 

محكمة  .3 فيها  تفصل  وقائع  مسألة  عدمها  من  المضرور  مطالبة  امكانية  مسألة  تقدير 

 الموضوع من دون رقابة لمحكمة التمييز في ذلك.
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 الخاتمة 

  هذا   مشوار  في   األخيرة  القطرات   هي  وها  ،  البحث   هذا  تقديم  في  وفقني   الذي  تعالى   هلل  الحمد 

  بين   مقارنة  دراسة /    موروثه  ديون  عن  الوارث  مسؤولية)  عن  يتكلم  البحث   كان  وقد   ،  البحث 

 . الشكل هذا في البحث  هذا يخرج لكي والبذل الجهد  كل بذلت  وقد  ،( والقانون الشريعة

 العقل  بدرجات   أرتقت   قد   تكون  أن  ارجو  وكذلك  ،  وشيقة  ممتعة  رحلة  تكون  أن  هللا  من  وارجو

 فقط  وجل  عز  هلل  الكمال  فإن  الكمال  ادعي  ال  وانا  ،   اليسير  بالجهد   الجهد   هذا  يكن  لم  حيث   ،  الفكر

  وكفاني   ،  نفسي  فمن  أخفقت   وإن  وجل  عز  هللا  فمن  وفقت   فإن  ،  البحث   لهذا  الجهد   كل   قدمت   وقد   ،

 . إعجابكم نال قد  البحث  هذا يكون أن ارجو واخيراً  ، المحاولة شرف

 .  وصحبه اله وعلى محمد  سيدنا وحبيبنا  األول معلمنا على كثيراً  تسليما وبارك وسلم اللهم وصل

، كما   ، القائم على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع  وفقًا لقواعد علم الفرائض 

ة   ,   ، تمَّ القضاء بها وفقًا الجتهاد الصحابة الكرام  مسائل محدَّدة غير منصوص على حكمهاأنَّ ثمَّ

، هو البدء باحتساب نصيب أصحاب الفروض ثمَّ العصبات ثم ذوي    القاعدة األساسية في الميراث 

األرحام، فإن لم يكن للميت وارث فإن أموال الميت تؤول لبيت مال المسلمين لقول النبي صلى  

  وحيث إن تفاصيل األنصبة اإلرثية وحاالتها كثيرة ,    : "أنا وارُث من ال وارَث له"   عليه وسلمهللا

بها اإللمام  ترتيب أصولها في جدول يسهل  فإنَّ  يأتي جدول استخلصت محتوياته من    ،  ، وفيما 

 . ، والفقه المتفق عليه في كتب المواريث 

، وبعض    ، منها مسائل الرد والعول  لميراث يجدر بالذكر أن هناك مسائل تفصيلية في موضوع ا

األكدرية  كالمسألة  االجتهادية  المشتركة  األقضية  والمسألة  يمك  ،  متخصصة  مسائل  وهي  ن  ، 

كما أنَّ الميراث بسبب العتق لم يعد موجودًا في هذا العصر   ,  االطالع عليها في كتب المواريث 

 . فال حاجة لتفصيله
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 مقدمة

أذا فقد أن أساس المسؤولية الجزائية هي األدراك و األختيار و على أساس ذلك 

 امها و لكن هناك من خالف هذه الفكرةفأنه يمنع من قيالشخص أي من هذه األشياء 

على المجتمع و بالتالي فال يجب أن يترك طلقا  و  معللين أن المجنون يعتبر خطرا  

أنه ال بد من أتخاذ األجراءات االزمة بحقه حتى ال يشكل بعد ذلك خطر على 

المجتمع و األشخاص و هناك قوانين نصت على أنه ال يحكم على فعل قد فعلة 

فعل أي أن يكون الشخص سليم العقل بكامل أرادته و كان واعي لحظة قيامه بهذا ال

و المقصود بسالمة العمل هنا ) هي خلو الشخص من أي مرض عقلي من شأنه أن 

يأثر على عنصر األدراك و االرادة بالتشويش عليهما عبر اضعافهما تارة أو 

 بألغائهما تارة أخرى (

عديدة و  االدراك و االرادة تكونأن األمراض العقلية و النفسية التي تؤثر على 

متشعبة بتشعب مذاهب علم النفس المختلفة و علوم الطب النفسي و ذلك خالفا  لما 

عليه الحال في اغلب مراجع الفقه الجنائي الذي عد كل أضطراب يحدث في عقل 

األنسان يندرج في مصطلح الجنون الذي يعد أقدم مانع للمسؤولية عرفته التشريعات 

عصورا  الى أن جاءت الشريعة األسالمية التي كان لها الجنائية ، و غير انها أنكرته 

 السبق كأول نظام قانوني نص على الجنون كمانع من موانع المسؤولية الجنائية.

 

 أهمية البحث :

أن اهمية البحث في موضوع المسؤولية الجزائية على المجنون تكمن في أن هذا 

سؤولية الجزائية على المجنون الموضوع يثير جدال  واسعا  و كبيرا  و ذلك لكون الم

قانونية و الخالف لتعتبر أستثناء من القواعد العامة للمسؤولية الجزائية و المشاكل ا

 الفقهي الديني .

 

2 



 

 هدف البحث :

ون و ذلك من نيهدف هذا الموضوع الى التعرف على المسؤولية الجزائية للمج

تحليلها و فهم كافة المواضيع  خالل دراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذه المسؤولية و

 المتعلقة بها .

 البحث : مشكلة

في هذا البحث سيتم مناقشة المسؤولية الجزائية على المجنون من خالل معرفة 

ماهية المسؤولية الجنائية  من حيث المفهوم و الشروط و سنتحدث عن الجنون و 

ي القانون العراقي و أيضا  العته في القانون العراقي و المسؤولية الجزائية للمجنون ف

ون المعاصر للجريمة و بيان الجنون السابق على نمعرفة التدابير األحترازية للمج

 الحق على الجريمة على أرتكاب الجريمة .لالجريمة و الجنون ا

 :خطة البحث

 الجزائية المسؤولية :االول المبحث

 الجزائية المسؤولية هي ما: األول المطلب

  الجزائية المسؤولية مفهوم: الثاني المطلب 

 الجزائية المسؤولية شروط: الثالث المطلب

 الجنون: الثاني المبحث

 المجنون مفهوم: االول المطلب

 العراقي القانون في العته و الجنون: الثاني المطلب 

 العراقي القانون في للمجنون الجزائية المسؤولية: الثالث المطلب

  المجنون عن األحترازية التدابير: الثالث المبحث

  للجريمة المعاصر للمجنون األحترازية التدابير: األول المطلب

 الجنون السابق على الجريمة : الثاني المطلب

 الجريمة أرتكاب على الحقلا الجنونالمطلب الثالث: 
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 هي المسؤولية الجزائية ما –المطلب األول 

 

حق الدولة في معاقبة مرتكبي الجرائم الجزائية ، وتقوم بتطبيق أحكام  هو المسؤولية الجزائية

القانون الجزائي بحق مرتكبي هذه الجرائم ، وهذه المسؤولية تقع على مرتكب الجريمة الذي 

ارتكبها بارادته وادراكه ، اي انه ارتكب الفعل المخالف للقانون وهو متمتعا  بعقله وارادته ، لم 

 قاقير مخدرة او مسكرة اعطيت له رغم ارادته ودون قبول منه .يكن تحت تاثير ع

فالمسؤولية الجزائية التتحقق اذا كان االنسان فاقدا لالدراك وقت ارتكاب الجريمة ، وهذا 

الفقدان لالدراك اما لجنون يصيبه او لعاهة عقلية تمنع عنه التصرفات السوية وتجعله يتصرف 

اته ، او بسبب خضوعة لعملية دون ان يعي خطورة تصرفدون معرفة وأدراك بما يقوم به و

كان يكون قد تعرض بموجبها لحقنه بمواد طبية مخدرة او مسكرة ،او انها اعطيت له  ريةسق

دون علمـه ، او ألي سبب آخر يقرر االختصاصيـون انه فاقدا لالدراك واالرادة ، والعوارض 

درها األختصاصي في مجال الطب كون الفاعل لم التي تعتري المسؤولية الجزائية مسألة فنية يق

 يكن عاقال  أو مدركا لفعله وقت أرتكاب الفعل .

وجنحت اغلب التشريعات الجزائية الى اعتبار تناول الجاني المواد المخدرة او المسكرة بموافقته 

 وعلمه واختياره عمدا  يخرج عن فقدان األرادة واألدراك كعارض من العوارض الصحية التي

تمنع المسؤولية ، حيث اعتبر هذا التصرف يقترن بالظروف المشددة للعقوبة عند فرضها عليه 

 في قرار الحكم .

أن السن القانونية لمرتكب الفعل المخالف للقانون مهم جدا  في وجود المسؤولية الجزائية ، أذ أن 

ي العراقي منع اقامة القوانين الجزائية حددت سنا  معينة للمسؤولية ، وكان القانون الجزائ

الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ، ثم تم تعديل 

سقف سن المسؤولية لتصبح تسعة سنوات في قانون االحداث العراقي ، وأن اثبات السن يكون 

لمحكمة المختصة اذا وفقا  للوثائق الرسمية المعتبرة قانونا  ، ويحق لقاضي التحقيق المختص ول

تبين لهما ان الوثيقة التتطابق مع واقع حال المتهم ، ان يلجأ الى الفحص الطبي واللجان الطبية 

 المختصة .

كما تتحمل الشخصية المعنوية المسؤولية الجزائية عما يرتكبه مديروها او ممثليها او وكالئها او 

تجوز بغير الغرامة المالية ، وتلجأ موظفيها باسمها ، والمسؤولية على الشخص المعنوي ال

المحاكم الى ابدال العقوبات االصلية الى عقوبة الغرامة ، بأعتبار أن الشخص المعنوي شخص 

 من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا   أفتراضي الوجود له ، ومع كل هذا فاليوجد مايمنع

 بالعقوبات المقررة قانونا  .

 

 12 ،ص ،القاهره اليةالع الدراسات معهد العربية التشريعات في الجنائية المسؤولية(1991) ،توفيق الشاوي-1
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 مفهوم المسؤولية الجزائية -المطلب الثاني 

ـي تترتب على إن مصطلح المسؤولية يستخدم للداللة على معنى التزام شخص بتحمل النتـائج الت

نطبق مع عام يل ومفهوم المسؤولية بـشك سلوكه الذي ارتكبه مخالفا به أصول أو قواعد قانونيه،

ك ايجابياً أم السلون ن يكـوصرفاته وأفعالـه، فـيمكن أمفهوم المحاسبة وتحمل الشخص لتبعة ت

لمسؤولية في وتوصف ا يخالف فيهـا القواعـد القانونيـةسلبياً مخالفاً لقواعد األخالق فحسب ولم 

ب في استهجان واستغرا هذه الحالة بأنها مسؤولية أدبية، وتقتصر آثارها على ما تثيـره مـن

طوي على كان السلوك ين ة، أمـا اذانفوس أفراد المجتمع لذلك السلوك المخالف للقواعد األخالقي

لحالة فرض مخالفة لقواعد قانونيه، فان المسؤولية هنا تكون مـسؤولية قانونيـة ويتحمل في هذه ا

 جزاء قانوني تحدده السلطة العامة في الدولة

جزاء إما أن ففكرة المسؤولية بناء على هذا التحديد تثير فكرة الخطأ وفكرة الجزاء، والخطأ وال

ولية قانونية، يكونا أدبيين أو قانونيين، وتبعا لذلك تكون المسؤولية أما مسؤولية أدبيـة او مـسؤ

ع لتشمل ولى تتسوالجدير بالذكر أن الدائرة األخالقية أوسع نطاقا من الدائرة القانونية، الن األ

تأمر  سلوك اإلنسان نحو ربه ونحو نفسه ونحو غيره أي إنها تشمل جميع نواحي حياته، فهي

لنوايا بالخير وتنظر إلى نوايا اإلنسان ومقاصده، فتعمل على إقراره على ما يتجـه مـن هـذه ا

ن ذلك أضـيق موالمقاصد نحو الخير وتؤاخذه على ما يخرج به عن ذلك. أما دائرة القانون فهي 

ناحيـة بكثير وذلك ألنها تقتصر على تنظيم عالقة اإلنسان بغيره أو تنظيم حياته من ال

ـكل االجتماعية، إذ أن إطار هذه العالقة ال يمتد محيط دائرة القانون إال ليشمل ما يتخذ منها ش

عمال األنشاط خارجي ملموس، وذلك الن القانون ال يحاسب على النوايا فقط هو يحاسب على 

ألخالق، الخارجية التي تظهر إلى حيز الوجود. بمعنى أن المسؤولية األدبية تدخل ضمن دائرة ا

تحمل على في حين تدخل المسؤولية القانونية ضمن دائرة القانون، وهذه األخيرة تنظم األفعال و

ـزاءات اراً وجالعموم التزاماً أو جزاءاً قانونياً، نتيجة سلوك أو تصرف يرتب عليه القانون آث

 معينة. 

لى قيام فعل تعرف المسؤولية الجزائية بأنها التزام اإلنسان بتحمل اآلثار القانونية المترتبة ع

 يريعتبر جريمة من وجهة نضر القانون ونتيجة مخالفة هذا االلتزام هي العقوبـة أو التـدب

م تعد ، وبناء على ذلك لاالحترازي الذي يفرضه القانون على فاعل الجريمة أو المسؤول عنها

ة، بل تقوم في المسؤولية الجزائية مسؤولية مادية بحته كما كانت في التشريعات الجنائية القديم

ـي الوقت الحاضر على أساس المسؤولية األخالقية أو األدبية، أو أنها " مجموعة الـشروط الت

يـة هر الفعل مـن الناحتنشئ عن الجريمة لوما شخصياً موجها ضد الفاعل، وهذه الشروط تظ

عمالـه القانونية على انه تعبير مرفوض لشخصية الفاعل"، أو هي تحميل اإلنسان نتيجـة أ

ين ومحاسبته عليها ألنها تصدر منه عن إدراك لمعناها ولنتائجها وعن أرادة منه لها "، في حـ

جبهـا الفـرد إزاء لتزم بمويذهب بعضهم إلى تعريفها بأنها عالقة قانونية تنشأ بين الفرد والدولة ي

على  مترتبالسلطة العامة باإلجابة عن فعله المخالف للقاعدة القانونية وبالخضوع لرد الفعل ال

  المخالفة 
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رتب عليه نتيجة وبالتالي لم يعد كافيا لقيام المسؤولية الجزائية أن يرتكب الجاني فعال مادياً تت

لى إنها وط التي يفرضها الفقه الجنائي المعاصر عضارة، وإنما ال بد من تحقق جريمة بالشر

ا مع نشاط مادي ونفسي مخالف ألهداف الجماعة، وتكسب صفتها غير المشروعة من تناقضه

 كنينقاعدة قانونية مجرمة تجرم هذا النشاط، وبناء على ذلك يستلزم لقيام الجريمة توافر ر

ن إذ.  مة إال بقيام هذين الشرطين معااحدهما مادي والثاني معنوي، وال يمكن أن تقوم الجري

ظم السائدة للن فالمسؤولية الجزائية تعني سؤال مرتكب الجريمة عما أرتكبه من سـلوك منـاقض

وساً في محس في المجتمع ثم التعبير عن ذلك الرفض االجتماعي لهذا السلوك بإعطائه مظهـراً 

.ن الجريمةشكل عقوبة أو تدبير إحتزازي ينزله القانون بالمسؤول ع  

ها ال ويذهب رأي في الفقه، إلى عدم إعتبار المسؤولية الجزائية ركناً من أركان الجريمة كون

بط إال تنشأ إال إذا توافرت جميع أركان الجريمة فهي األثر الجتماع تلك األركان وهي ال ترت

أي اآلخر ذهب الرباإلنسان، أما باقي الكائنات األخرى فال عالقة لهذه المسؤولية بها. في حين ي

قانون إلى عد المسؤولية الجزائية ركناً من أركان الجريمة، بحجة أن ليس كل سلوك مخالف لل

ءلة عنه يصدر عن اإلنسان يخضع لطائلة العقاب وإنما يجب أن يكون هذا السلوك قابال للمسا

الجزائية قبل ية شخصياً، فالمساءلة هنا تتعلق بشخص الفاعل وليس بالفعل ذاته وتنشأ المسؤول

(. وتختلف المسؤولية الجزائية عن األهلية  61الفاعل حينما تتوافر لديه األهلية الجزائية) 

لكي يمكن  العوامل النفسية الالزم توافرها في الشخص الجزائية، فاألهلية الجزائية هي مجموعة

ألن  مرتكب الجريمةنسبة الواقعة إليه بوصفه فاعلها عن " إدراك وإرادة ". أو هي " صالحية 

م بعد ذلك يسأل عنها جزائياً، فهي بهذا المعنى وصف أو تكييف قانوني إلمكانيات شخص للحك

رتب على على مدى صالحية الشخص للمسؤولية فهي بهذا شرط لقيام المسؤولية الجزائية ويت

فقاً للقدرات و انتفائها انتفاء المسؤولية الجنائية. كما أن األهلية الجزائية حالة تثبت للشخص

خص على الرغم النفسية والعقلية التي يتطلبها القانون، وهذا يعني أن األهلية قد تتوافر في الش

ية التي من إنتفاء مسؤوليته الجزائية، كما في حالة اإلكراه المادي أو كما في الحركات العضو

لذي يأخذه إلرادي المجرم اتنتفي عنها صفة السلوك اإلنساني ا يأتيها النائم أو المغمى عليه، إذ

جزائية قائمة، إذ المشرع بعين االعتبار، ومن ثم انتفاء المسؤولية الجزائية بين ما تبقى أهليته ال

  أن قدرة الشخص على اإلختيار شيء واالختيار الفعلي شيء آخر 

لى لتها إكما تختلف المسؤولية الجزائية عن المسؤولية المدنية اختالفات أساسية ترجع بجم

داً فاصلة عن إختالف الطبيعة القانونية لكل من المسؤوليتين، بالشكل الذي يجعل لكل منها حدو

من المسؤوليتين عن األخرى هي:  األخرى، وهذه الفروق التي تميز كالً   

ور قيام يشترط لقيام المسؤولية الجزائية صدور خطأ من الجاني نفسه،بينما من المتص - 6

كما هو  بعض األحيان على مجرد خطأ مفترض مبني على فعل الغير، المسؤولية المدنية في

م يكن ، أو على مجرد وقوع ضرر ولو ل الحال بالنسبة إلى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة

ن عنصر هناك خطأ، فإنه ليس من المقبول في ميدان المسؤولية الجنائية أن تتجرد المسؤولية م

ي تقضي بأنه تكب الفعل ذاته إستناداً إلى القاعدة الجنائية التالخطأ الشخصي الذي ينسب إلى مر

 )ال جريمة بغير نص(والنصوص التجرم سوى األفعال الخاطئة.
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دون  وهذا الخطأ أما أن يستلزمه القانون وينص عليه صراحة، أو أن يفترضه في أحوال أخرى 

ادية بحته ى أنها جرائم مالتصريح به، ويشترط الخطأ حتى بالنسبة للجرائم التي تصور عل

كفي لقيامها كأكثر المخالفات المتعلقة بالراحة العامة أو المخالفات المتعلقة بالصحة العامة، إذ ي

 مجرد إثبات ركنها المادي وإسناده إلى سلوك الجاني إسنادا مادياً دون حاجة إلى البحث في

يه هذه آثمة، وكل ما تختلف ف ادةالركن المعنوي، إذ البد أن ينطوي مسلك الجاني فيها على إر

يعة الخطأ فيها يتوافر حتما في طب الجرائم عن غيرها من الجرائم الناشئة عن اإلهمال، إذ إن

 العمل ذاته فال تكون هناك حاجة إلثباته

قوم عليها، تقوم المسؤولية المدنية على فكرة الضرر بخالف المسؤولية الجزائية التي ال ت - 2 

لى لية الجنائية تحدد العقوبة ال على أساس أهمية الضرر وجسامته، وإنما عذلك أن المسؤو

بصفة  أساس جسامة الفعل المؤثم من الناحية األدبية، وال تتدخل فكرة الضرر عند وقوعه إال

ن الفعل تبعية في هذه المؤاخذة، إذ تبقى المسؤولية الجنائية مستقلة عن الضرر الذي نشأ ع

لب األحيان عن خطئه فحسب مجرداً عن الضرر، وال يعني هذا أن ويحاسب المتهم في أغ

مية، إال أنه المشرع الجنائي ال يأخذ بنظر االعتبار الضرر عندما يعاقب على التصرفات اإلجرا

خطأ ينظر إلى الضرر نظرة متميزة ويطلق عليه فقهاء القانون تسمية )الجسامة المادية لل

طبيعة  ال تتمثل في النتيجة المترتبة على الخطأ، وإنما فيالجنائي(، وهذه الجسامة المادية 

جه إلى المصالح القانونية التي يهددها هذا الخطأ. أما في نطاق المسؤولية المدنية، فنجدها تت

أصالح األضرار وليس إلى العقاب عن األخطاء، وهذا هو السبب في عدم االعتداد بالخطأ 

ة، ويحتسب نما يحسب له حساب في تقدير قيام هذه المسؤوليالمدني عند تقدير الجزاء المدني، وإ

قانون الجزاء المدني )التعويض( تبعاً لجسامة الضرر، والشك في أن القاعدة المقررة في ال

بين قيمة  المدني والقاضية بالتعويض الكامل عن الضرر الواقع تمنع من أن يكون هناك تناسب

الجزائية هو  وتأسيساً على ذلك يكون سبب المسؤولية المرتكب التعويض المقدرة وجسامة الخطأ

لمسؤولية ما يمثله من خطورة إجرامية، في حين يكون سبب ار السلوك الضار بالمجتمع باعتبا

ين، المدنية هو الفعل الضار الذي يصيب حقاً أو مصلحة تتعلق بشخص أو أشخاص معين

 وتترتب على ذلك النتائج اآلتية 

 

 

 

  12( المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني الجديد القاهرة ،ص 1999عكوش حسن )-1
ت( المبادئ العامة في القانون ، مطابع الرسالة ، الكوي0220الخلف علي حسين والشاوي سلطان عبد القادر )-0  
065القاهرة ، ص( قانون العقوبات : القسم العام ، دارالفكر العربي ، 1999سالمة مأمون محمد )-3  

149( قانون العقوبات اللبناني : القسم العام ، الدار الجامعة بيروت ، ص  1998علي  محمد زكي ) أبو- 4 
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المسؤول  يكون الجزاء في نطاق المسؤولية الجزائية عقوبة توقع باسم المجتمع على شخص -أ

دث الضرر يستوفى من مح عن الجريمة، أما الجزاء في نطاق المسئولية المدنية فيكون تعويضا

 للمتضرر.

عاء تكون دعوى المسؤولية الجزائية من حق المجتمع، ولذلك فان ممثل المجتمع وهو االد -ب 

 العام أو النيابة العامة هو الذي يتولى تحريكها، أما دعوى المسؤولية المدنية فهي من حق

 المتضرر نفسه، فهو الذي يملكها ويثيرها. 

ية المدنية جزائية بالنظر في دعوى المسؤولية الجزائية، أما دعوى المسؤولتختص المحاكم ال -ج

فاألصل أن يكون النظر فيها من اختصاص المحاكم المدنية، وأن جاز رفعها أمام المحاكم 

 الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية

ها عام ال يجوز لممثل المجتمع الصلح وال التنازل في المسؤولية الجزائية الن الحق في -د

ويض خاص للمجتمع، في حين يجوز الصلح والتنازل في المسؤولية المدنية الن الحق في التع

 بالفرد

األفعال التي يعاقب عليها القانون في نطاق المسؤولية الجزائية يجب ان تذكر على سبيل  - ـه

الحصر ال المثال وان تحدد العقوبة المقترنة بكل جريمة، فالقاعدة في المسؤولية الجنائية تقضي 

 بأن ) ال عقوبة وال جريمة بال نص (. 

اً وعدماً، لذا فان التمييز يعد شرطاً لقيامها، حيث إن المسؤولية الجنائية تدور مع الخطأ وجود -و

وذلك الن غير المميز ال يدرك ما يفعل ومن ال يدرك ال ينسب إليه خطأ وتنتفي مسؤوليته 

الجنائية، أما المسؤولية المدنية فقد تتقرر وان لم يكن المسؤول مميزاً. ويعرف الباحث 

قب التي تترتب على فعله الذي بأشره مخالفا المسؤولية الجزائية بأنها التزام شخص بتحمل العوا

به أصوال وقواعد قانونيه، أو هي صالحية الشخص لتحمل المسؤولية الناشئة عما يرتكبه من 

أفعال تعتبر جرائم من وجهة نظر القانون. وأن المسؤولية الجزائية تقوم على ركنين وهما 

ة الجزائية القائمة على ركني الخطأ الخطأ واألهلية، ولقد اعتبرت النظرية العامة للمسؤولي

 واألهلية إنجازا قانونيا إنسانيا ساهم إلى حد بعيد في إقامة المجتمع اإلنساني الحر.

 

 

 1- 43حسني محمود نجيب ، مرجع سابق ، ص
 0 383( الوسط في شرح قانون العقوبات القسم العام: دار النهضة العربية ص  0221سرور احمد فتحي )-
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 شروط المسؤولية الجزائية -المطلب الثالث 

ال يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة - 6  

 ة ، مسؤوالً يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العام -2

ا و أي من ممثليه أو عماله عندمجزائياً . عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أ

 يأتون هذه األعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً 

 ىال يحكم على األشخاص المعنويين إال بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص عل -3

 صالعقوبة المذكورة وأنزلت باألشخاعقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن 

فتان أساسيتان: يشترط لقيام المسؤولية الجزائية أن يتوافر فيه ص .في الحدود المعينة المعنويين

وحرية االختيار أو اإلرادة، وهذان العنصران إذا انتفى احدهما أدى   هما اإلدراك أو التمييز

نعن مرتكب الفعل، وفيما يلي توضيح لهذين الشرطي ذلك إلى انتفاء المسؤولية  

  راكالشرط االول: اإلد

ليه، كما إنها عمله، وتنصرف هذه المقدرة إلى ماهية الفعل وطبيعته وتوقع اآلثار التي تترتب ع

العقوبات  إلى التكييف القانوني للفعل أي العلم بحكم القانون عليه، وذلك الن العلم بقانون

لفعل في مفترض في حق مرتكب الفعل، لذلك يستوي كون الفاعل يستطيع العلم بوصف ا

إلى  انون من عدمه. واإلدراك الذي يعتمد عليه هو السليم الخالي من العيوب التي قد تؤديالق

الصغر دون سن انتفائه وانتفاء المسؤولية الجزائية تبعاً له ويمكن حصر أسباب فقد اإلدراك بـ )

فق ا يتالتمييز والجنون والمرض العقلي والسكر من غير قصد أو تناول المواد المخدرة(. وهذا م

ي قة بالجنون والعاهة العقلية والت( من قانون العقوبات األردني المتعل 22مع نص المادة ) 

ق ة أو الحخطورة الفعل على المصلح تتعلق بعناصر الفعل وخصائصه. وتنصرف أيضا إلى

 لفلحق، وال تنصرف المقدرة على االذي يحميه القانون وما توحي به من اعتداء على ذلك ا

هما، اإلدراك أو اإلرادة وقت ارتكاب الجريمة، وإنما أصيب بنقصهما أو بضعف نصت على أنه

ي فقد وهذه تمثل حال وسط بين المسؤولية التامة وعدم المسؤولية. أما في إطار الفقه اإلسالم

الجنون اجمع الفقهاء فمتى ما أتم الصغير السابعة ولم يعتريه أي عارض من عوارض األهلية ك

لسنة التاسعة المسلمين على أن سن المسؤولية الجزائية )سن التمييز( يبدأ بإكمال ا أو السفه كان

محالً للمسؤولية الجزائية من العمر،  

 

 

  1691من قانون العقوبات األردني  47المادة -1
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 الشرط الثاني: حرية االختيار

الجريمة وتلك  إلىيقصد بحرية االختيار قدرة اإلنسان على المفاضلة بين البواعث التي تدفعه 

ف ففال يكفي التي تمنعه من ارتكابها، وان يسلك وفقا الختياره، أي إنها قدرة الشخص على تكيي

إنما يجب إرادته، و أن يكون اإلنسان قادراً على أن يميز الوجهات المختلفة التي يمكن أن تتخذها

ودها أن ولذلك يفترض لوجأن تكون المقدرة على اختيار الوجهة التي يمكن أن تتخذها إرادته، 

عليها  يكون الفاعل حراً في تصرفاته غير مرغم عليها، وفي وضع جسدي الجاني السيطرة

د هذا المجال فتؤثر في حرية اختياره، وهناك مجال يتمتع الشخص بداخله بحرية التصرف تحد

نسان في ر تحكم اإلقواعد القانون والقواعد المستمدة من الخبرة اإلنسانية العامة التي تحدد مقدا

 يملك تصرفاته، فإذا انتفى أو ضاق هذا المجال وأنساق الجاني تحت تأثير العوامل التي ال

لجزائيةا المسؤولية السيطرة عليها إلى الجريمة، تنتفي حرية االختيار وبالتالي تنتفي  

:اإلكراه -1  

 رفيتص ان عن كبيرة درجة الى تقييدها او الشخص ارادة تشل ان شانها من قوة عن عبارة هو

تمحو  قوة من شأنها أنو  االختيار على ينصب واثره نفسي عارض هو واالكراه ، يراه لما وفقا

رضه مصدر درجة كبيرة وال يستطيع مقاومتها فيتصرف وفقا لما يفإرادة الفاعل أو تقيدها إلى 

القوة، واإلكراه على نوعين هما: إكراه مادي ويقصد به " قوة مادية خارجية على الشخص 

وإكراه  أو امتناع يعاقب عليه القانون" ، مقاومتها تسيطر على أعضاء جسمه وتسخرها في عمل

ضعف يستطيع مقاومتها، ومن شأنها أن ت الشخص وال معنوي ويشمل كل قوة معنوية توجه إلى

لتهديد رتكاب الجريمة ويقع عادة بطريق ارجة يحرمها االختيار وتؤدي به إالاإلرادة لديه إلى د

على  شخص على إرادة شخص آخر لحمله بشر يحل بالجاني إذا لم يرتكب الجريمة وهو ضغط

ة توافر ي يكون مانعاً للمسؤولية الجزائيلك توجيهها إلى سلوك إجرامي، ويشترط في اإلكراه

: شرطين هما   

دفعه يعأن يبلغ اإلكراه من الجسامة مبلغ يفقد معه الجاني القدرة على االختيار وال يستط -أ  

أال يكون بوسع الجاني توقع سبب اإلكراه لكي يعمل على تالفيه -ب  

 

  291ص ، للطباعة الخنساء شركة ، الجديدة النسيجه في الفقه أصول(2002) ابرهيم مصطفى الزلمي-1
  333 ص ، سابق مرجع القادر عبد والشاوي حسين علي الخلف-2
  744 ص ؛ سابق مرجع ، عوض ، محمد-3
724 ص  الموصل ، للطباعة الحكمة دار العقوبات القانون في العامة االحكام( 1999) ، عبد ماهر ، شويش-4  
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ة:حالة الضرور -2  

 فيضحي خارجي يحمل خطراً حاالً يتقابل أمامه حقان لشخصينحالة الضرورة هي ظرف 

يم جس بأحدهما في سبيل بقاء حق آخر، كما عرفت بأنها مجموعة الظروف التي تهدد بخطر

ى الذي الندفاعه بسر عة من المبن حال يقع على النفس أو على المال وتوحي إلى الفاعل في

لذي ال تعد أو إدراكه وإنما تضيق لديه إلى الحد اينهار نتيجة سبب معين ال يفقد حرية اختياره 

تج آثارها كافية لمساءلته جزائيا. وحالة الضرورة كأي مانع من موانع المسؤولية ال تتحقق وتن

اآلخر  بالخطر المحدق بالمتهم وبعضها إال إذا توافرت لها مجموعة من الشروط بعضها تتعلق

سم والحرية من حيث الحق في الحياة وسالمة الجيتعلق بالفعل المرتكب تحت تأثير الخطر، ف

ه، والعرض والسمعة واالعتبار أو المال، ويستوي أن يكون الخطر مهدداً نفس الجاني أو مال

خطر غير ونفس الغير أو ماله وعلى ذلك ال يسأل جزائياً الطبيب الضرورة ال تتحقق إذا كان ال

ال ينتج رورة ومن ثم ال يتوافر هذا المانع وجسيم وال يحتج مرتكب الخطأ بأنه كان في حاله ض

خطر جسيماً أثره الن الجريمة التي تدفع إليها الضرورة تقع على إنسان بريء وال بد أن يكون ال

خطر الذي يثير لدى اإلنسان الخشية من انهيار كيانه سواء ك الضرورة، واألصل أن يكون ال

ة، فقد الضرورة ولكن هذا ليس بصورة مطلقحقيقياً، فالخطر الوهمي ال يصلح أساساً لحالة 

يكون الخطر وهمياً ومع ذلك يتم األخذ به، وذلك فيما إذا كان لدى الشخص من األسباب 

ع المهدد المعقولة بحسب الظروف والمالبسات التي كان فيها ما يدعوه من يقصد تحقيق الوض

ة للتخلص أخرى غير الجريم بالخطر يكون قد توقع حلوله ويكون في وسعه أن يلجأ إلى وسيلة

 منه، فضال عن انه هو الذي خلق حالة الضرورة فال يعقل القانون شخصاً بمواجهة الخطر

حالة الضرورة سك بومكافحته بأساليب وأفعال ليس من بينها الفعل المرتكب ال يجوز له أن يتم

ماً للتخلص من أما فيما يتعلق بشروط فعل الضرورة فتتمثل بأن يكون الفعل الز . إذا ما ارتكبه

يلة غير الخطر، ويتحقق هذا الشرط عندما ال يكون فياستطاعة الجاني التخلص من الخطر بوس

جريمة الجريمة، إذ تتحقق حالة الضرورة وتمتنع المسؤولية إذا كانت الجريمة هي الوسيلة ال

ل جسامة يكون الفعل متناسبا مع الخطر وعليه أن يدفع الخطر بوسيلة اقلدرئه، وينبغي أن 

تي من وعليه فان الباحث يرى أن معيار التناسب هو أن يكون الفعل المرتكب اقل األفعال ال

شانها درء الخطر والتي كانت في وسع الجاني من حيث الجسامة، أي أن تكون الجريمـة 

يتحدد هذا يرتكبه بحسب ما كان في متناول يده من وسائل. و المرتكبة أهون ما يمكن للجاني أن

خصية المعنى وفقا لمعيار موضوعي واقعي قوامه الرجل العادي إذا وجد في نفس الظروف الش

رأه عـن التي تعرض لها الجاني فمن يستطيع درء الخطر عن طريق فعل يصيب ماالً ولكنه د

يةلضرورة وال تمتنع مسؤوليته الجنائطريق فعل أصاب نفساً فال تتوافر له حالة ا . 

 

724ص   محمد ، عوض ، مرجع سابق- 6 
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 3- صغر السن 

 القانون هو الذي يحدد السن بعد ان يكون المشروع استمد معلوماته من المصادر العلمية والطبية ما 

تفرزه التطبيقات على صعيد الواقع العملي، وبناءا على هذا نجد ان المشروع الجنائي يحدد سنا معينا 

ويمنع من مسألة الصغير جنائيا قبل اتمامها تأسيسا على افتراض عدم ادراك الصغير لما هي العمل 

االجرامي وعواقبه، وعلى امتناع مسؤولية الصغير هي انتفاء التمييز لديه، ضمن التشريعات التي 

اخذت بمبدأ صغر السن كمانع من موانع المسؤولية الجزائية، معتبرا ان من لم يتم السابعة من عمره 

ال ادراك له وبالتالي ال مسؤولية عليه. ومع ذلك فأن امتناع المسؤولية الجنائية بسبب صغر السن ال 

يؤثر على المطالبة بتعويض الضرر الذي اصاب الغير بسبب فعل الصغير، وبأمكان المضرور ان 

يقيم الدعوى امام المحكمة المدنية القتضاء التعويض من مال الصغير فأذا لم يكن له مال او تعذر 

الحصول على التعويض من ماله جاز للمحكمة ان تلزم وليه او الوصي عليه بمبلغ التعويض استنادا 

 النص المادة

 

فقد االدراك واالرادة -7  

تختلف موانع المسؤولية الجزائية عن اسباب االباحة وعن موانع العقاب رغم ان جميعها  

( من قانون العقوبات 16تشترك في امر واحد وهو اعفاء الفاعل عن العقاب، فقد نصت المادة )

العراقي )ال يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد االدراك او االرادة لجنون او عاهة 

عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له نتيجة كونه في حالة سكر او تخدير  لعقل او بسببفي ا

قصرا او على غير علم منه....( وواضح ان فقد االدراك واالرادة كمانع من موانع المسؤولية 

وفق هذا النص ينشأ عن حالة جنون او عاهة في العقل او بسبب تناول المسكر او المخدر قصرا 

علم من الفاعل بها. ولو ان الغالب هو ينشأ عن الجنون او العاهة العقلية فقدا او على غير 

لالدراك واالرادة اال ان االصابة بالمرض ليست دليال بذاتها على الفقد بل يجب اثبات ان الفاعل 

كان غير متمتع بقواه العقلية ما نجم عنه عدم قدرته على تمييز ما هي بالفعل الذي قام به 

ارادته دون وقوع الجريمة، واذا ثبت ان الفاعل وقت ارتكاب الجريمة كان غير متمتع وحيلولة 

بقواه العقلية بسبب المرض العقلي تحكم المحكمة بعدم مسؤوليته عن الجريمة، ويقصد بالمواد 

المسكرة او المخدرة تلك المواد التي يؤدي تعاطيها الى فقد الوعي واالدراك الذي تحدثه وال 

 هاعبر بنوع

 

 .( من القانون المدني العراقي191المادة )-1 
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لقد كان المشرع العراقي موفقا عندما استعمل كلمة الجنون للداللة على المرض في العقل ذلك 

التي النه المصطلح االكثر شيوعا ومعرفة بين الناس الذي يعطي المعنى المتعارف عليه للعيوب 

تصيب العقل. ولم يعرف هذا المصطلح شانه في ذلك شأن غالبية التشريعات الجنائية الحديثة 

انما ترك تحديد قيامه وتحققه ألهل الخبرة من رجال الطب العقلي والنفسي، وهو في ذلك مصيبا 

كل اإلصابة. فليس من الحكمة ان يتورط المشرع بتعريف يؤدي الى حصر األمر في دائرة قد 

ضيق امام ما قد يسفر عنه التقدم العلمي في هذا الشأن. ومع ذلك فقد احتوت كتب الفقه الجنائي ت

على اكثر من تعريف للجنون او كما يسميه البعض العيب في العقل و المرض العقلي. فعرفه 

بعضهم )بأنه كل ما يصيب العقل فيخرجه عن حالته الطبيعية، ويترتب عليه الفقدان الكلي 

ك واالرادة أو احدههما، سواء اكان ذلك خلقيا ام عارضا(. والحق ان المشرع حكمة في لالدرا

عدم االكتفاء بمصطلح واحد هو الجنون للداللة على العيب العقلي، وتقديم مصطلح ثان هو 

العاهة في العقل، وهي الخوف من ان ال يفي ذلك المصطلح الواحد بالغرض المنشود وهو 

عيب في العقل. فجاء المصطلحان احدهما يكمل اآلخر للداللة على العيب تغطية جميع حاالت ال

في العقل. ويكون الجنون مؤقتا متقطعا او مطبقا دائما. ففي األولى يعتبر الشخص غير مسئول 

من الناحية  –عن األفعال التي يرتكبها أثناء وجود حالة الجنون فقط، وان كان من الصعب 

رة، وفي الثانية ترتفع المسؤولية عن الجاني مطلقا . والقاضي هو الذي تحديد هذه الفت –العلمية 

يقدر حالة العيب في العقل، وهو في هذا السبيل يستعين بأهل الخبرة، وان كانت الكلمة األخيرة 

له دائما. ومع ذلك فان عليه ان يثبت ان من شأن العيب في العقل هذا فقدان االدراك او 

ليس للمحكمة ان تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحتة، كحالة  االختيار. وقد قضى بان

الدفع بامتناع مسؤولية عن جريمة ال صابة المتهم بمرض عقلي. وان االمراض العقلية من 

االمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراسة تامة وال يجوز للمحكمة ان تقدر 

ن الى مالحظاتها أثناء المحكمة فقد يكون الجنون مطبقا او غير من نفسها عقلية الظنين وتطمئ

مطبق، فال بد من االعتماد على راي الطبيب او تركه باالستناد الى راي اقوى منه علما. ورأي 

محكمة الموضوع في العيب العقلي سلبا ام ايجابا ال يخضع لرقابة محكمة التمييز النه واقع في 

. ويراد بالعاهة في العقل او العاهة العقلية، كل مرض يؤثر في حالة مسألة موضوعية ال قانونية

المخ او الجهاز العصبي بعد نموه نموا طبيعيا عاديا، فيؤثر على وظيفتها تأثيرها ال يصل الى 

حد الجنون بمعناه المعروف طبيا وانما يشمل ملكة االدراك عند الشخص بحيث ال يستطيع 

 .ائمية او مؤقتة ومثالها الصرع والهستريا واليقظة النوميةالسيطرة على افعاله بصورة د

 

 

 جامعة الموصل  –الجنائي المشارك كلية الحقوق  نوفل علي عبدهللا الصفو ، أستاذ القانون.د-1

 424رؤوف عبيد مرجع سابق ، ص -2
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 مفهوم الجنون -المطلب األول 

شامال  لجميع القوى الذهنية للمصاب أو معظمها، وتجدر اإلشارة إلى أن الجنون قد يكون عاما  

كالشلل الجنوني العام، وفي هذه الحالة قد يكون الجنون مستمرا  أو مستغرقا  وقت المريض كله، 

وهو ما يعرف بالجنون المطبق الذي يصاحب اإلنسان منذ والدته، أو يكون طارئا  عليه ويكون 

اإلدراك كليا ، ويسمى بالجنون الممتد، وقد يكون مستمرا  بحيث يزيل العقل والتمييز ويسقط 

الجنون متقطعا  يأتي المريض على شكل نوبات تفصل بينها أوقات صحو وإفاقة ويسمى 

وقد يكون الجنون متخصصا  أي متعلقا  بجانب فحسب من  بالجنون غير الممتد أو المتقطع

وانب النشاط ين تكون سائر جالنشاط الذهني فتسيطر على المريض في نطاقه فكرة فاسدة في ح

وهذا النمط من المرض العقلي يسمى بالهوس األحادي، أو بالجنون  الذهني األخرى عادية

الجزئي باعتبار أن الجنون لذي الشخص المصاب ليس كليا فهو ال يصيب العقل بل ينصب على 

الفكرة الواحدة  أجزاء محددة من العقل أي أنه جزئي، ومن أكثر أنماط الجنون الجزئي أو جنون

 ظهورا  هي:

 أ. جنون السرقة

 ء على مال الغير دون أن تكون لديه أدنىالالستيلويخضع المصاب فيه إلى قوة قهرية تدفعه  

وفي هذا الجنون  حاجة إليه، وقد يندفع إلى ارتكاب جرائم العنف بما في ذلك جريمة القتل.

كالشخص العاقل فيما يمس موضع الخاص بالسرقة يتصرف الشخص بطريقة متزنة وطبيعية 

في السرقة،  مقاومتها أو كبح جماحها ال يستطيع  الجنون فيه، إذ يتمثل في الرغبة الشديدة التي

السارق، مع  لها وليست لها قيمة تذكر بالنسبة على ال أهميةوالتي غالبا  ما تنصب على أشياء 

 النادرة. التحظة أن هذه الحالة المرضية من الحاالم

 جنون الحريقب. 

 ويتمثل هذا النوع من الجنون في الرغبة الملحة في إشعال الحريق، والشخص المصاب بهذا 

النوع من المرض يقوم بإشعال الحريق دون أن يدري لذلك سببا ، ولكنه يفعل ذلك فقط تحت 

 رغبته غير المستطاع السيطرة عليها في إشعال الحريق ورؤية النيران، وهذا ما يميز تأثير

نماط من الجنون األبهذا النوع من الجنون عن الشخص العادي. وإلى جانب هذه  المصاب

نتحار وجنون القتل وجنون العقائد اال الجزئي هنالك جنون شرب الكحول وجنون الكذب وجنون

نبي مرسل ويتصرف في ضوء  الوهمية ومثاله أن يعتقد الشخص أنه ضحية اضطهاد، أو أنه

إلى أن أغلب فقهاء القانون االشارة وينبغي  للعته والبله، أي للتخلف العقلي هذه العقيدة الفاسدة

التي  التح الجنون هو مظهر للعديد من الحاعلى اعتبار أن مصطل مليعدون الجنون شا

 العقلية،  تضطرب أو تختل بها القوى

 من قانون العقوبات العراقي 46المادة -1

 41ص  1994العقلية في المسؤولية الجزائية ، مركز البحوث القانونية بغداد محمود؛ أثر العاهة أنظر د. ضاري خليل -2
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الجنون أو  وكذلك الحال بالنسبة إلى فقهاء الشريعة إذ أن أكثرهم يسلمون بأن العته هو نوع من

أنواع  مرادف له، وهو رأي ال يمكن التسليم به من الناحية العلمية ذلك ألن الجنون هو نوع من

يطلق  اضطراب العقل، بل أن هذا الوصف أي الجنون حاالتمراض العقلية، بل أنه أشد اال

ضطرابات، على  الرغم من االراض النفسية على أي تشخيص ألي من االموفقا نيفات الحالية 

 . حكام الشرعيةااليزال يستخدم في التعبير القانوني وفي ال أنه 

ص العقلي أو التخلف العقلي فهو نقص في العقل يؤثر ، أما النقزوال العقل  والجنون يؤدي إلى

الشخص، وأن للتخلف العقلي عالمات ومسببات تختلف عن مسببات الجنون، وأن  في نسبة ذكاء

باختالف درجاته مهما انخفضت نسبة ذكاء المصابين به فإنها ال تصل إلى درجة  التخلف العقلي

العاقل ولكنه في نفس الوقت ليس كالمجنون. كذلك المتخلف عقليا  هو دون  الجنون وذلك ألن

عن التخلف العقلي بأن الشخص المصاب بالجنون المتقطع يصاب  يختلف الجنون المتقطع

عقله في فترات  تصرف العقالء وفي أحيان أخرى يتصرف بالجنون في فترات ويعود إليه

الذكاء التي يتمتع بها والتي فإن تصرفاته تكون محكومة بدرجة  أخرى أي أنه قد يتصرف أحيانا  

 – 98درجة وفي حاالت نادرة تصل إلى  06يمكن أن تتجاوز  كالمجانين أما المتخلف عقليا   ال

للمتخلف عقليا مهما قلت درجة أو شدة تخلفه ال يتجاوز عمر  وبالتالي فإن العمر العقلي 96

نون الجزئي أو جنون الج في تصرفاته إذ أنه يتصرف صبي في الثانية عشرة من عمره، أما

فيما  العاقل تماما  بطريقة متزنة وطبيعية كالشخص  الفكرة الواحدة فإن المصاب به يكون عاقال  

يمس موضع الجنون فيه كالسرقة أو القتلفي أغلب األحيان ثم تعتريه فكرة أو حالة جنونية.أو 

 لق أو غير ذلك، أي أنه يكون عاقالحري

 الصرع:

 هااللساسي للمخ، ويتخذ صورة نوبات يفقد المصاب خاأليقاع االوهو اضطراب دوري في  

 والصرع قد يحدث كأحد أعراض مرض يصاب به وعيه وذاكرته فيفقد السيطرة على جسمه

الشخص فيسمى بالصرع العرضي، وهنالك الصرع الذي يحدث بدون مرض يسببه، أي أنه 

الذاتي أي أسباب موضعية أو عامة أو وحده ويسمى بالصرع الذاتي. وال تعرف للصرع  يحدث

كبر أو يسمى بالنوبة االلصابة به، ويصنف الصرع بحسب أعراضه إلى الصرع إلل نفسية

رض صامتا  ويتصلب االتبدأ بصرخة ويفقد المصاب شعوره تماما  ويسقط على  الكبرى التي

وعيه لدقائق أو  ويزرق جلده ثم يتنفس وتتشنج عضالته ويظل بعدها غائبا  عن وينقطع تنفسه

استيقظ لم يذكر شيئا بتشوش أو اهتياج أو انتشاء يمهد   مما حدث، والصرع  لعدة ساعات، فإذا

لمريض وعيه صغر الذي يفقد فيه ااالإللصابة بالنوبة، وهنالك الصرع  كبر يكون مسبوقا  اال

المريض إما مفتوح يغفو ويكون  الو يقوى على الوقوف فيقع، الأو  يتشنج اللثوان قليلة، ولكنه 

وهنالك الصرع النفسي الحركي وتكون النوبة في هذه الحالة مصحوبة  العينين وقد يرمش كثيرا  

فيه المريض كالحالم أو الذاهل عن نفسه وما حوله ويفقد التوجه في  باضطرابات حركية ويبدو

الجسم كله تشمل  الاكسوني الذي يتميز بأن تشنجاته الصرع الج المكان والزمان. وهنالك

 أو الساق أو الوجه. وتقتصر على أعضاء منه كالذراع
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اعتمادها على سبب األن مراض التي لم يثبت حتى االمراض العقلية الوظيفية وهي االوهناك 

مراض العقلية الوظيفية بمفهومها الحالي الفصام وذهان الهوس، االعضوي، ومن  مادي

 كما يلي:وذهان الهذاء وسنوضحها  كتئاب،االو

 .الفصام العقلي أو الشيزوفرينيا: 1

 مور،االضطرابات العقلية من حيث تأثيره في التفكير والسلوك والحكم على االويعد من أسوأ  

 48الفصام في بلدان العالم  االتويميل المريض به إلى العزلة والسلوك العدواني، ويبلغ عدد ح

 السكان في أي مجتمع. ويمثل مرضى الفصاممن % 1صابة إلى االمليون إنسان، وتصل نسبة 

 ، ويتميز الفصاميون بتكوين زائد ء المصحات والمستشفيات العقليةالمن نز% 96أكثر من 

 هتياج بوجه عام، وفي الوقت الذي يتسمون بقدرة فائقةاالشخاص سريعي االالحساسية فهم من 

 نفصال التدريجي عن الواقعاالنزواء واالور، لذلك فإنهم يميلون إلى االموإهمال  الةعلى االلمبا

 ضطراباتال، وهو من ا تاالوهام والخياالمر إلى تشييد عالم خاص به تمأله االحتى ينتهي به 

التي تتطور ببطء وأعراضه الباكرة ال تكون واضحة، فقد يكثر المريض من الشكاوى من 

خارجية وأنها تتوجه إلى غير ما وهمية، وقد يشعر أن أفكاره وحركاته مشدودة إلى قوة  أوجاع

بمجتمعه أي شيء سواء من الناحية اللغوية أو  ال يربطهشياء وااليفقد كل اهتمامه ب يقصده وقد

 تعاد عن الحقيقة والواقع.االبيظهر عليه التدهور التدريجي في بناء الشخصية و التفاعلية، كما

 كتئاب:اال.ذهان الهوس و 0

 ذهان انفعالي أي أن استجاباته انفعالية مصدرها اضطراب الحالة المزاجية للمريض، حيث 

 كتئاب على فترات مختلفة، وقد يصاب المريض بنوبة هواالتتناوب عليه نوبات الهوس ونوبات 

ويصيب  كتئاب النفسي مرض العصر الحالي،اال، ويطلب على  فيكثر هياجه ويسرع غضبه

 كثر من الرجالكتئاب النساء أاال

 :(البارانويا).ذهان الهذاء  3

وهي حالة يحتفظ بها المريض بقوة تفكيره وإرادته وقدرته على العمل وال ينتهي به مرضه  

تدهور في الشخصية وال تعتريه الهلوسات، ولكن تأتيه هذاءات منتظمة ثابتة ال تتغير،  إلى

عنده ببطء وليس من سبيل  بمعتقدبالظروف التي يمر بها، إذ أن المريض يتمسك  وتتكون

خرى بحالة االوهمي ثابت ينحصر بموضوع معين مع احتفاظه من النواحي  لتعليلها نفسيا  

خرين بسالمة االيكف عن محاولة إقناع  الفكيره وشخصيته، وإن كان توازن ت طبيعية من حيث

 معتقده الوهمي.

 

 98ص  1999ماجستير كلية القانون جامعة بغداد  موانع المسؤولية الجزائية ، رسالة ،حورية عمر الشيخ-1

 2616رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة الموصل  16النظام العربي المقترح للصحة النفسية ، د. ندى سالم حمدون مال علو ، ص -2
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 في القانون العراقي الجنون والعته -المطلب الثاني 

 

من إدراك األمور على وجهها، ويصحبه اضطراب  الجنون هو مرض يمنع العقل

وهياج غالبا. وهو على قسمين: جنون مطبق، وهو من كان جنونه يستوعب جميع 

أوقاته من دون ان تتخللها فترات من االفاقة والصحو. وهذا النوع من الجنون ينزع 

ن فيه عن المصاب به أهلية األداء بقسميها )الكاملة والناقصة(، ويكون حكم المجنو

كحكم الصغير غير المميز. والقسم الثاني، هو الجنون غير المطبق وهو الذي يكون 

صاحبه في بعض األوقات مجنونا  ويفيق في بعضها، وحكم هذا يختلف عن األول، 

ألن ما يأتيه هذا المجنون في فترات الصحو واإلفاقة صحيح ومعتبر كتصرف 

سقط التبعات في وقت قيامه، ولكن العاقل. والجنون بنوعيه يبطل التصرفات وي

المطبق هو الذي يوجب قيام الوالية على صاحبه، ويشترط فيه ان يمتد لشهر فاكثر، 

وقيل المطبق ما يمكث سنة، وقيل ستة اشهر.أما العته، فهو مرض يمنع العقل من 

إدراك األمور إدراكا كامال. وقد اختلف الرأي في فقه الشريعة اإلسالمية والقانون 

ول حقيقة العته. فبعض الفقهاء يعتبر العته قسيما للجنون، ويقرر ان الجنون ح

يصحبه هياج واضطراب، بينما العته يصحبه عادة خمول أو هدوء. وقالوا، ان 

المعتوه قد يكون مميزا فيعتبر ناقص أهلية األداء ويلحق بالصبي المميز، وقد يكون 

ي غير المميز. في حين ذهب بعض غير مميز فيكون عديم األهلية، ويلحق بالصب

آخر من الفقهاء الى اعتبار العته شعبة من شعب الجنون وليس قسيما له، الن كليهما 

ال يكون معه تمييز بين الخير والشر وال تقدير لنتائج األمور واألفعال، وبالتالي فانه 

تعددة، يأخذ حكم المجنون ويلحق بالصبي غيرالمميز.والحقيقة ان اآلفات العقلية م

وكل واحدة لها تأثيرها على الملكات العقلية لإلنسان، سواء كان هذا التأثير تاما 

يشمل كل الملكات العقلية أم جزئيا يقتصر على بعضها. وأيا كان سببها سواء جاء 

مع الخلق والتكوين، كان يولد الشخص وهو ناقص اإلدراك ويستمر عليه. أو ان 

في األعصاب كبعض الحميات، أو قد يكون يرجع السبب الى مرض عضوي اثر 

بسبب الوراثة، كما قد يكون نتيجة لعارض من عوارض الحياة. وبالنتيجة فان هذه 

األمراض العقلية قد تؤدي باإلنسان الى فقد قواه العقلية وعدم تقديره لألمور في 

عامة األحوال بالشكل السليم، وإذا ما وصل الشخص الى هذه الحال فانه يكون 

حاجة الى الرعاية من قبل الغير ووضعه تحت الوالية. وقد فرق الفقهاء بخصوص ب

الوالية على المجنون أو المعتوه بين من يصاب بالجنون أو العته قبل بلوغه سن 

 الرشد، فيستمر وليه بإدارة شؤونه وهذا القول ال خالف فيه.
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شد. وهنا حصل الخالف وبين من يطرأ عليه الجنون أو العته بعد بلوغه سن الر 

بين الفقهاء، فمنهم من يرى ان من بلغ عاقال  ثم طرأ عليه العته أو الجنون عادت 

الوالية عليه لمن كانت له الوالية قبل البلوغ. الن سقوط الوالية كان بسبب بلوغه 

عاقال، فإذا زال العقل أو نقص عادت الوالية عليه لعودة عجزه بالجنون أو العته. 

ن يرى ان الوالية تكون في هذه الحالة للقاضي الذي يعين بدوره قيم على ومنهم م

المجنون أو المعتوه إلدارة شؤونه، الن والية الولي األصلي )األب أو الجد( قد 

سقطت بالبلوغ والساقط ال يعود. ويبدو ان الرأي األول هو األرجح، الن إثبات 

ود األب أو الجد ال يكون من الوالية على المجنون أو المعتوه للقاضي مع وج

المعقول، ال سيما إذا كان األب معروفا بحسن الرأي والتدبير، فضال عن وفور 

شفقته.وبهذا الصدد جاء في قرار لمحكمة إستئناف مصر األهلية بأن: )الولد إذا بلغ 

 معتوها أو مجنونا  تستمر والية أبيه عليه في النفس والمال، وإذا بلغ عاقال ثم عته أو

 جن، عادت عليه والية أبيه(

 ولكنه الكالم مختلط الفهم قليل فيبدو لإلنسان العقلية القوى يصيب ضعفوالعته 

 الصبي حكم وحكمه لذاته محجورا المميز غير كالصبي وهو كالمجنون اليؤذي

الخلل و. الهبة كقبول له النافعة األعمال نافذة وصحيحة تبرعاته باطله إي المميز

العقل وال يعدم اإلنسان إدراكه إنما ينقصه فحسب. أثره. نقص األهلية. الذي يلحق 

 .سريان األحكام التي تخضع لها تصرفات الصغير المميز على المعتوه

حجر على المجنون كما قضت  بايقاعالعراقي  من القانون المدني 94قضت المادة 

ختصة وفقا للقواعد بايقاع الحجر على هؤالء ورفعة عنهم يكون من قبل المحكمة الم

انون ويتحقق من الجنون والعته بتقرير من لجنة طبية واإلجراءات المقررة في الق

مختصة رسمية كما يتحقق الشفاء أيضا من لجنة طبية ويزاول الحكم بالحجزمن 

 لرفع الحجز عنه اذا شفي من المرض  قرار قاضي والمحجوز له الحق باقامة دعوة

 وزال سبب الحجز 

 

 

_________________________________________ 
ربيعة آل كاظم حسين ساهرة النفس، على الوالية في وحقوقهم االولياء التزامات:  المصدر أو الكتاب  13-74ص:  والصفحة الجزء-1   

 ( لذاتهم على ان: )الصغير والمجنون والمعتوه محجورون 1981لسنة  46( من القانون المدني العراقي رقم 94نص المادة )-2

، حيث اعتبر كل من المجنون والمعتوه 1981لسنة  46( من القانون المدني رقم 169و 160و 94المشرع العراقي في المواد: )-3

 محجورا  
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 المسؤولية الجزائية للمجنون في القانون العراقي -المطلب الثالث 

  

 ترتكز الذي األساس أن إلى وانتهت والقانون، الفقه في للمجنون الجنائية المسؤولية
 المسئولية ومحل واالختيار، التكليف هو والقانون الفقه في الجنائية المسؤولية عليه

 وال تمييزه لعدم الصغير يسأل فال المختار، العاقل البالغ الطبيعي الشخص هو الجنائية
 وطبيعتها، أفعاله لماهية واختياره وإدراكه الشعور تفقده عقلية بآفة إلصابته المجنون

 في مسئولية ال وأيضا   الجريمة، ارتكاب إلى الضرورة ألجأته من وال مكره يسأل وال
 غير الفعل تجاه في المسئولية وتقام النفس، عن الدفاع في وال الحق واستعمال الواجب

 الجنائية المسئولية البحث طرح. احتراز وبدون بإهمال وقع الذي أو المشروع

 على للوقوف قانون آخر وإلى السودان في عقابي قانون أول من لها تأصيال   للمجنون
 من أرثته وما القضائية التجربة على ووقوفا   حقبة، كل في لها التاريخي التطور

 الجنائية المسؤولية البحث درس. هذا يومنا إلى المختلفة المراحل كل في سوابق

 شرط درس ثم االختالف، ذلك بشأن ثار الذي والخالف والجدل االعتباري للشخص

 في الجنائية المسئولية موانع البحث طرح. المختلفة المذاهب في الجنائية المسئولية

 ذلك في القضائية بالتجربة مستعينا  [ اإلباحة أسباب – التمييز – االختيار] إطار

 والسلطة إثباته، وعبء المحاكم، في بالجنون الخاصة الدفوع البحث طرح وأخيرا  
 في تدخل التي العقلية األمراض بعض عرض مع نفيه، أو تأكيده تقرير في النهائية
 الجنون حكم تأخذ ال النفسية األمراض أن البحث إليها توصل التي النتائج ومن حكمه،

 تفكير في يؤثر العقلي والذهان انعدامها، وليس الجنائية المسئولية فيها تخفف بل
 يكون أن البحث إليها توصل التي التوصيات ومن ألفعاله، اختياره وعلى به المريض
 في مقررات ووضع طبيا ، واألخير األول المقام في ونفيه الجنون إثبات حول القرار
 لألجهزة وتدريسها المختلفة أعراضها وتضويح العقلية واالضرابات النفسية الصحة
  عدم من الجنون فكرة الستيعاب العقلية
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 مسائلة لقانون العراقي قد تبنت مبدأ عدمان اغلب التشريعات الجنائية و منها ا

 المجنون جنائيا ولكنها في الوقت نفسة اجازت للمحكمة اذا وجدت ان المجنون

 المجرم خطر على امن وسالمة المجتمع ان تأمر باتخاذ االجراءات الوقائية ضدة

لعله  تامر بايداعه في مصح لالمراض العقلية البعاد شره عن الناس ومعالجتةكان 

الجريمه  عقوبات)اليسال جزائيا من كان وقت ارتكاب 46يشفى وبذلك تقول المادة 

فاقد االدراك او االراده لجنون او عاهه في العقل ولكي تمتنع المسؤوليه الجزائيه 

 :عن المجنون يشرط توافر الشروط التاليه

 :اصابة المتهم بجنون او عاهة في العقل- 1

ان المشرع العراقي لم يعرف الجنون اال ان الفقه قد عرفه بانه هو كلماصيب العقل 

او احداهما لألدراك و األرادة  الطبيعيه، ويترتب عليه فقدان كليفيخرجه عن حالته 

باستعمال مصطلح سواء كان ذلك خلقيا او عارضا ، والمشرع العراقي لميكتفي 

واحد وهو الجنون للدالله على العيب العقلي بالستعمل مصطلح اخر وهو العاهه في 

لمصطلح )الجنون(بالغرض المنشود وهو تغطيه  العقل وذلك خشيه ان اليفي ذلكا

جميع حاالت العيب في العقل، فجاء المصطلحان احدهما يكمل االخر للدالله على 

د يكون مؤقتا متقطعا او دائما مطبقا ، فاذا كان الجنون والجنون ق. العيب في العقل

الشخص اليكون غير مسؤوال عن افعاله التي يرتكبها اال اذا وقعت اثناء  مؤقتا فان

 الجنون فقط ، وان كانت هناك صعوبه عمليه في تحديد هذه الفتره  قيام حالة

 : فقد االدراك او االرادة 0- 

 بسبب ما يترتب على الجنون او العاهة في العقل منان المسؤولية الجنائية تمتنع 

كليهما  فقد لالدراك او لالختيار او فقدهما معا ، لذلك فان فقد االدراك او االختيار او

الجنون او  هو العلة في منع المسؤولية ورفعها، وما يترتب على ذلك انة اذا وقع

ارتكاب الفعل )  تيار وقتالعاهة في العقل و لم يترتب عليهما فقد االدراك اواالخ

العلة في منع  الجريمة ( بقي صاحبهما مسؤوال جنائيا رغم ذلك لعدم تحقق

لكي ينتج اثره  المسؤولية ، والفقدان لالدراك او االختيار ينبغي ان يكون فقدان كلي

 االدراك  ويمنع المسؤولية اما اذا كان جزئيا بحيث احتفظ الجاني بقدر من

 :دراك او االختيار الرتكاب الجريمةمعاصرة فقد اال-  3

 ان اصابة الجاني بالجنون او العاهة في العقل وفقدانة نتيجة لذلك االدراك او

 االختيار اليكفي لتحقيق امتناع مسؤوليتة عن الفعل الذي ارتكبه ما لم يكن الفعل

او  اكالمرتكب المحقق للجريمة قد وقع خالل الوقت الذي كان فية الجاني فاقدا لالدر

 االختيار بسبب اصابته 

 أستاذ محمد اسماعيل ، جامعة بابل ، كلية القانون ، قسم القانون العام-1
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 التدابير االحترازية عند الجنون
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او كما يسميها البعض، التدابير الوقائية الصرف، نوع من  التدابير االحترازية

االشخاص الذين تنبئ حالتهم الخطرة عن احتمال اقدامهم على االجراءات تتخذ ضد 

االجرام، كما في حالة الشواذ من الناحية العقلية والمتشردين ومدمني المخدرات 

والمسكرات وممتهني االجرام. وتكون هذه التدابير اما سالبة للحرية او مقيدة لها 

سالبة للحقوق مثل عقوبات عراقي( او  168مثل الحجز في مأوى عالجي )مادة 

عقوبات عراقي( او مادية مثل التعهد  111اسقاط الوالية والوصاية والقوامة )مادة 

عقوبات عراقي(. وقد نص قانون العقوبات العراقي على  119بحسن السلوك )مادة 

خضوع التدابير االحترازية، الى جميع االحكام التي تحكم العقوبة. فنص في المادة 

يجوز توقيع تدابير احترازية لم ينص عليها القانون(. ونص في األولى بانه )ال 

فقرة أولى وثانية بانه : / )ال يجوز ان يوقع تدابير من التدابير  163المادة 

االحترازية التي نص عليه القانون في حق شخص دون ان يكون قد ثبت ارتكابه 

مجتمع(، )وال يجوز فعال يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سالمة ال

توقيع تدبير احترازي اال في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون(. كما 

نص في المادة الخامسة بأنه  )ال يفرض تدبير احترازي اال في األحوال وبالشروط 

المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير االحترازية االحكام المتعلقة 

عدم رجعيتها وسريان القانون االصلح للمتهم(. مما يعني انه ال  بالعقوبات من حيث

تدبير احترازي اال بقانون وان التدابير تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها 

العقوبات من حيث خضوعها لمبدأ عدم الرجعية  ومبدا رجعية القانون اإلصالح 

  للمتهم على الماضي.

تين مهمتين، تتمثل  إجراءات ذات طبيعة خاصة،تتخذ المتهم المصاب بحالة جنون 

بوقت حالة الجنون، وتبرز أهمية هذا  وهذه اإلجراءات تختلف تبعا المسألةاألولى 

 معرفة متى أصيب المتهم بهذه الحالة، ألن معرفة ذلك الوقت من خالل ضرورة

يتخذ في حالة  سينعكس على اختالف اإلجراء الواجب اتخاذه، فاإلجراء الذي

ذلك اإلجراء الذي سيتبع في حالة  جنون الثابت وقت ارتكاب الجريمة يختلف عنال

الجريمة، أما المسألة الثانية، فتتمثل باختالف أثر  الجنون الالحق على ارتكاب

خاللها،  يتبع مع المتهم المجنون بحسب المرحلة اإلجرائية التي يتخذ اإلجراء الذي

في األول دراسة اإلجراءات  طلبين نتناولوهذا يستدعي تقسيم هذا المبحث الى م

بجنون وقت ارتكاب الجريمة، ونخصص الثاني  الجزائية الخاصة بالمتهم المصاب

رتكاب على ا اإلجراءات الجزائية الخاصة بالمتهم المصاب بجنون الحق لدراسة

دراسة هذه اإلجراءات علينا التنويه إلى أن هذه  ولكن قبل أن نتناول ، الجريمة، 

 لتشمل اإلجراءات الجزائية الخاصة "بالمحكوم عليه" الذي يفترض دراسة لن تمتدال

 بأنه أصيب بحالة جنون بعد صدور حكم جزائي بات 
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 (قبل المحاكمة)حترازية للجنون المعاصر للجريمة االالتدابير  - األولالمطلب 

 مر به كان مع بالخطأ في تطبيق القانون ينا  االفإذا أغفل الحكم ببراءة المتهم عن 

شارة إلى أن الجنون سبب شخصي ال يتعداه إلى غيره االومن نافلة أم أصليا  القول 

والمبدأ المستقر في    .سواء أكان المجنون فاعال  مجرد شريك أم محرض أم متدخل

التشريعات الجنائية هو أن يكون تقريره بحكم قضائي وعلة ذلك الحرص على 

الضمانات المتوفرة في السلطة القضائية دون غيرها حماية للحريات الفردية ولهذا 

داريون احترازية وإنما في أمنية اال األحكامفال يعتد التدابير التي يقررها السبب 

راض العقلية إلى أن يتحقق شرطان االممجنون نزيل مستشفى ويبقى ال  .إدارية

مجتمعان وهما: ثبوت شفائه بتقرير لجنة طبية وأن لم يعد خطرا  على السالمة العامة 

والنص صريح على ضرورة اجتماع الشرطين معا  وهذا يعني أن تخلف أحدهما 

بالمتهم المصاب تتمثل اإلجراءات الجزائية الخاصة  .يحول دون إطالقه من المشفى

بأن ال وجه  وقت ارتكاب الجريمة بمنح النيابة العامة سلطة إصدار األمر بجنون

ارتكاب الجريمة ويداعه في مأوى   إلقامة الدعوى ضد المتهم المصاب بجنون وقت

المحكمة صالحية الحكم ببراءة هذا المتهم ويداعه في  ا، عالوة على منح عالجي

التي نصت على أنه: )إذا صدر   في قانون اإلجراءات اعالجي، وهذا ما جاء مأوى

حالة جنون  وجه إلقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب أمر بأن ال

جسيم، تأمر الجهة التي أصدرت  أو اختالل عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي

ء سبيله، مأوى عالجيا إلى أن تقرر هذه الجهة إخال األمر أو الحكم بإيداع المتهم

 وذلك بعد

النيابة العامة في  منها، اإلطالع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال

وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو  األحوال التي ال يكون األمر صادرا

 وبإمعان النظر في نص هذه المادة نجده ينظم اإلجراءات خطورته(. زالت عنه

ولو لم ي  عبارة تهم المصاب بجنون وقت ارتكاب الجريمة حتىالخاصة بالم

وهذه اإلجراءات الخاصة هي  )الجنون وقت ارتكاب الجريمة(، ُذكر فيه صراحة

مرحلتي التحقيق االبتدائي والمحاكمة، ونرى بأن  تلك اإلجراءات التي تتخذ في

 وغير التنظيم اإلجرائي الخاص هو رفع التكليف عن المجنون حين سبب هذا

 توقع عليه العقوبة الجزائية،ا ارتكاب الجريمة لكونه غير صالح ألن يسأل جزائي
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الدولة أن تتخذ من اإلجراءات ما يكفل لهذا المجنون إيداعه ،  صالح أيضا  ويتعي 

وقت ارتكاب الجريمة في  المصاب بجنوناإلجراءات الجزائية الخاصة بالمتهم  ولم

 .مرحلتي التحقيق االبتدائي والمحاكمة

 

 الجنون السابق على الجريمة -المطلب الثاني 

ضطراب العقلي وما ترتب عليه من عجز الشخص عن إدراك االإذا كان الجنون أو 

حين كان المتهم أو أن فعله محظور في القانون سابقا  على الفعل في  بقواه كنه أفعاله

 العقلية فإن المسؤولية الجنائية تظل قائمة. وقت الفعل محتفظا  

 الحاالتولكن هذا الجنون قد يشكل بينة ظرفية على فقد الشخص لعقله في كثير من 

 عتبار.االمر بعين االارتكاب الجريمة ولهذا فإنه ال بد من أخذ هذا  وقت

 يبغىاالستدالل( بإجراءات خاصة ولي )مرحلة التحقيق األ الضبط القضائي في

مباشرة إجراءات  عليهم اتخاذها مع المتهم المصاب بحالة جنون، لذلك سنشرع

المصاب بجنون وقت ارتكاب  التحقيق االبتدائي الخاصة بالمتهم   في دراسة

القانوني يقتضي دراسة هذه اإلجراءات وربطها  الجريمة، ونرى بأن المنطق

ال يقبل  الجنون الثابت وقت ارتكاب الجريمة لكونهما الموضوعي لحالة بالجانب

على دراسة الجانب  مرتبطان مع بعضهما ارتباطا التجزئة مع لزوم التركيز

وقت ارتكاب  ومن الجانب الموضوعي المتعلق بالمتهم المصاب بجنون اإلجرائي.

اإلرادة الجريمة فاقدا اإلدراك أو  )ال يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة 

اإلجراءات الجزائية على أنه: )إذا صدر  من قانون لجنون أو عاهة في العقل....

الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون  أمر بأن ال وجه إلقامة

الجهة التي أصدرت  اختالل عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تأمر أو

 إلى أن تقرر هذه الجهة إخالء سبيله، وذلك بعد األمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى

النيابة  منها، اإلطالع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال عالجيا

وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه  العامة في األحوال التي ال يكون األمر صادرا

السالفتي ضح من نصي المادتين  يت ة شروط خطورته(. رشده أو زالت عنه

على النيابة العامة  إذا اجتمعت تعي قانونية موضوعية )سنفصلها الحقا الذكر، أن ثم

المصاب بجنون وقت ارتكاب الجريمة،  اتخاذ بعض اإلجراءات الخاصة مع المتهم

 وتتمثل هذه اإلجراءات
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توافر ثالث شروط  نكتم النيابة العامة سلطة إصدار هذا األمر ال بد منمنح 

قانون العقوبات اإلماراتي، ومتى اجتمعت هذه الشروط  مجتمعة تطلبتها صراحة

من الناحية الموضوعية امتناع المسؤولية الجزائية عن المتهم،على النيابة  تقرر

ال وجه إلقامة الدعوى الجزائية  ومن الناحية اإلجرائية تعي العامة إصدار أمر بأن

  على النحو اآلتي: الشروط تفصيال ضد المتهم، وسنتناول هذه

 أن يكون المتهم في حالة جنون:- 1

ذات العالقة بالمتهم المصاب  قانون اإلجراءاتلامن خالل القراءة المتأنية لنصوص 

يبي دور  ذيارتكاب الجريمة، يتضح لنا خلو هذا القانون من النص ال بجنون وقت

المتهم حين ارتكاب الجريمة،  النيابة العامة في إجراءات التثبت من حالة جنون ّن

القانون الجنائي إلى الحديث عن هذا الدور، وأمام  وفي حدود علمنا لم يتطرق فقه

ألدلة  نرى بأنه يتعين على النيابة العامة أن تتثبت من وجود جنون ذلك فنحن

وحاسمة، ويمكن للنيابة  ه حين ارتكابه الجريمة وفقالدى المتهم من عدم واضحة

الخبراء المختصين أو من أوراق طبية توضح  العامة جمع هذه األدلة من أقوال

غير  حالة الجنون لدى المتهم حين ارتكابه الجريمة، والنيابة العامة بجالء حقيقة

بأن ال وجه  إلصدار أمر ملزمة بندب خبير إذا رأت أن ما لديها من األدلة تكفي

بسبب ثبوت حالة الجنون لديه حين ارتكابه  إلقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم

 حالة جنون المتهمٕ وان كان في األصل يعود للنيابة العامة إال الجريمة، وتقدير

أن  للبت في هذه الحالة أنه ي ستحسن لكي يكون األمر بأن ال وجه القامة الدعوى

التي نصت على  وذلك عمال بالمادة جزائية سليماال النيابة العامة خبير على تعيني

االستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء إلثبات حالة من  أنه: )إذا اقتضى التحقيق

المهمة التي  كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن الحاالت

مباشرة الخبير مهمته ويجوز  ضر وقتيكلف بها، ولعضو النيابة العامة أن يح

 حضور الخصوم(. للخبير أن يؤدى مهمته بغير

 أو اإلرادة: أن تكون حالة الجنون هي التي أفقدت المتهم اإلدراك- 2

من المسلم به أن مانع المسؤولية الجزائية يترتب على فقدان أحد عنصري األهلية 

كانت حالة الجنون يسيرة فتركت  للمسؤولية، وهما اإلدراك أو اإلرادة، لذلك فإذا

وان اقتضى ذلك  هذين العنصرين قائمين فال مبرر المتناع المسؤولية الجزائية

 إعمال العذر المخفف، 
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وتخفيف بالفقرة الثانية من المادة وال يعني الشارع بهذا الشرط زوال اإلدراك أو 

هما غير ، وا ماما أن تمتنع نما يريد االنتقاص منهما إلى الحد الذي يجعل ااإلرادة  

كافيين العتداد القانون بهما، ومن ثم كان متصورا المسؤولية على الرغم من بقاء 

 .قدر من اإلدراك واإلرادة دون ما يتطلبه القانون

 

من المتفق عليه بين  .أن يكون المتهم مصاب بجنون وقت ارتكاب الفعل الجرمي -3

على الجنون الثابت وقت ارتكاب الجريمة رفع  فقهاء الشريعة اإلسالمية أنه يترتب

وا وقد روالجنون هنا ال يبيح الفعل المحم الجاني النعدام اإلدراك لديه، هالعقوبة عن

وقت ارتكاب مانع للمسؤولية . نما يرفع عقوبته عن الفاعل العقوبات اقانون ٕ السار 

اعدة العامة التي تتطلب الجزائية يجب أن يكون ثابتا الجريمة، وهذا الشرط ترديد للق

توافر مانع المسؤولية لحظة ارتكاب السلوك الجرمي، وبهذا الشرط يختلف الجنون 

الذي تمتنع به المسؤولية عن الجنون الطارئ بعد الفعل الذي يقتصر تأثيره على 

وقف اجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، ويقتضي هذا الشرط تحديد 

لوك الجرمي والتحقق من حالة المتهم في ذلك الوقت، ويعني ذلك وقت ارتكاب الس

وجوب صرف النظر عن كل وقت آخر، فإذا كان المتهم فاقد اإلدراك أو اإلرادة قبل 

ارتكاب الفعل ثم بهما وقت الفعل أو فقد أحدهما بعد الفعل في صار متمتعا ٕذا كان 

تنع، وارتكب الفعل أثناء نوبة الجنون حين كانا له وقت ارتكابه فالمسؤولية ال تم

الجنون فالمسؤولية تمتنع، أما متقطعا إذا ارتكب خالل فترة اإلفاقة فالمسؤولية عنه 

ومن الناحية اإلجرائية، يجب أن يكون األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى  تظل قائمة

الجزائية بسبب جنون المتهم وقت ارتكاب على أسباب، وهذا ليس باألمر السهل، 

 -هو الجريمة مبنيا صعب على خبير الطب العقلي والنيابة العامة على ٍحد سواء ف

نما ينبغي أن تثبت النيابة نتيجة الفحص بعد الجريمة لتقول أألنه ال يكفي أن تأتي 

 العامة أن المتهم مصاب بالجنون
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 حق على ارتكاب الجريمةالالالجنون  -المطلب الثالث 

ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه  إذا قانونالنصت  

قرارا باعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبية  لدرجة تحول دون محاكمته تصدر

 ه على مايلي: للمدة التي تراها ضرورية وكذلك نص

الجريمة المسندة اليه كان مصابا بمرض  اذا ثبت للمحكمة ان المتهم حين ارتكابه- 1

اعماله او عن علم انه محظور  في قواه العقلية جعله عاجزا عن ادراك اختاللهسبب 

 مسؤوليتها جزائيا  عليه اتيان الفعل الذي يكون جريمة قررت المحكمة عدم

لدرجة  اذا ثبت للمحكمة اثناء المحاكمة ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوه- 2

 بايداعه احدى المؤسسات الطبية المدة التي تراهاتحول دون محاكمته تصدر قرارا 

 ضرورية لمراقبته

من  اذا ثبت نتيجة المراقبة ان المتهم سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين مختصين- 3

 مراض العقلية".الاطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمته و تامر بايداعه مستشفى ا

ول دون محاكمة المتهم هو أن يكون العقلي أو العته الذي يح اللختاالوالمقصود ب

تتحقق الضمانات التي يريد  انعاجزا ع عن نفسه بحيث يخشى  من شأنه جعله

كمات ولم يبين قانون أصول المحا لما فعله قانون الشارع تقريرها له.   عن الدفا

فيما لو  جراء الواجب اتخاذه من الدعوى قبل رفعهااالنوع  وخالفا   الجزائية 

جراءات التي ال تتخذ في االثناء وما أثر العاهة على االة في تلك عرضت العاه

جراءات التي ترى االالمتهم كمعاينة على الواقعة أو سؤال الشاهد أو  مواجهة

 المحكمة أن مستعجلة الزمة

 محبوسا   كان إذا العقلية قواه في المشكوك المتهم إرسال المحاكمة إجراءات أثناء

 أيضا   ويجوز المالحظة، تحت لوضعه لذلك مخصص عالجي مأوى إلى احتياطيا  

 المالحظة تحت المتهم بوضع تأمر أن احتياطيا   محبوسا   المتهم يكن لم إذا للمحكمة

 .آخر مكان أي في

 الدفاع حق وتقديس العدالة مبادئ تحقيق على لعراقيا المشرع حرص من وانطالقا  

 على قادر غير المتهم أن ثبت إذا أنه لتأكد الذكر السالف القانونفي  جاءت للمتهم

 حتى محاكمته إجراءات توقف الجريمة وقوع بعد طرأ جنون بسبب نفسه عن الدفاع

 يصبح حتى المجنون المتهم محاكمة تأجيل ضرورة بذلك ويقصد السبب، ذلك يزول

  العراقية المحكمة قضاء يسير النحو هذا وعلى مجرياتها، ويتفهم للمحاكمة أهال  
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 الخاتمة

 

 للفعل النفسي أو العقلي بالخلل اإلصابة عن الناتج الجنائية المسؤولية امتناع إن

 الوطيدة لعالقتها الجريمة بمرتكب تتعلق التي الشخصية األسباب من يعد الجنائي

 من غيره يسأل حيث للفعل الجرمية الصفة بها ترتفع وال واإلرادة اإلدراك بملكتي

 المسؤولية انتفاء أن عن فضال   المانع هذا عندهم يتوفر لم ممن والشركاء المساهمين

 االختالالت أن علما   المدنية مسؤوليته جناح دون يحول ال الجاني لدى الجنائية

 واألصعب حصر تحت توضع أن يصعب بحيث التنوع من هي النفسية أو العقلية

 اعتالالت أو شوائب أية من خلوه عقله رجحان كان مهما شخص يدعي ، منها

 ضمنها التي فرويد للعالم شهيرة مقولة نسوق هذا وفي ضاءلتها بلغت مهما نفسية

(. طبيعته بحسب عصابي هو شخص كل) – االنحراف الزمان العصاب – كتابه في

 عاهات إلى تشر لم كما للجنون تعريفا   تضع لم العراقي العقوبات قانون أن ونالحظ

 واسعا   مدلوال   الجنون لفظ يعطي وهذا عقلي، اختالل إلى أشارت بل األخرى، العقل

 .العقلية العاهات جميع تحته يندرج بحيث

 

 بمذهب أي اسلفنا كما المختلط أو المعتدل بالمذهب لعراقيا العقوبات قانون أخذ لقد

 المسؤولية مبدأ فاحترم عام كأصل المذهب بهذا األخذ رجح أنه بل االختيار حرية

 على يحكم أن يجوز ال" العربية القوانين من كبير عدد شأن ذلك في بشأنه األخالقية

 في يعبر النص فهذا" وإرادة وعي عن الفعل على أقدم قد يكن لم ما بعقوبة أعد

 المسؤولية لنهوض مجال فال األخالقية المسؤولية مبدأ احترام عن ووضوح جالء

 وحرية الوعي ارتكابها أثناء لديه توفر قد يكن لم ما الجريمة مرتكب قبل الجزائية

 التخلف أو العقلي النقص أما واختالله، العقل زوال إلى يؤدي الجنون وان. االختيار

 العقلي للتخلف وأن الشخص، ذكاء نسبة في يؤثر العقل في نقص فهو العقلي

 باختالف العقلي التخلف وأن الجنون، مسببات عن تختلف ومسببات عالمات

 الجنون درجة إلى تصل ال فإنها به المصابين ذكاء نسبة انخفضت مهما درجاته
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 النتائج

 

تقوم المسؤولية الجزائية على أساس حرية االختيار المقيدة فالجزاء ينزل بالجاني  - 1

ألنه اتجه بإرادته نحو مخالفة القانون، أما إذا لم يكن باإلمكان فرض العقوبة، حيث 

تبين أن حرية االختيار هي أساس المسؤولية الجزائية، ويشترط اإلدراك واإلرادة 

عند تعرض اإلنسان لما ينفي إدراكه أو اختياره فسوف تمتنع  لتحقق المسؤولية إال انه

 مسؤوليته وال يمنع ذلك دون اتخاذ تدابير احترازية ضده. 

تتمثل أركان المسؤولية الجزائية في ركني الجريمة واألهلية الجزائية، ويندرج  - 2 

الوجه تحت ركن الجريمة أركان الجريمة المادي والمعنوي، إذ يمثل الركن المادي 

الظاهر لها، أما الركن المعنوي فيمثل الوجه الباطني لها، ويندرج تحت ركن األهلية 

الجزائية ما يسمى بعناصر المسؤولية الجزائية والمتمثلة في اإلدراك ) التمييز ( 

واإلرادة ) الحرية(، ويقصد باإلدراك قدرة اإلنسان على فهم ماهية أفعاله وتقدير 

ها على المصالح االجتماعية باحتمال إصابتها بضرر، وان نتائجها من حيث خطورت

 اإلدراك هو القدرة على الفهم، 

ظهرت اجتهادات في البحث عن أساس المسؤولية الجزائية عن الجريمة  - 3

المحتملة، فمنهم من أقامها على أساس القصد االحتمالي، ومنهم من أقامها على أساس 

طأ غير العمدي أساسا لهذه المسؤولية، وذهب القصد الجرمي، وذهب البعض إلى الخ

البعض إلى الركن المعنوي المزدوج التكوين على أساس اجتماع القصد والخطأ، 

وأخيرا يذهب البعض من الفقهاء إلى اعتبار الجريمة المحتملة ظرفا ماديا للجريمة 

 األصلية.

قعة اإلجرامية التي إن الجريمة المحتملة تسند إلى الخطأ الكامن في أرادة الوا - 4 

تتضمن، احتمال حدوثها، والذي يرجع إلى عدم قيام الجاني بواجب التحرز الممكن 

والكافي لتجنب حدوثها، عن طريق العلم الالزم لمعرفة خطر السلوك الذي أقدم على 

ارتكابه والنتائج المترتبة عليه، أو باالنتباه بالقدر الالزم في أثناء مباشرته ذلك 

ذلك فأن نقطة االنطالق في دراسة المسؤولية الجزائية عن النتيجة الجريمة السلوك. ل

أنما تتمثل في اإلقرار بأنها استثناء من المبادئ العامة للمسؤولية الجزائية، ألنها 

 مسؤولية تقام على أساس العمد المفترض من قبل القانون.
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يتبين إن القصد االحتمالي يفترض التوقع الفعلي لتكوينه وليس مجرد التوقع  -5

المفترض من قبل الشخص المعتاد وفقا للمجرى العادي لألمور، وحيث إن القصد 

االحتمالي نوع من القصد يساوي القصد المباشر من حيث األثر فكالهما يرتب 

صد االحتمالي على مسؤولية الفاعل المسؤولية المباشرة، وهنا يتم تطبيق قواعد الق

مباشرة دون الحاجة للنص صراحة على حكم هذه الحالة بنصوص خاصة تضمنتها 

 التشريعات الجزائية التي نصت صراحة على مسؤولية الفاعل عن النتيجة المحتملة. 

 

يتبين أن األساس الفلسفي لعالقة السبية المعنوية بوصفه شرطاً لقيام المسؤولية  -6

زائية، هو مبدأ اإلرادة الحرة لدى اإلنسان، وهذا المبدأ يقوم على أساس افتراض الج

أن كل إنسان هو في األصل عاقل مميز يكون بوسعه أن يميز بين طريق الخير ) أي 

االمتناع عن ارتكاب الجريمة (، وبين طريق الشر ) أي اإلقدام على ارتكاب 

اختاره بإرادته الحرة، فانه يعد مخطئا الجريمة (، فان سلك الطريق الثاني والذي 

ويتحمل عدالة تبعة اختياره والعقاب عليه، فالقصد الجنائي في الجرائم هو مسلك 

اختياري ايجابي تمثله إرادة السلوك والنتيجة معا أما الخطأ غير العمدي في الجرائم 

مع توقعها أو غير العمدية فانه مسلك اختياري سلبي تمثله إرادة السلوك دون النتيجة 

استطاعته توقعها دون القبول بها، وهذا يعني أن الفاعل كان بوسعه أن يختار طريق 

 الحيطة والحذر لتفادي وقوع النتيجة المحظورة.
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تعد وظيفة البعثات الدبلوماسية من الوظائف التي تخضع للقانون الداخلي والقانون                   

وهي   يقوم  الدولي  الذي  الدبلوماسي  بالمبعوث  والمرتبطة  للدولة  الخارجية  السياسة  تنفيذ  أداة 

تعهد إليه مسؤوليات وواجبات    الذي  بتمثيلها ، ويعرف المبعوث الدبلوماسي كسائر موظفي الدولة

تجاه دولته المعتمدة ورعاياها وكذلك اتجاه الدولة المعتمدة لديها ، هذا باإلضافة إلى ما تقوم به  

لبغثات الدبلوماسية من وظائف مهمة في مجال حماية مصالح الدول ورعايتها واألشخاص ناهيك  ا

عما تقوم به الدبلوماسية في االساس من المشاركة في إعداد السياسة الخارجية من خالل ما تقدمه  

الشخص المعين من قبل دولته في دولة أخرى    هو و من معلومات لصناع القرار ويعد رئيس البعثة  

وهو المسؤول عن إدارة شؤونها وعن جميع التصرفات المتعلقة  بعد موافقة الدولة المعتمد لديها  

 بالبعثة.  
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تتلخص مشكلة البحث من خالل تسليط الضوء على البعثات الدبلوماسية والخاصة التي                 

برر للبعثات الدبلوماسية  تتتمتع بالحصانة الدبلوماسية وانها من النظام العام وان هذا االمتيازات ال  

 من خرق القوانين واالنظمة والتعليمات وبالتالي عدم المسؤولية عن اعمالها.

 

تأديبية امام الدولة المعتمدة  اليهدف هذا البحث الى خضوع المبعوث الدبلوماسي للمساءلة              

وال يعني إفالته من القانون إذا اخل به واالمتناع عن محاكمته ومقاضاته عن االعمال والتصرفات 

هو حماية المبعوث  التي قام بها ويمكن مساءلته امام القضاء ، ان الهدف من الحصانة الدبلوماسية  

الدبلوماسي من االتهامات والمضايقات التي يتعرض إليها فيما لو خضع لمحاكم الدولة المعتمد  

 لديها . 

تظهر أهمية البحث من خالل البحث في القوانين واالنظمة التي تسلط الضوء على                   

تمثيلية    ظيفةرسها الموظف الدبلوماسي ، ومنها و الوظائف اإلدارية والسياسية والمهام التي يما

لدولته لدى الدولة المضيفة وان وجود الموظف الدبلوماسي الموفد على إقليم الدولة المضيفة يعبر  

عن صفة التمثيل الدبلوماسي علما انه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية في الدولة المستقبلة ولكن هذه  

د وردت في االتفاقيات الدولية وانها تتعلق ببعض االعمال في  الحصانة ليست مطلقة بل مقيدة وق

المسائل المدنية واإلدارية التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي خارج حدود وظيفته الرسمية وبصفته  

 الشخصية . 

   :وسنتناول هذا البحث وفق التقسيم اآلتي 

 الفصل االول ـ انواع وظائف البعثات الدبلوماسية.  -

 الثاني ـ انواع وظائف البعثات الخاصة.الفصل  -

 الفصل الثالث ـ النطاق الزمني لوظائف البعثات.  -

 الفصل الرابع ـ النطاق الزمني لوظائف البعثات الخاصة. -
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ثة الدبلوماسية و  وظائف البع  1961تحدد المادة الثالثة من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لعام  

 : تفاوضية ظيفةتمثيلية وو  ظيفةالتي يمكن أن نقسمها إلى و

البعثة    تمثيلية  يفةوظ  • وجود  أن  بمعنى   : المضيفة  الدولة  لدى  الموفدة  الدولة  تمثيل   :

الدبلوماسية الموفدة على إقليم الدولة المستقبلة , يعبر بحد ذاته عن صفة التمثيل, و الذي  

يظهر من خالل مشاركة البعثة الدبلوماسية في بعض مظاهر أشكال الحياة العامة للدولة  

. بإضافة إلى حماية مصالح رعاياها في الدولة  (1)   , االستقباالت المضيفة " األعياد الوطنية

البعثة   الوظيفة  هذه  تخول  حيث   ، الدولي  القانون  يقرها  التي  الحدود  ضمن  المضيفة 

الدبلوماسية الحق بحماية مصالح الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة و كذلك حماية مواطني  

من   كانوا  سواء  الموفدة  المعنويينالدولة  أو  الطبيعيين  زيادة    األشخاص  على  ..  يجب 

إصابته   منذ  ذلك  و  حمايتها,  يطلب  التي  الدولة  جنسية  يحمل  أن   , المتضرر  الشخص 

 . (2)  بالضرر و ليس بعد ذلك

التفاوض مع حكومة الدولة المضيفة, حيث تعتبر المفاوضات من أهم و   : تفاوضية  يفةوظ  •

البعثات   وظائف  بأحوال  أقدم  للتحسيس  الدول  بين  المفاوضات  وتجري  الدبلوماسية, 

العالقات بينها و معالجة ما قد يحدث من خالفات, فلقد وجد منذ القدم أن األمم ال تستطيع  

طرق   و  وسائل  عدة  هناك  و  الغير  مع  االتصال  و  االحتكاك  عن  بمعزل  تعيش  أن 

 للمفاوضات يمكن إيجازها فيما يلي : 

 

 

 

 
 88.ص2004الرابعة. عام  أحمد أبو الوفا. القانون الدولي العام. القاهرة: دار النهضــــــة العربية. الطبعة   -  1
 14.ص1972حامد سلطان. القانون الدولي العام في وقت السلم. القاهرة: دار النهضة العربية. الطبعة الخامسة. عام  -  2
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الرسمية و غير الرسمية : و هي تلك التي تتم عبر لقاءات يقوم خاللها كل  المفاوضات   -1

طرف بسبر أغوار الطرف اآلخر و معرفة آراء كل طرف , وهي ال ينتج عنها أي نتائج  

الرسمية شبه  للمفاوضات  بالنسبة  هذا   , المباحثات  طرفي  من  ألي  ملزمة  أما      قانونية 

الرسمية باسم  المفاوضات  تتسم  التي  اإللزام   فهي  بداية  تعتبر   , المتفاوضتين  الدولتين 

   .القانوني و الرسمي ويمكن أن تتم كتابيا

الحميدة  -2 بتقديم    المساعي  وذلك  المفاوضات  في  ثالثة  دولة  إشراك  تقضي  وسيلة  وهي 

مساعدتها أو مشورتها للطرفين المتفاوضين بصورة حيادية , وينتهي دور الدولة القائمة  

 ور موافقة الطرفين بالرجوع إلى المفاوضات.ف  بالمساعي الحميدة

األولى    (1)   الوساطة  -3 أن حالة  الوساطة هو  و  الحميدة  المساعي  بين  األساسي  الفرق  إن 

تحاول الدولة إقناع الطرفين بالرجوع إلى المفاوضة بعد أن انقطعت بسبب من األسباب  

و بينما نجد في حالة الوساطة ان هذه الدولة تشترك في حل الخالف بصورة أكتر جدية  

 ي . وفاعلية إلى أن تصل األطراف إلى نهائ

لجان التحقيق الدولية , ومهمتها هو حصر الموضوع المختلف عليه و بما أن اللجنة ال    -4

تجمع من   فيما  نزيهة  تكون  أن  المفروض  المتنازعين فهي من  الطرفين  أحد  إلى  تنتمي 

 معلومات دقيقة في توصياتها. 

إعطاء    التحكيم , و هو يتم تأليف هيئة تحكيمية يكون واجبها دراسة موضوع الخالف و   -5

 . تقريرها على ضوء الحقائق و احترام القانون

تقديم التقارير   استطالع األحوال و التطورات في الدولة المضيفة بجميع الوسائل المشروعة و 

وأهمية هذه الوظيفة تكمن فيما يمكن أن تؤديه للدولتين    الالزمة عنها إلى حكومة الدولة الموفدة :

هما ذلك أن للبعثة الدبلوماسية الحق في دراسة كل مظاهر الحياة من نتائج على صعيد العالقات بين

  الداخلية للدولة المضيفة ، و يحق لها أن تدرس السياسة الخارجية لهذه الدولة اتجاه الدول األخرى

و كذلك انعكاسات األحداث الدولية و الحياة الداخلية للدولة المضيفة ، و تدرس البعثة الدبلوماسية  

 باستمرار تطور العالقات و القضايا القائمة بين الدولتين المضيفة و الموفدة.

 وسنتناول هذا الفصل وفق التقسيم األتي:  

 المبحث األول: وظائف الحماية ورعاية المصالح  •

 المبحث الثاني: الوظائف السياسية واإلعالمية والقنصلية  •

 
عبد السالم المزوغي، القانون الدولي العام في منظور جديد، المركز القومي للدراسات القانونية وبحوث حقوق االنسان )ب ط(     -  1
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 أوال: الحماية الدبلوماسية:

يرتبط موضوع الحماية الدبلوماسية كغيره من مواضيع المسؤولية الدولية بالقانون                     

الدولي التقليدي، إذ أن منشأ أحكام الحماية الدبلوماسية هو العرف الدولي، إال أن ما يتميز به هذا  

ا في  ته، فصالحيات الدولة وسلط  التقليدية جذّر متجذر ضمن أحكامهالموضوع هو كون النزعة  

، كما يعد الموضوع    ممارسة الحماية الدبلوماسية لرعاياها تبقى محكومة بسلطتها التقديرية فقط

صل النزاعات أنها نزاعات داخلية، أي أنها تنتمي إلى األطر  أف  مفصلي من حيث موقعه وأطرافه.

ما أن أصل أطراف العالقة، شخص دولي متمتع بكافة االعتبارات السيادية،  القانونية الداخلية، ك

فإذا     ،(1)من خالل تدخل دولته لصالحه  األمن وشخص خاص ال يمكنه أن يتحجج أمام هذا األخير  

كامل    ستعمالما كان المتضرر من الفعل غير المشروع دوليا دولة أو منظمة دولية فإن لهما إ

أ الدبلوماسية  المتضرر شخصا  الطرق  إذا كان  أما  المنتهكة،  استيفاء حقوقهم  القضائية ألجل  و 

طبيعيا أو معنويا خاصا فإن مطالبته باستيفاء حقوقه في مواجهة دولة ذات سيادة تكون ممكنة ما  

لم تقبل دولته توفير غطاء دولي له وحمايته دبلوماسيا، أو أن تعمل المنظمة التي يعمل لحسابها  

لهذا فإن الحماية الدبلوماسية تعني تدخل دولة ألجل حماية مواطنيها المقيمين    يفيا.على حمايته وظ

 (2)  .في الخارج والمتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من أفعال غير مشروعة دوليا

 ثانيا: رعاية المصالح:

لقد اضطلعت الدولة القائمة برعاية المصالح بدور كبير في التطبيق سواء في وقت                     

الحرب أو السلم. وقد كانت لوقت طويل جزء من القانون الدولي العرفي حتى دخلت إلى معاهدات  

،    1961القانون الدولي اإلنساني، وأخيراً تم تضمينها في اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  

تراعى، في حالة قطع العالقات الدبلوماسية بين دولتين  على إنه: "    45تي تنص في مادتها  وال

 :  البعثات أو االستدعاء المؤقت أو الدائم إلحدى

 
 لبنان.بيروت  .66ص   1994علي حسين الشامي. الدبلوماسية. نشأتها وتطورها: دار العلم للمالين. الطبعة الثانية. عام  -1
 مصر علي صادق أبو هيف. القانون الدبلوماسي. عموميات. اإلسكندرية: منشات المعارف. د ط. د ت. -    2
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 األحكام التالية: وفق 

دار   -أ وحماية  نزاع مسلح،إحترام  وجود  حالة  في  لديها،حتى  المعتمد  الدولة  على  يجب 

 (1) ومحفوظاتها.البعثة،وكذلك أموالها  

يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة دار لبعثة،وكذلك أموالها ومحفوظاتها،إلى دولة   - ب

 ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها. 

يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل   -ج

 بها الدولة المعتمد لديها. 

الدولة الحامية تقريباً في كل الحروب التي وقعت في القرن التاسع عشر دوراً ولقد لعبت  

قامت بنشاط هام للغاية لحماية مدني وأسرى   مهماً،ولكنها في الحربين العالميتين خاصةً 

الحرب. وبصورة عامة بهدف ضمان حد أدنى من العالقات بين األطراف المتحاربة. ففي  

األولى   العالمية  الحرب  النموذجية،بحماية  خالل  الحامية  الدولة  تعد  سويسرا،التي  قامت 

إلى    25مصالح   الثانية  العالمية  الحرب  العدد خالل  دولة.وخالل هذه    35دولة،ارتفع هذا 

قبل دخولها    –دولة, وقامت الواليات المتحدة    28الحرب قامت السويد أيضاً بحماية مصالح  

 دولة."  12 بحماية مصالح   -الحرب 

 يف الحماية الدبلوماسية: ثالثا: تعر

هي وسيلة  :  في القانون الدولي، الحماية الدبلوماسية أو المناصرة الدبلوماسية                  

للدولة التخاذ إجراء دبلوماسي أو غير ذلك من اإلجراءات األخرى ضد دولة أخرى بالنيابة عن  

قِبل   من  للضرر  ومصالحه  حقوقه  تعرضت  الذي  مواطنيها  األخرى.أحد  والحماية    الدولة 

العدل    (2)   الدبلوماسية  الدولي ومحكمة  للعدل  الدائمة  للمحكمة  تأكدت في قضايا مختلفة  التي 

الدولية، هي حق تقديري للدولة وقد تأخذ أي شكل ال يحظره القانون الدولي. ويمكن أن تشمل  

واالقتصادي وإجراءات اإلجراءات القنصلية والمفاوضات مع الدولة األخرى والضغط السياسي  

، اعتمدت  2006قضائية أو تحكيمية أو غيرها من أشكال التسوية السلمية للمنازعات في عام  

 
 ، دمشق.سوريا 19الدبلوماسية، الطبعة الخامسة، دار الثقافة،ص ،  2011علي حسين الشامي،   -  1
 . السعودية 45.ص 1993.القاهرة. مطابع الطويخي التجارية. ماجد ابراهيم علي. قانون العالقات الدولية في السلم والحرب - 2
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لجنة القانون الدولي المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، التي تنظم حق وممارسة الحماية  

تعريف، وذلك باختالف وجهـــات  وتعرف الحماية الدبلوماسية أيضا بأكثر من  ،(1)   الدبلوماسية

 " Louis Du Bouis"  فاألستاذ  الــنـــظـر أو حسب الزاوية التي ينظر منها لهذه الحماية،

أجنبية   لدى دولة  دولة  به  تقوم  بأنها »أي عمل  الدبلوماسية  الحماية  بوي"يعرف  لويس دو 

على الحصول  أو  الدولي  القانون  باحترام  مواطنيها  لصالح  للمطالبة  المزايا«،    أخرى  بعض 

ونالحظ أن هذا التعريف جاء موسع في بيان مضمون الحماية الدبلوماسية وذلك إن الحصول  

على مزايا لمصالح مواطني الدولة ليس من قبيل الحماية الدبلوماسية وأيضا إهماله لشروط  

الدبلوماسية  الحماية  األستاذ ،  (2)   ممارسة  يعرفها  "هنري  Henri Capitant"  بينما 

أو  مواطنيها  أحد  نزاع  عاتقها  على  تأخذ  أن  بموجبه  ما  دولة  تقّر  »تصرف  كابيتانت"بأنها 

رعاياها، ضد دولة أخرى وترفع بذلك النزاع إلى المستوى الدولي من خالل الطريق الدبلوماسي 

منظور   من  الدبلوماسية  الحماية  على  يركز  فهو  التعريف  هذا  أما  القضائي«  الطريق  أو 

ركيزه على النزاع وتحويله من نزاع داخلي إلى دولي، وإهماله شروط ممارسة  إجراءاتها، وت

 الحماية الدبلوماسية. 

التي  Cuthbert Josephكما عرفها"" السيادة  أحد مظاهر  "كثبيرت جوزيف"بأنها »هي 

الدولية   والتزاماتها  حقوقها  إطار  وفي  العام،  الدولي  القانون  لمبادئ  وفقاً  الدولة  به  تتمتع 

إن هذا التعريف الذي يعبر عن حق الدولة في حماية مواطنيها    (3)  دلة في القانون الدولي«المتبا

بما لها من سيادة، ال يبين مضمون الحماية الدبلوماسية ذاتها أو شروط اللجوء إليها، وكذلك  

الحماية  حق المنظمات الدولية في حماية موظفيها، وإنما يقتصر على أساس الحق في ممارسة  

بورشارد"فقد تناول الحماية الدبلوماسية »بوصفها    "Borchard"  أما الفقيه  الدبلوماسية. 

     اإلجراء الذي تتقدم به دولة ما ضد دولة أخرى بشأن األضرار التي يتعرض لها مواطنيها« 

ارج الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخ   1931وقد أورد هذا التفسير في تقريره المقدم عام  

إلى معهد القانون الدولي. حيث قصرها على دراسة "شروط الحماية في حالة تقديم طلب رسمي  

  دولي بالتعويض" ونالحظ أن هذا التفسير يعتبر تفسيراً شكلياً للحماية الدبلوماسية، فهو يركز

 
 .مصر 22.ص1997المطبوعات الجامعية. االسكندرية:دار محمد السعيد الدقاق. مصطفى سالمه حسين. القانون الدولي المعاصر.  -1
 . السعودية 85.ص 1993التجارية. ماجد ابراهيم علي. قانون العالقات الدولية في السلم والحرب. القاهرة. مطابع الطويخي  - 2
 . القاهرة.مصر 32.ص 1979محمد حافظ غانم. الوجيز في القانون الدولي العام: دار النهضة العربية.  3
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وسائلها   حيث  من  الدبلوماسية  الحماية  تطور  ولكن  الحماية،  لهذه  القضائي  اإلجراء  على 

أوسع من ذلكوأش أما الدكتور"حامد سلطان "فيرى »أن الغالبية    (1)   خاصها يقتضي تعريفاً 

العظمي من حاالت المسؤولية إنما تنشأ عما يلحق األجانب على إقليم دولة أخرى من أضرار،  

أحد  تظلم  ما  إذا  وأنه  الدولي،  القانون  أشخاص  بين  قانونية  عالقة  الدولية  المسؤولية  وأن 

التي   إقليم دولة أخرى من أضرار لحقت شخصه أو ماله، فإن الدولة  األجانب المقيمين على 

المشروع«. غير  العمل  عنها  صدر  التي  الدولة  تقاضي  التي  هي  إليها  يوضح    ينتسب  بينما 

الدبلوماسية عادة بأن   الحماية  الدبلوماسية بقوله: »تبدأ  الدكتور"محمد حافظ غانم"الحماية 

التي ينتمي إليها األفراد الذين لحقتهم األضرار لدى الدولة المسؤولة لكي تحصل    تتدخل الدولة

على تعويض مناسب، ويتم هذا االتصال عن طريق القناصل أو البعثات الدبلوماسية وإذا تبين  

أن هناك خالفاً في وجهات النظر بين الدولتين حول مبدأ المسؤولية أو حول تقدير التعويض  

ي يتبعها من أُضير )لحق به الضرر( من األفراد أن تتبنى مطالباتهم، وبهذا تتحول  كان للدولة الت

 (2) طبيعة النزاع من نزاع داخلي بين دولة وأجانب إلى نزاع دولي«

الحماية   لمفهوم  تحديده  العربي عند  الفقه  أن  نالحظ  السابقة  التعريفات  استعراض  في ضوء 

ضوع المسؤولية الدولية. ويمكن تلخيص أهم االنتقادات  الدبلوماسية، فإنه يتناولها من خالل مو

اإلجرائية والشكلية وعلى   الناحية  فقط على  اقتصارها  التعريفات من حيث  تلك  إلى  الموجهة 

ومصالح   العامة  الدولة  مصالح  لتشمل  الدبلوماسية  الحماية  تمتد  حين  في  األفراد،  حماية 

حاالت استثنائية لتشمل مصالح ورعايا دول    األشخاص الطبيعيين واالعتباريين، أيضا تمتد في

الدولية   للمنظمات  الدول فقط بل  ليس مقصوراً على  الدبلوماسية  الحماية  أخر، وإن ممارسة 

الوظيفية"  موظفيها"الحماية  في حماية  أن    (3) الحق  يمكن  تعريفات  تقدم من  ما  من مجموع 

ـ  موظفيه  في حماية  بممارسة حقه  الدولي  الشخص  قيام  »بأنها  الدبلوماسية  الحماية  نعرف 

األشــخــاص الطــبــيعيين واالعتباريينـ  أو رعاياه إذا توفرت شروط هذه الحماية، تجاه شخص  

 
سامي عبد الحميد. القانون الدولي العام. الجزء الثاني. القاعدة الدولية. االسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. الطبعة  محمد  -1

 2005السابعة.  
 2004مصطفى احمد فؤاد. القانون الدولي العام. القاعدة الدولية. مصر: دار الكتب الوطنية.  -2
 A.95.v.6، منشورات االمم المتحدة. رقم المبيع  1961- 4- 18المبرمة في اتفاقيات فيينا للعالقات الدبلوماسية  -3
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لة التي يراها مناسبة وفق قواعد  دولي أخر، وذلك إلصالح ما تعرضوا له من أضرار، وبالوسي

 القانون الدولي العام«

 الحماية الدبلوماسية:  يفةرابعا: وظ

وتكون هذه المسائل في هيئة مساعٍ حميدة تقوم بها دولة ثالثة أو وساطة تقوم بها              

وفق   الوسائل  هذه  نوضح  التحقيق، وسوف  أو  التوفيق  طريق  أو عن  دولية،  هيئة  أو  دولة 

 ( 1):األتي

المساعي الحميدة ـ بشكل عام ـ هي إجراء للتسوية السلمية يتمثل في    ـ المساعي الحميدة:1

قيام دولة أخرى أو منظمة دولية أو شخصية ذات مكانة، بالسعي دبلوماسياً إليجاد سبيل لالتفاق  

تسوية النزاع،  بين دولتين متنازعتين، وال يكون القائم بالمساعي الحميدة طرفاً وال يتدخل في  

 وإنما يقتصر دوره على إثارة السعي إلى تسوية وتحريكه. 

الوساطة:2 دولتين    ـ  بين  القائم  للنزاع  تسوية  إليجاد  بالسعي  ثالثة  دولة  قيام  بها  ويقصد 

متنازعتين، وللدولة الثالثة أن تشترك في المفاوضات الدائرة بين الطرفين المتنازعين، وأن  

تلف الوساطة عن المساعي الحميدة بأن الطرف الثالث يتابع المفاوضات  وتخ  تقترح حالً للنزاع.

التي تتم بين أطراف النزاع، ويقوم أيضا باقتراح الحل الذي يراه مناسبا للنزاع، وتتميز الوساطة  

 في األساس بكونها اختيارية. 

الوقائع، كما أن بعض  تلجأ الدولة عادة إلى التحقيق إذا كان هناك نزاع حول بعض    التحقيق:   ـ  3

الجهات المكلفة بحل نزاع ما ـ كمحكمة تحكيم أو لجنة توفيق ـ قد تلجأ الى التحقيق الستجالء  

لها رئيس ومسجل ومكان   من األشخاص ويكون  التحقيق عدداً  لجنة  تتضمن  نقاط معينة. و 

كما تكون    لحفظ األرشيف، وتنشأ لجنة التحقيق عادة لمدة محدودة، ولمعالجة موضوع معين. 

على  يتصرفوا  كي  الطرفين  تصرف  تحت  ووضعها  الحقائق  جمع  على  قاصرة  اللجنة  مهمة 

يقررا عرضه على   أو  النزاع،  بقصد حل  مباشرة  مفاوضات  في  الدخول  إما  ويقررا  ضوئها، 

 (2)  التحكيم الدولي أو على محكمة دولية

 
 . الجمعية العامة عن دورتها الخمسين. االمم المتحدة. نيويورك1998تقرير لجنة القانون الدولي العام،  -1
 87.ص 1969القاهرة.  حامد سلطان، القانون الدولي وقت السلم. الطبعة الرابعة. دار النهضة العربية.  -2
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اقتراحات لتسوية النزاع، دون أن يكون  وهو إحالة النزاع إلى لجنة بقصد أن تقدم    ـ التوفيق:4

وتتكون لجنة التوفيق غالباً من أشخاص يتم اختيارهم بصفتهم    لتلك المقترحات صفة اإللزام.

الشخصية »وإن كان ليس ثم ما يمنع من اختيارهم بصفتهم الرسمية أو الوظيفية«، وهي تظم  

لى عرض مواقفها بطريقة  عادة أشخاص يحملون جنسية أطراف النزاع »بما يطمئن الدول ع 

وهناك تقارب بين الوساطة    أمينة«، وأشخاص آخرين يتم اختيارهم باتفاق بين األطراف المعنية. 

والتوفيق من حيث الهدف وهو التوصل إلى حل النزاع بطريقة ودية، بيد أنهما يختلفان من  

ما، على حين أن  حيث أن الوساطة تعمل على جمع طرفي النزاع للقيام بمفاوضات مباشرة بينه

التوفيق يتم بواسطة لجنة محايدة تحيل إليها الدول المتنازعة مشكلتها لتقوم بفحصها ودراستها  

 (1) والتحقق من وقائعها، ثم اقتراح الحلول المالئمة للنزاع.
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م بها البعثة الدبلوماسية أعمال البعثة الدبلوماسية هي بال شك  األعمال التي تقو                

وظائف الممثل الدبلوماسي، يمارسها كعضو في البعثة. ويدخل في مفهوم الممثل الدبلوماسي  

لبعثة رئيس  فيهم  بمن  الدبلوماسية  البعثة  أعضاء  مهام  ،(1)   جميع  من  اإلدارية  األعمال  وأن 

للبعثة وكيفية أدارة وتوزيع األعمال فيها.و تمثيل دولته لدى الدولة  التنظيم اإلداري الداخلي  

 المعتمد لديها. 

  : لسياسية أوالً: الوظيفة ا

التي يقوم بها الممثل الدبلوماسي، وهو الهدف الذي قصدت الدولة إلى تحقيقه بإرسالها البعثات.  

وهذه المهمة هي التي تميز المبعوث الدبلوماسي عن غيره من المبعوثين. فهو يمثل حكومته  

لدى حكومة الدولة المعتمد لديه، ويقوم بتبليغ التصريحات والقرارات سواء أكانت شفوية أم  

ضرورة م عليه  يجب  مما  واستقاللها.  وكرامتها  الدولة  عنوان  الدبلوماسي  فالممثل  كتوبة 

إليه،   الموفد  المؤتمر  مقر  في  أو  لديها  المعتمد  الدولة  إقليم  في  الدبلوماسي  الممثل  استقرار 

واشتراك باسم دولته في المناسبات الرسمية بل يعمـد، عند االقتضاء، الى طلب االستفسارات  

ومة المعتمد لديها وتقديم االحتجاجات إليها وشرح سياسة حكومته. ونطاق اختصاصه  من الحك

يشمل اقليم الدولة المعتمد لديها واألقاليم التابعة لها )في حال اشرافها على أقاليم متمتعة بالحكم  

ة  الذاتي(. واذا اعتمد كممثل دبلوماسي واحد لدى أكثر من دولة جاز له التنقل بين عواصم الدول

المبعوث   بها  يقوم  التي  واألساسية  الرئيسية  الوظائف  من  الوظيفة  هذه  وتعد  لديها.  المعتمد 

في   المشاركة  الوطنية   المناسبات  في  المشاركة  األهمية من خالل  الدبلوماسي، وتظهر هذه 

االحتفاالت والمآدب الرسمية، وكذلك حفل االستقبال والمؤتمرات التي تعقد في الدولة المعتمد  

يها، وبذل الجهد المستمر لتوثيق أواصر الصداقة والتفاهم بين الدولتين ويقوم بهذه المهمة  لد

المهمة من ينوب عنه   الدبلوماسية وفي حال غيابه أو خلو منصبه يتولى هذه  البعثة  رئيس 
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الشخص الثاني في البعثة البعثة الدبلوماسية في تمثيلها، ومن أهم واجباتها أن تمثل مصالح  

.  1965اتفافية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  (  5)  بمجملها،وهذا ما نصت عليه المادة  الدولة

السياسية   ومصالحها  أموالها  تعرض  وعدم  المعتمدة  الدولة  مصالح  على  المحافظة  وألجل 

واالقتصادية والتعرض لها من خالل الصحف المحلية للدولة المعتمد لديها والتصريحات من  

يت الوسائل  قبل مسؤوليها  كافة  بأتخاذ  المبادرة  الحالة  الدبلوماسية في هذه  البعثة  وجب على 

الداخلية للدولة المعتمد   المشروعة من أجل حماية مصالح دولتها على أن ال تمس الشؤون 

التي يرتكبها   القضائية عن األعمال والتصرفات  الدبلوماسي بالحصانة  المبعوث  لديها. يتمتع 

ة في الدولة المعتمد لديها، وأن العرف الدولي واتفاقية فيينا للعالقات  بصفته الرسمية أو الخاص

أوجبت خضوعه االختصاص   1969واتفاقية البعثات الخاصة لعام    1965الدبلوماسية لعام  

تملك فيها محاكم دولته حق مقاضاته،    تي ، وان بعض الحالة ال  عمالمحاكم دولته عن تلك األ

ة صادرة عن الدولة بصفتها اإلدارية أو السياسية، وهي ما  كتلك العمال التي لها صفة خاص

إقليمها   داخل  التصرف  حرة  السيادة  ذات  الدول  أن  حقيقة  السيادة".  "اعمال  عليها  يطلق 

وخارجه إال أن هذه الحرية تحد منها القواعد الدولية التي تقرر مسؤولية الدولة عن أعمالها.  

الطر  ذلك هي  في  الدولي  المجتمع  الداخلية حسب ظروف  ووسيلة  أو  الدولية   " القضائية  ق 

طبيعة العمل." كما أن األعمال التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي بناء على طلب من حكومته  

التي تعد من األعمال المتصلة بأعمال السيادة وفي حالة رفضه القيام بإداء هذه األعمال فانه  

ها دولته لعصيانه أوامرها. يترتب على الممثل  سوف يتعرض إلى العقوبات التأديبية التي تفرض 

مهمته تحدد  التي  بالتعليمات  تماماً،  يتقيد  أن  الحدود    (1) الدبلوماسي  تجاوز  أو  اهملها  فاذا 

المرسومة، فانه يسيء الى مستقبله، ويورط نفسه في مشاكل قلما يسلم من نتائجها. علية أن  

ة واسعة في التصرف. فاألولى توقعه في حيرة يحذر التعليمات الغامضة، أو التي تترك له حري 

من أمره، في حين أن الثانية تنم عن ثقة نادرة، ولكنها قد تعرضه لمخاطر مسلكية جسيمة.  

العباء   أهمية  مع  وتنسجم  وكاملة  واضحة  التعليمات  تلك  تكون  بأن  إذن  تقضي  فمصلحته 

المبعوث الدبلوماسي رئيس    المعهودة إليه وصعوبة المهمة الملقاة على عاتقة، ويترتب على
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البعثة أن يتصرف بحكمة ودراية، ويتفق مع زمالئه من أعضاء البعثة الدبلوماسية على الخطة  

 ً  . ريثما تصله تعليمات حكومته (1)  الواجب انتهاجها مؤقتا

فإن    التفاوض -1 البشر،  بين  واحتكاك  اتصال  أول  منذ  يبدأ  الدبلوماسي  التاريخ  كان  إذا 

وظيفتي التمثيل والتفاوض قد شكلتا التعبير المباشر لهذا االتصال واالحتكاك بين الدول.  

والدبلوماسية تعني إدارة العالقات والشؤون الخارجية للدول فهي في نفس الوقت تعني  

قواعد األساسية الدارة المفاوضات هي فيما أفترض نفس  ادارة فن المفاوضات، إن ال

القواعد ألى المفاوضات محلية أو دولية. الصبر الذي ينفذ التحكم في الغضب ويحتاج  

المفاوض الخبرة لكي يصل في اللحظة الصحيحة ً فإن لن يتوصل الى اتفاق، فإنه سوف  

عنيدا   يكون  أن  عندئذ  األحسن  ومن  تنازالت،  بتقديمه  ويمكن    يخسر  اإلمكان،  بقدر 

للمرونة المعقولة أن تجدي إلى تسوية صحيحة المفاوضة هي احدى المهام الضرورية  

الملقاة على عاتق المبعوث الدبلوماسي وال تقتصر هذه على ناحية واحدة، وأنما تشمل  

 (2) الدولة برمتها مع الدولة األخرى. فقد تكون هذه ً المفاوضات بمثابة شكوى.  العالقات 

رعاياها -2 ومصالح  المعتمدة  الدولة  مصالح  حماية  الدبلوماسية    :  ضمان  البعثات  تقوم 

للعالقات   فيينا  اتفاقية  وفق  على  لديها  المعتمدة  الدولة  في  رعاياها  مصالح  بحماية 

لعام   الدبلوماسية    1965الدبلوماسية  البعثة  على  توجب  التي  الحماية  مهمة  أنها 

عاياها  ممارستها البند الثاني من المادة الثالثة، إذ إن حماية المصالح بالدول المعتمدة وبر

في الدولة المعتمد لديها، وذلك في الحدود المقبولة في القانون الدولي. والمقصود منها  

هو الممارسة الدبلوماسية للعمل اليومي للبعثة الدائمة لحماية المصالح الخاصة بدولتها،  

وتحسين االوضاع الخاصة بمواطنيها من حماية مصالحهم واألهتمام بوضعهم وضمان  

يد لهم ومطالبة الدولة المعتمد لديها بأن يتمتع مواطنوها بكافة الحقوق  وضع مالئم وج

التي يقرها لهم تشريع الدولة المقيمين فيها في حدود ما تبينه االتفاقيات المبرمة ما بين  

 الدولتين 
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هي مراقبة األحداث   :المهمة والدقيقة التي يقوم بها الدبلوماسيالمراقبة من الواجبات -3

الدولة الموفد إليها وخاصة فيما ، إليها فهو يعد عين هذه الدولة ُ يتعلق  واألمور داخل  

بشؤون دولته التي أوفدته داخل الدولة الموفد إليها ويقوم بواجبه وهو إبالغ دولته بهذه  

المعلومات واألمور عبر تقارير يبين فيها وجهة نظره الخاصة والدقيقة حول موضوعات  

التقارير تقوم    (1) .هذه  أن  والبد  المراقبة  المهمة و هي  لهذه  الدبلوماسي  واجب  أن  و 

بوسائل شرعية وقانونية أذ ال يمكن له معرفة وبيان المعلومات بواسطة التجسس أو  

على   الحصول  من  التمكن  أجل  من  إليها  الموفد  الدولة  في  للمسؤولين  رشاوى  تقديم 

ليه ان يحصل على هذه المعلومات من  المعلومات التي يراها مهمة وملزمة لدولته، اذا ع 

خالل مصادر تمكنه من معرفة المعلومة بالصحف المحلية وتقصي الحقائق، وأن الهدف  

من تنظيم مسألة المراقبة التي تقوم بها بعثات الدبلوماسية في دول الخارج هي مساعدة  

ن كل دولة  هذه الدول على رسم سياستها العامة والخارجية تجاه بعضها البعض، علماً أ

تقوم بتجميع هذه المعلومات والتقــارير والتحليالت التي ترسل بها بعثاتها الدبلوماسية  

في الخارج تقيم هذه المعلومات في ضوء ما يرد إليها من معلومات وتقارير مماثلة من  

الدبلوماسي   المبعوث  أن  كما  الخارج.  أو  الداخل  في  كانت  أخرى سواء  رقابية  جهات 

ا بجد  بعض  يراقب  ويزيل  بالده،  من  ومواقفها  فيها  الممثل  للدولة  الخارجية  لسياسة 

عض  الغموض عنها وشرح تغيراتها المفاجئة التي تؤدي الى اهتمام حكومته وقلقها في ب

 االوقات. 

الوظيفة هي التعبير الذي تمت استعارته من النظرية الوظيفية لغايات  : ثانياً:الوظيفة اإلعالمية

و   الدراسـة،  الـسفارات  هـذه  في  العاملون  بها  يقوم  التي  اإلعالمية  األدوار  مجموعة  تعني 

من   الكثير  لها  االجتماع  علم  مفاهيم  والوظيفة حسب  للسفارات.  اإلعالمية  الوظيفـة  لتحقيـق 

األبعاد اخترنـا هنـا أبسطها مما يتشابه مع استخدامه لهذه الدراسة، وهي تأتي من الفكرة القائمة  

الكل أو الوحدة الكلية أو المجتمع قائم على "ترابط األجزاء، وتكاملها وظيفياً،    علـى النـسق أو

وكل جزء فـي النسق وجد ليؤدي وظيفة أو أكثر، لتتكامل هذه األجزاء وظيفياً في تلبية حاجات  

النسق ومـن يشملهم في الواقع، وألجل أن يتحقق التوازن واالستقرار.،وتقوم السفارات بأداء  
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اإلعالمية من خالل مجموعة التوجيهـات والتعليمـات التي تتلقاها السفارات من وزارة  الوظيفة  

الخارجية العراقية، وذلك مـن خـالل عمليـات االتـصال  المختلفة سواء عبر االتصال الشخصي  

الجماعي   االتصال  خالل  من  أو  الجماهيرية  أو  الفرديـة  االتـصال  بوسـائل  االتـصال  عبـر  أو 

 (1) .والمعارض والندوات...إلخ فـي سـاحة عمل السفارة كالحفالت 

إّن القناصل هم الموظفون الذين يعهد إليهم بالقيام منهام تنمية العالقات  :  القنصلية  يفةثالثا: الوظ

االقتصادية والتجارية، وهذه المهام جوهرها عن مهام الموظفين الدبلوماسيين، وبناء على ذلك  

البعثة   برئيس  عادة  يرتبطون  القناصل  أّن  ولنتذكر  الدبلوماسي.  السلك  من  يعتبرون  فهم 

الذي يعملون فيه أو قد يرتبطون مباشرة بوزارة الخارجية حني عدم  الدبلوماسية في القطر  

وجود بعثة دبلوماسية في ذلك القطر، وليس بعيد عن الواقع إذ جند أّن الدول تعهد إلى أحد  

موظفيها الدبلوماسيين القيام بأعمال القنصل أيضا باإلضافة إلى واجباته، وهوالسائد في البعثات  

وي اليوم.  ما  الدبلوماسية  دولة  إلى  التابعون  الموظفون  بأنهم  القناصل  الدويلة  القانون  عتبر 

ونوع من الحصانات واالمتيازات تختلف    عليهم واجبات محددةووتعرفت هب الدولة المستقبلة  

في الدرجة والنوع عن امتيازات وحصانات الدبلوماسيين، ولكن مع هذا االعتراف الذي تسمح  

الدولة األجنبية للقناصل   البلد  ونقانباإلقامة على أرضها فإنهم يخضعون إلى  به  . وبناء  هذا 

القنصل وواجباته   ومؤتمرات دولية خاّصة.    معاهدات  يزاً منأخذت حعلى ما تقّدم فإّن صفة 

المعاهدات والمؤتمرات  بمو المعترفة والممارسة لشروط هذه  الدول  الزمن وازدياد عدد  رور 

القانون    ،(  2)   الدولية الكبرى منها جزءا من  القسم  يتمتـّعون  ليالدوأصبح  القناصل  ، فأصبح 

القنصلية قد تبنّت الكثير    القات ، ومع أّن اتفاقية فينا للعليبصفة دولية نسبية يقّرها القانون الدو

تشّكل إال جزءا يسريا منه. هذا وإّن الوظائف التي    ال  نها، إال أالعرفي  ليالدوقواعد القانون    من

   هي: 1963القنصلية لعام   القاتحددتها المادة الخامسة من اتفاقية فينا للع

  الطبيعيين   األشخاص  ومصالح  رعاياها  ومصالح   الموفدة  الدولة   مصالح   حماية -أ

 لي الدو القانون  نصوص حدود فيو اإلقامة  دولة أراضي في والمعنويين
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  ودولة  الموفدة  الدولة  بين  والعلمية  والثقافية   واالقتصادية  التجارية   العالقات   تنمية  - ب

   .أخرى وسيلة بأية  الدولتين بين الصداقة تنمية عالقاتو وتشجيع  اإلقامة،

  واالقتصادية  التجارية  الحياة  وتطّور  أوضاع   عن  المشروعة  الطرق  بكل  االستعالم -ج

  وإعطاء  الموفدة  الدولة  حكومة  ذلك  عن  تقارير  وتقديم  اإلقامة   دولة  في  والعلمية  والثقافية

 . المعني األشخاص إلى المعلومات

  والوثائق   السمات   ومنح  الموفدة،  الدولة  لرعايا   السفر  ووثائق   سفر  جوازات  إصدار -د

 . الموفدة الدولة زيارة في الراغبين من لشخاص  ال الالزمة

  العمل   و   معنويين   أو   طبيعيين   أشخاصا   أكانوا  سواء   الدولة   لرعايا  والمساعدة  العون  تقديم -ه

 والمساعدة   العون  تقديم  .وممارسة   المدنية،  األحوال  ضابط  وبصفة  العدل  كاتب  بصفة

  العدل  كاتب   بصفة  العمل  و   معنويين  أو  طبيعيين   أشخاصا  أكانوا  سواء  الدولة  لرعايا

  بقدر  اإلدارية،  المهام  وبعض   المماثلة  المهام   وممارسة   المدنية،   األحوال   ضابط  وبصفة

  طبيعيين   الموفدة؛  الدولة  رعايا  مصالح  رعاية .   اإلقامة  دولة  وأنظمة  قوانين  به  تسمح  ما

  دولة  وأنظمة   قوانين  وفق  اإلقامة   دولة   أراضي   فوق  اإلرث   شؤون  في  معنويين،   أو   كانوا

 . اإلقامة

  حالة  في   والسيما  الموفدة  الدولة   رعايا  من   األهلية  وناقصي   القاصرين  مصالح  رعاية - و

  القيام،.  ط.  اإلقامة  دولة  وأنظمة  قوانين  حدود  في  عليهم  قوامة  أو  وصاية   إقامة  وجوب

  الدولة رعايا بتمثيل المضيفة،  الدولة في المتبعة واإلجراءات التعامل قواعد مراعاة مع

 األخرى   السلطات  أو  المحاكم  أمام  المناسب  متحيلهم  لتأمني  القرارات  اتخاذ  أو  الموفدة،

  على  -وأنظمتها  المضيفة  الدولة  لقانون  وفقا-  الحصول  أجل  من  المضيفة،  الدولة  في

  بسبب  بإمكانهم،  يكون  ال  عندما  ومصالحهم  حقوقهم  على  للمحافظة  موقّتة  إجراءات

  تحويل .  ي.  ومصالحهم  حقوقهم  عن   المناسب  الوقت   في  الدفاع  (1)آخر  سبب   أليّ   أو   تغيّبهم

  عن  نيابة   الشهادة  أخذ  وتكاليف  االستنبات   تنفيذ  أو   العدلية  وغري  العدلية   المستندات 

  وجودها،  عدم حال   ويف  اإلجراء،  المرعية  الدولية   لالتفاقات  وفقا  الموفدة  الدولة   حماكم

 . وأنظمتها  المضيفة الدولة قوانين مع   تتالءم طريقة بأية
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   الدائمة  الدبلوماسية  البعثة  بمهام  للقيام   مؤهلة   فهي   الخاصة  البعثة  لطبيعة  نظرا                 

 بين   مسبق   باتفاق  تحدد  واحدة  بمهمة  القيام  على  الخاصة  البعثة  تقتصر  االحيان   اغلب  وفي

  اتفاقية   المتحدة  لألمم   العامة   الجمعية   اعتمدت   . شيوعا  االكثر  والمهمات   المعنيتين   الدولتين

ً   إليها  يُشار  التي)  الخاصة  البعثات  /    األول   كانون  8  في"(    نيويورك  اتفاقية"    بأسم  أحيانا

  للمنازعات  اإللزامية  بالتسوية   يتعلق  اختياري  بروتوكول  مع  جنب  إلى  جنبا  ،  1969  ديسمبر

  ،  1985  يونيه/    حزيران  21  في  النفاذ  حيز  االتفاقية   ودخلت  ،   المدنية  الدعاوى  بشأن  وقرار

  البعثات  اتفاقية   من  أ/1  المادة  تعرف  (.2012  أبريل   /نيسان)  التقرير  هذا  كتابة   وقت  وفي

  الدولة   برضا   اخرى  دولة  وتوفدها  الدولة  تمثل  مؤقتة   بعثة   :   بانه   الخاصة  البعثة   تعبير.   الخاصة

  شرح  الفصل   هذا  في  سنتناول   .محددة  مهمة  لديها  لتؤدي  او  معينة   مسائل  معها   لتعالج   االخرى

  التمثيل  وظيفة  االول  المبحث  مبحثين  في  الخاصة  البعثات  وظائف  انواع  من  مهمة  وظيفتين

  عن   موجز  وهذا  الدولة  مصلحة  حماية  و   المتبادلة  العالقات   تنمية   الثاني  والمبحث  والتفاوض

 .   المبحثين

 المبحث األول: وظيفة التمثيل والتفاوض.   •

 المبحث الثاني: تنمية العالقات المتبادلة وحماية مصلحة الدولة.   •
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.    الدائمة   الدبلوماسية  البعثة   بمهام  للقيام   مؤهلة   فهي  الخاصة   البعثة   لطبيعة  نظراً               

  بين  مسبق  باتفاق   تحدد  واحدة  بمهمة  القيام  على   الخاصة  البعثة  تقتصر  االحيان  اغلبية  وفي

ً   االكثر  والمهمات  ،   المعنيتين  الدولتين   للعالقات  فيينا  اتفاقية  من   الثالثة  المادة  تحدد  .شيوعا

  تمثيلية  يفة وظ  الى  نقسمها   ان   يمكن   والتي   الدبلوماسية  البعثة   وظائف   1961  لعام   الدبلوماسية 

 - :   تفاوضية  يفةووظ ،

 التفاوضية  الوظيفةأوالً: 

 التمثيلية  الوظيفةثانياً: 

 

التفاوضية: الوظيفة    كانت   سواء  بها  المكلفة  المهمة  باختالف  طبيعتها   وتختلف  أوالً: 

  تكون  ان ممكن الخاصة  البعثة  وصالحيات ،  عسكرية  او  ثقافية  او اقتصادية  او سياسية 

  حتى  ،  معينة  قضية  لبحث  ،  الرسمية  االتصاالت  مباشرة  من  صالحيتها  فتمتد  ،  متعددة

  على   التوقيع  أو   ،  المعاهدة  او   االتفاقية  محضر  مشروع  على  االخيرة  اللمسات  وضع

 المحضر  مشروع  يعرض  ان  الشائع  فمن  االخيرة  هذه  في  ولكن.    هامة  دولية   معاهدة

  مع  التفاوض  1التوقيع   قبل   عليه  للموافقة  حكوميتهما  على  الجانبان  عليه  يتوصل   الذي

  البعثات   وظائف  وأقدم  أهم   من  المفاوضات  تعتبر  حيث  ،  المضيفة   الدولة  حكومة

  ومعالجة  بينها العالقات  بأحوال للتحسيس  الدول بين المفاوضات وتجري ، الدبلوماسية

  عن   بمعزل  تعيش  أن   تستطيع  ال  األمم  أن   القدم  منذ  وجد  فلقد  ،  خالفات  من  يحدث  قد  ما

  فيما   إيجازها   يمكن  للمفاوضات   وطرق  وسائل  عدة  وهناك   الغير  مع  واالتصال   االحتكاك

 :  يلي

  كل  خاللها   يقوم  لقاءات   عبر  تتم  التي  تلك  وهي :    الرسمية  وغير  الرسمية  المفاوضات -أ

  نتائج   أي   عنها  ينتج   ال  وهي   ،  طرف  كل  أراء  ومعرفة   األخر  الطرف  اغوار   يسير  طرف
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  أما  ،  الرسمية  شبه   للمفاوضات  بالنسبة  هذا  ،  المباحثات  طرفي  من  ألي  ملزمة  قانونية

 اإللزام   بداية  وتعتبر  ،  المتفاوضتين  الدولتين  بأسم  تتسم  التي  فهي  ،  الرسمية  المفاوضات

  المفاوضات  نميز  أن   يمكن  كما .  شفهيا  او   كتابيا  تتم  ان  ويمكن  ،  والرسمي  القانوني 

 المباشرة   غير  اوضات والمف   الدولة  ورئيس  البعثة  رئيس  بين  تتم  التي   وهي  ،   المباشرة

 . الخارجية ووزير البعثة  رئيس  بين  تتم التي  وهي

  بتقديم  وذلك   المفاوضات  في  ثالثة  دولة  إشراك  تقضي  وسيلة  وهي   الحميدة:  المساعي  - ب

  الدولة   دور  وينتهي  ،   حيادية  بصورة  المتفاوضين  للطرفين  مشورتها   او  مساعدتها 

 .   المفاوضات الى  بالرجوع الطرفين موافقة فور ، الحميدة بالمساعي  القائمة

  تحاول   االولى  حالة   ان   هو   والوساطة   الحميدة  المساعي   بين  االساسي  الفرق   إن   الوساطة:  -ج

  وبينما  االسباب   من  بسبب  انقطعت ان بعد المفاوضه  الى بالرجوع الطرفين إقناع  الدولة

  وفاعلية  جدية  اكثر  بصورة  الخالف  حل  في   تشترك  الدولة  هذه  ان  الوساطة  حالة  في  نجد

 . النهائي االطراف تصل ان الى

  ال  اللجنة   ان  وبما  عليه  المختلف   الموضوع  حصر  هو  ومهمتها  الدولية:  التحقيق  لجان -د

  من  تجمع   فيما  نزيهة  تكون  ان  المفروض  من  فهي  التمنازعين   الطرفين  احد  الى  تنتمي

 . توصياتها في دقيقة  معلومات

  اعطاء و  الخالف  موضوع  دراسة  واجبها  يكون  تحكيمية  هيئة  تأليف   يتم  وهو  التحكيم: -ه

  الدولة   في  والتطورات  االحوال  استطالع.  القانون  واحترام  الحقائق  ضوء  على  تقريرها

  الدولة  حكومة   الى   عنها  الالزمة   التقارير  وتقديم   المشروعة  الوسائل  بجميع   المضيفة 

  صعيد   على  نتائج من  للدولتين  تؤديه  ان  يمكن   فيما   تكمن  الوظيفة  هذه وأهمية  :  الموفدة

  الداخلية  الحياة  مظاهر  كل  دراسة  في  الحق   الدبلوماسية  للبعثة  ان  ذلك  بينهما   العالقات

  الدول  اتجاه  الدولة  لهذه  الخارجية   السياسة  تدرس  ان   لها  ويحق  ،  المضيفة  للدولة

وتدرس    ،   المضيفة  للدولة   الداخلية   والحياة  الدولية   االحداث   انعكاسات  وكذلك  االخرى

  المضيفة  الدولتين  بين   القائمة   والقضايا   العالقات   تطور  باستمرار  الدبلوماسية   البعثة

      .( 1) والموفدة

 
  والنشر  للطباعة بابل  شركة  . 1993القواعد والممارسات الدولية. ط  –عبد الواحد الناصر. العالقات الدولية  -1

 . .المغربوالتوزيع،الرباط



 

 

20 

التمثيلية: الوظيفة    دولتها   لتمثيل  الخاصة   البعثة   بها  تقوم  التي  المهمة   وهي      ثانياً: 

  من  الثالثة  المادة  تحدد  . ةبلالمستق   الدولة  في  المراسيم   او   االحتفاالت  في  بالمشاركة

  نقسمها  يمكن  والتي   الدبلوماسية  البعثة  1961  لعام  الدبلوماسية  للعالقات  فينا  اتفاقية

  بمعنى:    المضيفة  الدولة  لدى  الموفدة  الدولة  تمثيل   .  تفاوضية   يفةووظ  تمثيلية   وظيفة  الى

 عن   ذاته  بحد  يعتبر   ،  المستقبلة  الدولة  إقليم  على  الموفدة  الدبلوماسية  البعثة  وجود  ان

  اشكال  مظاهر  بعض  في  الدبلوماسية  البعثة  مشاركة  خالل  من  يظهر  والذي  ،  التمثيل  صفة

  التمثيل   وظيفة  كانت   اذا.  االستقباالت  ،  الوطنية   االعياد"    المضيفة  للدولة  العامة   الحياة

  رئيس   تمثل   تعد  لم  الدبلوماسية  البعثة  أنا   إال  ،   الدبلوماسية   الوظائف  أقدم  إحدى  هي

  الى  إضافة  .باسمها  وتعمل   بكاملها   الدولة  تمثل  اليوم   هي بل  ،  حصرا  الحكومة  او  الدولة

  ،   الدولي  القانون  يقرها   التي  الحدود  ضمن  المضيفة   الدولة  في  رعاياها   مصالح  حماية

  لدى   الموفدة  الدولة  مصالح   بحماية   الحق  الدبلوماسية   البعثة  الوظيفة   هذه  تخول  حيث

  االشخاص  من  كانوا   سواء   الموفدة  الدولة   مواطني   حماية  وكذلك   المضيفة  الدولة

  الدولة  حكومة  على   المفروضة  الواجبات  الى  تستند  الحماية  هذه  المعنويين  او  الطبيعين

  الحد  تأمين   مسؤولية   الدولة  عاتق   على   تلقي   الواجبات  هذه  الدولي،   القانون   من   المضيفة 

  ،  الحماية   لهذه  القانوني   االساس  يكون  وقد  ،   المتمدنة   الدولة  بين  عليه   المتعارف   األدنى

 توجد  الدولي  القانون   في  انه   الى  اإلشارة  تجدر.  (1)   الدولتين  بين  ثنائية   اتفاقيات  في  قائما

  البعثة  حق  من  يكون   ان  قبل  توفرها  من   البد  الدول  بين  عليها  متعارف  عامة  قواعد

 . التدخل الدبلوماسية

  إصابته   منذ  وذلك   ،  حمايتها  يطلب   التي  الدولة  جنسية  يحمل  ان،  المتضرر  الشخص  على  يجب

 . ذلك بعد وليس بالضرر

  والبعثات   الخاصة  البعثات  بين   التمثيلي   النشاط   لتشابه   نظراً   :   الخاصة  البعثات   نشاطات  -1

  انه  حيث  ،   لالسبقية   المنظمة  بقواعد  يتعلق  فيما   بينهما   االختالف  ببيان   سنكتفي   الدائمة

  ،   ثالثة   دولة   إقليم  في  او   المستقبلة   الدولة  إقليم   في  اكثر   او   خاصتان  بعثتان   اجتمعت   اذا

 
 مصر.  . د ت.  . اإلسكندرية: منشات المعارف. د ط الدولي العام علي صادق أبو هيف. القانون   -1



 

 

21 

  االبجدية  الدول  اسماء  لترتيب  وفقا  خاص  اتفاق  وجود  عدم  حالة  في  االسبقية  بينهما  تقرر

  محاولة   المعقول   غير  من   فإن   عليه  ،   المستقبلة  الدولة   البرتوكول   مراسم   نظام   في  المعتمد 

  الخاصة   البعثات  أصل  أن  بسبب.    الدائمة  البعثات  بشأن  المطبقة  االقدمية  قواعد  اتباع

  فيتم   الخاصة  للبعثة   التفاوضي  النشاط  بخصوص  اما.  الوقت  نفس   في  تصل   التمثيلية

  الطريقة  تتبع  االحوال   غالبية  ففي.    الدائمة  البعثات  اثناء  تتم  التي   المشابهة  بالطريقة

  طريقة   تتبع  قليلة  حاالت  وفي  ،(  اجتماع  محضر  مشروع  بإصدار  ويكلل  الشفوية

  للدولة   الدائمة  البعثة   بواسطة  إما  الخطية  المرساالت  ايصال  يتم .    الخطية  المفاوضة

  المستضيفة   الدولة  مع  المباشر   بالتعامل  البعثة   رئيس  يقوم   بأن  أو   ،  وجدت   إن  الموفدة

  الخاصة   البعثة  تقوم   بأن  الممارسة  في  الشائع  من  انه  كما.    الموقعة  المذكرة  مستعمالً 

  الشؤون  أمانة  غير  المستقبلة  للدولة  أخرى   متخصصة  أجهزة  مع  المباشر  باالتصال

 المادة   هذه(  15  المادة)  وتخصصاتها  لمهامها  المحددة  الصفة  باالعتبار  آخذين  الخارجية

  هذا   ان  والحقيقة(  1969  لعام  فينا  اتفاقية  من  41/2)  المادة  عن  االصل  طبق  صورة  هي

ً   يكون  المباشر  االتصال ً   دائما   انه   الى  باالضافة  الدولتين  بين  المسبق   باالتفاق  مشروطا

  المستقبلة  للدولة  الخارجية   امانة   من   عليا  مرتبة   ذو   موظف   يشارك  االحيان  غالبية  في

  رفض او قبول الخاصة البعثات اتفاقية من 8 رقم للمادة طبقا يجوز .(1)  المفاوضات في

  الدولة   تخطر  وأن  ،  مهامها  مباشرة  بعد  الخاصة   البعثة   في  اعضاء  كأحد  شخص   أي

  مرغوب  غير  شخص  البعثة   افراد  أحد  أن   باعتبار  الموفدة  الدولة  الى   قرارها  المستقبلة 

  البعثة  في  وظائفه  انهاء   او  الشخص   تستعيد  ان  الموفدة  الدولة  على  الحالة  هذه  وفي  ،   فيه

  ال  ان  ةالمستقبل   للدولة   يجوز  فإنه  بالتزامها  الوفاء  الموفدة  الدولة   رفض  حالة  وفي

 . حدودها خارج تطرد ان  لها ويجوز  الخاصة البعثة افراد كأحد الشخص بذاك تعترف
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الخاصة: -2 للبعثات  القانوني    ادرج  1963  عام  الدولي   القانون   لجنة  دورة  خالل   النظام 

 اليوغسالفي(  بارتوس   ميالن)  االستاذ  وعين   اعمالها   جدول  في  الخاصة   البعثات   موضوع

 - :  اآلتية القرارات اللجنة  اصدرت وقد له  خاصا مقرراً 

  النصوص  لهذه  كأساس  يتخذ  ان  على  نصوص   مشروع  بوضع  الخاص  المقرر  يقوم  أن -أ

  من   سواء   الخاصة   البعثات  إغفال  دون  1961  عامن  الدبلوماسية  للعالقات(  فينا )  اتفاقية   احكام

 .  الدائمة  البعثات  عن مختلف تنظيم طبيعتها حيث ومن  ،  مهامها  حيث

 . اخرى دولة لدى دولة من الموفدة الخاصة البعثات  سوى المذكور المشروع  يتناول  أال - ب

  بموضوعهم   وضعهم  الرتباط  الدولية  المؤتمرات  في  الدول  لمبعوثي  المشروع  يتعرض  أال -ج

                        .  عنها  منفصالً   دراسته   يلزم  الذي  ،  الحكومية   والمنظمات  الدول   بين   بالعالقات 

  التفاقية   مشروع   وضع  الى  1967  عشر  التاسع  دورتها   في  الدولي  القانون  لجنة توصلت  وقد

  اللجنة   امام  البحث  بساط  على  وطرح  الخاصة  بالبعثات  المتعلقة  االحكام  كافة  تتضمن  عامة

  الثالثة   دورتها   في  العامة  الجمعية   جدول  في  بقيده  وقامت  العامة   للجمعية  التابعة  السادسة

  اتفاقية   إقرار  الى  والعشرين  الرابعة  دورتها  في  العامة  الجمعية  انتهت  ثم  ،  1968  والعشرين

  اقرت   كما   .   المعروض   المشروع   على  واالضافات  التعديالت   بعض   إدخال  بعد  الخاصة  البعثات 

  تطبيق   عن   تنشأ   التي  للمنازعات  االلزامية   بالتسوية  يتعلق   اختياريا   بروتوكوالً   الوقت   نفس  في

  او  والتصديق   للتوقيع  والبروتوكول  االتفاقية  من   كال   عرض   وقررت  ،   المذكورة  االتفاقية

ً   إليها  االنضمام (  13)  1969(  كانون األول)  ديسمبر  في  الصادر  2530  رقم  لقرارها  طبقا

  التي  والحصانات  المزايا  ووضع  الخاصة  البعثات  وضع  تحديد   في  مادة  55  االتفاقية  وتضم

  باعتبارهم  وباسمها  دولتهم   عن  نيابة  يتولونها  التي  للمهام  تيسيراً   اعضاؤها  بها  يتمتع  ان  يمكن

  نهج   على  سارت  االتفاقية  مشروع   وضع  عن  الدولي  القانون   لجنة  ان  ويالحظ  ،   لها   ممثلين 

  53  المادة  نصت  وقد  .والجوهر  الشكل   حيث   من   كبير   حد  الى   الدبلوماسية   للعالقات   فينا  اتفاقية

  تاريخ   بعد  من الثالثين  اليوم  في  تنفذ إنها  على االتفاقية  نفاذ  بشأن   الخاصة  البعثات   اتفاقية  من

  ومعنى  ،   المتحدة  لألمم  العام  االمين  لدى  والعشرين  الثانية   االنضمام   او   التصديق   وثيقة  ايداع

ً  بها  ارتبطت إذا إال نافذة تصبح  ال االتفاقية  إن هذا  . ( 1) أدنى  كحد دولة وعشرون  اثنان نهائيا
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المتبادلة:     البحوث  من   النوع  ذلك  المتبادلة   العالقات  ببحث  يقصدأوالً: تنمية العالقات 

  تم   التي   البيانات  خالل  من   المدروسة  الظاهرة  جزيئات  بين  العالقات  بدراسة   يهتم  الذي

  بأنه   المتبادلة  العالقات  بحث  يعني  كما  الظاهرة  لهذه  عميق  فهم  الى   الوصول  بغية  جمعها

  ،   فيها  والتعمق  ،  وتحليلها  ،  الظواهر  بين  العالقات  بدراسة  يهتم  الذي  البحث  ذلك"  

  وبين  بينها  الخارجية  واالرتباطات  ،  الظواهر  هذه  في  الداخلية  االرتباطات  لمعرفة

 :   المتبادلة العالقات أنماط" . االخرى الظواهر

  ،  المقارنة  السببية  والدراسة  ،  الحالة  دراسة  هي  ،  انماط  ثالثة  المتبادلة  العالقات  بحث  يتخذ

 :  االرتباطية والدراسة

  مؤسسة  او   ،  ما  جماعة   أو  ما   فرد  لحالة  المتعمق   البحث  عن  عبارة  هي  دراسة الحالة:  -أ

  الماضية  وخبراتها،    للحالة  الحالي  الوضع  عن   البيانات   جمع  طريق   عن   مجتمع   او

  وادراك  الحالة  في  المؤثرة  العوامل  معرفة  بغية  ،  معينة  أدوات  باستخدام  بالبيئة  وعالقتها

 . بينها  العالقات

تعد هذه الدراسات من ارقى انواع الدراسات الوصفية وذلك    :   المقارنة  السببية  الدراسة - ب

انها تحاول ان تكشف عن اسباب   الظاهرة فقط بل  بالكشف عن ماهية  النها ال تكتفي 

الباحث في هذا النوع من الدراسات هي  حدوث الظاهرة وكيفية حدوثها . وتكون مهمة  

او   العوامل  اي  يكتشف  لكي  الظواهر  بين  واالختالف  التشابه  جوانب  بين  المقارنة 

الظروف التي يبدو انها تصاحب احداثاً وظروفاً او عمليات معينة . فالدراسات السببية  

الظواه الظاهرة عن طريق اجراء مقارنات بين  ر  تبحث بشكل جاد عن اسباب حدوث 

   (1)  المختلفة الكتشاف العوامل التي تصاحب الحدث

ان الهدف من الدراسات السببية المقارنة هو الكشف عن االسباب  الدراسة االرتباطية:   -ج

العالقة على   ايجاد  اي  نتيجة معينة  الى حدوث  تؤدي  في  شالتي  اما  ونتيجة  كل سبب 
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ين او  ثبين حد  ة او المرافق  حبة دراسة ارتباط فيكون الهدف هو الكشف عن عالقة المصا

لتحصيل في مادة الرياضيات او العالقة  ظاهرتين فمثال للتعرف عن العالقة بين الذكاء او ا

بين تحصيل الطلبة في السعي السنوي وتحصيلهم في االمتحان النهائي يمكن ان تلجأ  

وبشكل عام فان دراسة االرتباط تفيد    ومداها  ةالى اساليب االرتباط للتاكد من هذه العالق

معرفة احد المتغيرين يمكن  االرتباطية بين متغيرين فان  ة  في التنبؤ فاذا ما حددنا العالق

 . ان تفيدنا في التنبؤ بالمتغير الثاني

الدولة:   يقوم على عناصر     ثانيا: حماية مصلحة  قانونياً وسياسياً  الدولة كياناً  تشكل 

ثالثة هي ، اإلقليم ، والشعب، والسلطة السياسية ، واذا كان حق الدولة في حماية إقليمها  

من أي مساس به او اعتداء عليه هو من الحقوق الثابتة والمستقرة ، بل من واجبها  

المواطنين هم العنصر الرئيس المكون    ايضاً حماية شعبها والدفاع عن حقوقه ، حيث ان 

لشعب الدولة فإن حمايتهم ورعاية حقوقهم في الداخل والخارج حق ثابت للدولة ، وقد  

في   الدولة  ورعايا  مواطني  حماية   . الحماية  تلك  نظام  الدولي  القانون  احكام  تضمنت 

دولي بعد ذلك  الخارج. وهو المعروف بالحماية الدبلوماسية ، كما أقرت احكام القانون ال

المنظمات   تمارسها  التي  الوظيفية  الحماية   ( الدبلوماسية  بالحماية  الدولية  للمنظمات 

الدولية تجاه الموظفين التابعين لها ( ، حيث لم تعد الحماية الدبلوماسية مقصورة على  

الدول فقط ، وموضوع بحثنا يدور حول الحماية الدبلوماسية التي تمارسها الدولة تجاه  

ومن ضمن العالقات الدولية في حماية مصلحة الدولة مجموعة  ،    (1)   راد التابعين لهااالف

من االعراف واالتفاقات واالتصاالت التي يتم التبادل بها بين الدول في محتلف الميادين  

لتحقيق العالقات الدولية    وظيفةويمارسها الممثلون الدبلوماسيون باعتبارها المهنة وال

عملية سياسية تستخدمها الدولة في   والمصلحة بين االمم )كما يشير د. عدنان البكري(

.وادارة  االخريين  الدوليين  واالشخاص  الدول  مع  تعاملها  في  الخارجية  سياستها 

مصلحتها مع النظام الدولي فهي بمفهومها الواسع عالفات ومصالح سياسية واقتصلدية  

علىواجتم وعسكربا  وايديولوجية  وغير    اعية  الحكومية  والمنظمات  الدول  مستوى 

الحكومية مع التوفيق بين المصالح المتعارضة ووجهات النظر المختلفة وعن طريقها  
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تتيسر االفكار  والطرق السهلة لحل المشكالت وتسوية الخالفات واشاعة حالة الرضا  

وماسبة اداة تنفيذ للسياسة الخارجية بقدر ما  وبقدر ما نعتبر الدبل  والتفاعم بين الدول. 

تكون تحضير واعداد لها في نفس الوقت )الدبلوماسية عملية تقوم بها الدولة بتنفيذها  

بلوغ هدف محقق سلفا  اجل  الوطنية وحمايتها من  الدفاع عن مصالحا  اجل  يعد  (  من 

ع االسباب االكثر  التعاون بين الدول طريقة لزيادة امن كل دولة على حده بالمقارنة م 

مثالية وبالمثل يجب ان تستند اي حرب على المصلحة الذاتية واكثر من ذلك فان النمط  

التعاوني للعالقات بين دولتين )مثل تقديم العون والمساعدات االقتصادية والعسكرية (  

التاثير على قرار االخر وتوجيه سياستها بما   قد يحمل في طياته محاولة من احدهما 

ومن    مصالحها او تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتاثير والنفوذ. يخدم  

عام   الدبلوماسية  االتفاقية  الى  العودة  لعام    1961خالل  القنصلية   1963واالتفاقية 

يالحظ ان كل منهما نصت على القاعدة القائلة بان البعثات الدبلوماسية والقنصلية في  

لديها هي المعتمدة  العالقات ومن ضمن    الدولة  وتنمية  المصالح  ممارسة  تتولى  التي 

البعثة   وظائف  اهم  من  ان  عليه  التاكيد  خالل  من  جليا  يتضح  ما  وهذا  اختصاصها 

الثقافية   وحقوقها  رعاياها  ومصالح  المعتمده  الدول  مصالح  حماية  الدبلومسية 

لحدود المقررة في  التي يعود صالحها للدولة ضمن اية  واالقتصادية واتمام العقود التجار

 (1) .  القانون الدولي
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بمجرد                يبدأ  الخاصة  للبعثة  المستقبلة  الدولة  في  بالحصانة  الدبلوماسي  التمتع  أن 

دخوله إقليمها الستالم عمله في البعثة الدبلوماسية التي عينته الدولة الموفدة عضوا بها ، أو  

بمجـرد إخطـار وزارة الخارجية في الدولة المستقبلة بتعيينه إذا كان موجودا بالفعل في إقليم  

الدولة وقت صدور قرار التعيين ، وهذا الحكم المبين والذي استقر عليه عرف الدول قد تم    هذه

الفقرة األولى من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة    39تدوينه من بعد في كل مـن المادة  

البعثات الخاصة لسنة    43م والمادة  1961 م , وعلى ذلك    1969الفقرة األولى من اتفاقية 

ف يتم في هذا الفصل دراسة النطاق الزمني لوظائف البعثات لدبلوماسية في مبحثين وهما  سو

      -كما يلي : 

 

 المبحث االول / ايفاد البعثات الدبلوماسية واستقبالها .   

 المبحث الثاني / بدء وظائف البعثات الدبلوماسية وانتهائها. 
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إال      يتم  الذي ال  الخاصة  البعثة  إيفاد  الخاصة بشأن  البعثات  اتفاقية  الثانية من  المادة  نصت 

بالرضى المتبادل بين الدولتين بعد الحصول عليه بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريـق آخر متفق  

في اتفاقية  قبل  الفقه  للطرفين , وكان هناك رأي  أو مقبول  الدبلوماسي  عليه  التمثيل  ينا بشأن 

التزام   ، يوجد  دائمة  فعال عالقات دبلوماسية  بينها  التي تقوم  للدول  بالنسبة  بأنه  الدائم يقول 

بقبول البعثة الخاصـة إذا أرادت الدولة األخرى إيفادها ، غير أن أصحاب هذا الرأي أنفسهم  

لبعثة الخاصة والذي يعتبرونه  يسلمون بأنه في ظروف خاصة يصح أن ينتفي االلتزام بقبول ا

قائما في الظروف العادية ، ومثال الظروف الـتي تبرهن رفض قبول البعثة الخاصة أن تعرف  

الدولة الموفد إليها الغرض من البعثة مقدما ، وال تكـون لديها رغبة في بحث ذلك الموضوع  

ت استقر فيها العرف على  مع الدولة الموفدة , وعلى أنه إستثناءا من هذه القاعدة توجد حاال

المجاملة   الحاالت كلها تخص بعثات  بإيفاد بعثة خاصة ، وهذه  أنه هناك واجبـا دوليا يقضي 

والمراسم ، كما في حالة وفاة رئيس دولة ، وحفالت تنصيب رؤساء الجمهوريات فيما بين دول  

خرقا للمجامالت الدولية  القارة األمريكية ، ويعتـبر عدم إيفاد البعثات الخاصة في هذه الحاالت  

, ويطرح تكوين وفود البعثات الخاصة إشكاالت لدى الدولة المضيفة أو الدولة الموفد إليها ،  

وحتى لدى الدولة الموفدة للبعثة الخاصة ، الشيء الذي من شأنه أن تكون هناك إمكانية رفض  

ة ، وهذا يعني أن  قبول شخص أو عدة أشخاص بتكوين البعثة الخاصة من قبل الدولة المضيف

إرسال البعثـة الخاصة يخضع لشروط ومقاييس تضبطها الدولة المستقبلة ، على أنه يراعى في 

ذلك ما يتم اإلتفاق , وعليه بين الطرفين من رئيس وأعضاء البعثة )كأن يكون شخصية بارزة  

عض أعضاء  ومن حيث الكفاءات الفنية التي يجب أن تتوافر في ب  ،أو وزير أو سفير .. إلخ (

  )1) البعثة كأن يكـون أحـدهم مـن األخصائيين في الشؤون االقتصادية أو مهندسا متخصصا ...إلخ

أن مستوى البعثة الخاصة سواء من حيث مركز رئيس البعثة أو أعضاء البعثة ، أو من حيث  

البعثة الخاصة في ظلت عدد جوانب   الدوليـة :  الكفاءات الفنية الواجب توفرها في  العالقـات 

الفنية، الثقافية ، االقتصادية ، البيئية ، السياحية ... إلخ ، وهي عالقات أصبحت تـشكل نـسيج  

العالقات بين األمم هي أكثر من ضرورة من أجل الوصول إلى الهدف المبتغى من نشاط البعثة  

  ل ونشاط البعثة الخاصة الخاصة الموفدة ، ونستطيع التأكيد على ضرورة توفر الفعالية في عم

وبالنسبة إليفاد البعثة الخاصة  ،    وال يكـون ذلك إال في المستوى العالي في تكوين البعثة الخاصة 

البعثة  هذه  مهمة  حدود  اإلتفاق  هـذا  ويـبين  المعنيتين  الدولتين  بين  اتفاق  على  بناءا                  فيكون 

ة الموفـد إليهـا بأسماء وصفات أعضاء البعثة  ( وتخطر الدولة الموفدة الدول 3و    2) المادتين  

البعثة  تكوين  في  الحق  تعديل  أو  تغيير  بكل  تخطرها  كما   ، عليهم  اختيارها  يقع                           الذي 
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من دولة    – حسب المادة السابقة الذكر    - (  ويجوز إيفاد البعثة الخاصة    11و    8) المادتين   

ن الدولتين عالقات دبلوماسية أو قنصلية ، كما يجوز ألية دولة  إلى دولة أخرى دون أن يكون بي 

إيفاد أو استقبال بعثة خاصة إلى دولة أخرى لم تعترف بها بعد وهذا يؤكد أن إيفاد البعثة الخاصة  

بالنسبة   الحال  كما هو   ، المستقبلة  الموفدة والدولة  الدولة  بين  المتبادل  االعتراف  ال يشترط 

الدائمة ، وهذا يعني أن إرسال بعثة خاصة من دولـة إلى دولة أخرى ال    للبعثات الدبلوماسية 

ويختلف مبدأ اعتماد البعثة الخاصة عن مبدأ قبول إيفادها،  ،    يفيد اعتراف أي منها باألخرى

وعادة يكون تعيين أشخاص أعضاء البعثة الحقا لالتفاق بين الدولتين على إيفادها واستقبالها،  

سبة للبعثات الخاصة أنه ال داعي العتماد أعضائها بشكل صريح من قبل  والرأي الراجح بالن

الدولة الموفد إليها، بل يكفي أن تخطر هذه الدولة من قبل الدولة الموفدة بتشكيل البعثة الخاصة  

أو بشخص المندوب الفرد ، مع احتفاظ الدولة الموفد إليها بحق رفض االعتماد واعتبار هذا  

رغوب فيه، واذا ال يتعين عليه االستمرار في مهمته، ويجب على دولته  المندوب شخصا غير م

اعتماد البعثة الخاصة، نشير إلى أنه وباستثناء بعثات    سحبه من هذه البعثة , وفيما يتعلق بكتاب 

البعثة   اعتماد  كتاب  يصدر  أن  يصح  البحتة،  البروتوكولية  الـصيغة  ذات  والحامالت  المراسم 

ة الموفدة أو من رئيس حكومتها أو من وزير خارجيتها على السواء،  الخاصة من رئيس الدول 

بخالف البعثات الدائمة التي يصدر كتاب اعتمادها من رئيس الدولـة المعتمـدة وتوجه إلى رئيس  

الدولة المعتمد لديها , كذلك يصح أن يكون كتاب اعتماد البعثة الخاصة جماعيا شامال ألعضاء  

ا لدول التي سيزورها المبعوث المتجول، كما أنه ليس من الضروري  البعثة أو موجه لجميع 

مهمتها، في  البعثة  شروع  أو  شروعهم  قبل  اعتمادهم  لكتاب  الخاصة  البعثة  أعضاء               تقديم 

بل يجوز أن ال يحتاج األمر إلى تقديم تلك األوراق إال عند ضرورة إثبات صفة البعثة في إلزام 

المراحل   هذه  كل  وفي  الخاصة،  البعثة  مهمة  نهاية  في  يبرم  الذي  باالتفاق  الموفدة  الدولة 

 (1)  واإلجراءات تختلف قواعد البعثات الخاصة عن قواعد البعثات الدائمة 
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من اتفاقية البعثات الخاصة على أنه " تحدد وظائف البعثة الخاصة بتراضي    8نصت المادة     

الدولة الموفدة والدولة المستقبلة " . وهذا ما يعني أن وظيفة البعثة الخاصة متروكة للدولتين،  

ة، بل  خالفا للبعثات الدبلوماسية الدائمة فالبعثات الخاصة ليست مؤهلة للقيام بمهام دبلوماسي

الدولتين، وعادة ما تكون هذه المهام   القيام بمهمة واحدة تتفق عليها  أن مهمتها تختزل في 

 - مختزلة في طريقتين وهما:

التمثيليةأوالً:   فالبعثة الخاصة تقوم بمهمة تمثيل الدولة التي أوفدتها من خالل    - :  المهام 

المشاركة في المناسبات االحتفالية التي تقيمها الدولة المستضيفة، كما يمكنها كذلك حضور  

المراسيم التي تدعوها إليها الدولة المستقبلة وذلك وفقا لقواعد األسبقية ، وعليه فإنه من  

اع قواعد األقدمية بشأن البعثات الدائمة بسبب أن األصل في البعثات  غير المعقول محاولة إتب

 . الخاصة التمثيلية أن تصل في نفس الوقت

تختلف طبيعة هذه المهام بحسب المهمة الموكلة للبعثة، سواء    -:  المهام التفاوضية ثانياً:  

مها طبيعة  كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو عسكرية، فمهمة التفاوض متعددة وتحك

المهمة التي تحددها الدولتين بموجب اتفاق مسبق، كما أن تعدد مهام البعثة يؤدي بالضرورة 

إلى تعدد صالحياتها ، فهذه األخيرة ال يمكن حصرها كذلك في مجال واحد، فبإمكانها أن تصل  

لى  إلى حد مباشرة االتصاالت الرسمية بخصوص قضية ما , وهذه المهام متعددة كما قلنا فع

المفاوضات المالحظات التي تراها مناسبة، كما يمكنها   سبيل المثال يجوز لها أن تبدي أثناء

كذلك اقتراح أو وضع أي بند على مشروع اتفاقية أو معاهدة ، كما لها صالحية التوقيع على  

للبعثة في أي وقت وتحت أي   إذا ما كانت مفوضة من حكومتها، ويمكن  الدولية  المعاهدة 

أن ترجع إلى حكومتها في أي من القضايا للتشاور واتخاذ القرار المناسب بشأنها، أما  طرف  

بخصوص النشاط التفاوضي لهذه البعثة فهو يتم بطريقة مشابهة للنشاط التفاوضي للبعثة  

بإصدار ويكلل  الشفوية  المفاوضة  بطريق  يكون  األحوال  غالبية  وفي   ,                       الدائمة 

م إيصال  )مشروع  ويتم  الخطية،  المفاوضة  طريق  تتبع  قليلة  حاالت  ففي  اجتماع(،  حضر 
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المراسالت الخطية إما بواسطة البعثة الدائمة للدولة الموفدة إن وجدت، أو بأن يقوم رئيس  

البعثة بالتعامل المباشر مع الدولة المستضيفة مستعمال المذكرة الموقعة , كما أنه من الشائع  

قوم البعثة الخاصة باالتصال المباشر مع أجهزة متخصصة أخرى للدولة  في الممارسة بأن ت 

تتفق   أعمالها في مكان خاص  البعثة  , وتمارس  الخارجية  الشؤون  المستقبلة غير وزارة 

عليه الدولتان المعنيتان ويعتبر مقر لها، وفي حالة عدم وجود اتفاق في هذا الخصوص، فإن  

مستقبلة، أما إذا كانت البعثة تقوم بوظائفها في أماكن  المقر يكون وزارة خارجية الدولة ال

مختلفة جاز للدولتين اإلتفاق على أن يكون لها عدة مقرات مع اختيار أحدها مقرا رئيسيا،  

اما فيما يتعلق بانتهاء تمتع البعثة الخاصة    . من ذات االتفاقية  17حسب ما جاء في المادة  

من العام  الدولي  القانون  لها  يكفله  البعثة    بما  بمغادرة عضو  فتكون  وامتيازات  حـصانات 

الخاصة إقليم الدولة المستقبلة عقب انتهاء مدة عملـه في البعثـة الدبلوماسية الخاصة للدولة  

الموفدة ، إذا غادر هذا اإلقليم خالل الفترة المعقولة التي تلزم عادة للتـهيؤ للرحيل ، إذ يستمر  

دبلوماسية حتى رحيل البعثة الخاصة أي كـان سبب انتهاء  تمتعهم بالحصانات واالمتيازات ال

مهمة البعثة الخاصة في الدولة المستقبلة ، وحتى ولو كان هذا السبب هو قيام الحـرب بين  

أن قيام الحرب    –الفقه والعمل الدولي    -الدولة اإليفاد ودولة االستقبال ، فمن المسلم به في  

الدبلوماسي   أوفدت  التي  الدولة  بكافة  بين  تمتعه  دون  يحول  ال  إليها  أوفد  التي  والدولة 

حصاناته وامتيازاته إلى غاية مغادرته إقليم الدولة المستقبلة خالل المدة المعقولة الالزمة  

المادة    ( في  المـستقر والمدون  العرف  ، وهو  البعثات    43لذلك  اتفاقية  الثانية من  الفقرة 

اء الدبلوماسي السابق في إقليم الدولة المستقبلة بعد  . وغـنى عـن البيـان أن بقـ (1) الخاصة (

انتهاء الفترة المعقولة الالزمة لرحيله ، يجعل منه فور انتهاء هذه الفترة مجرد أجنبي ال 

يتمتع بأي امتياز أوحصانة من بين األجانب المقيمين في هذه الدولة والخاضعين الختصاصها   

ال أن  الصدد  هذا  في  يخفى  وال  الدولة  اإلقليمي  في  السابق  للدبلوماسـي  القـضائية  حصانة 

المستقبلة ينبغي أن تستمر وإلى األبد بصدد ما صدر عنه من تصرفات خالل فتـرة قيامه  

بمهامه الرسمية كعضو في البعثة الخاصة للدولة الموفدة   النتهاء وظائف البعثة الخاصة  

   - م كاآلتي : 1969لسنة  ( من اتفاقية البعثات الخاصة46نتائج حددتها المادة )

 
 .  1969( من اتفاقية البعثات، 8انظر نص المادة )  -1
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متى انتهت وظائف البعثة الخاصة، يتعين على الدولة المستقبلة احترام وحماية دار البعثة   -1

الخاصة   البعثة  أموال  وحماية  احترام  عن  فضال  لها،  مخصصة  بقيت  ما  الخاصة 

ومحفوظاتها، ويتعين على الدولة الموفدة سحب األموال و المحفوظات خالل فترة معقولة  

 من الزمن.   

أو قطع العالقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدولة الموفدة والدولة    في حالة انتفاء  -2

المستقبلة، وانتهاء وظائف البعثة الخاصة، يجوز للدولة الموفدة حتى إذا وجد نزاع مسلح  

الدولة   بها  تقبل  ثالثة  دولة  إلى  ومحفوظاتها  الخاصة  البعثة  أموال  بحراسة  تعهد  أن 

سهيالت الممنوحة من الدولة المستقبلة لمغادرة أعضاء  المستقبلة , وأما فيما يخص الت

من اتفاقية البعثات الخاصة على نفس شاكلة المادة    (45البعثة الخاصة فقد جاءت المادة )

متعلقة بمنح التسهيالت للدولة    من اتفاقية البعثات الدبلوماسية مع إضافة فقرة ثانية  (44)

     ( 1)  محفوظات البعثة الخاصة  الموفدة من قبل الدولة الموفد إليها لسحب
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المقصود بالنطاق الزمني هو متى تبدأ هذِه البعثة ومتى تنتهي، فمن المسلم بِه هو                 

الدولة المستقبلة لها الستالم عملها في   البعثة ستتمتع بالحصانة بمجرد دخولها إلى  أن هذِه 

البعثة الدبلوماسية التي عينتها لها الدولة الموفدة، أو قد تبدأ بمجرد إخطار وزارة الخارجية 

الدولة المستقبلة في تعيينها إذا كانت موجودةً في إقليم الدولة وقت صدور قرار التعيين،  في  

( المادة  في  بعد  فيما  تدوينهُ  تم  قد  الدولي  العرف  فيينا  39وهذا  اتفاقية  من  األولى  الفقرة   )

البعثات الخاصة لسنة  41م والمادة )1961للعالقات الدولية عام   ( الفقرة األولى من اتفاقية 

ينتهي تمتع البعثة الخاصة بما يكفله لها القانون الدولي العام من حصانات وإمتيازات    م.1969

بمجرد مغادرة عضو البعثة إقليم الدولة المستقبلة عقب إنتهاء مدة عملِه في البعثة الدبلوماسية  

ب  الخاصة للدولة الموفدة بغض النظر عن سبب االنتهاء، حتى ولو كان السبب هو قيام الحر

بين دولة اإليفاد ودولة االستقبال، فهذِه الحرب ال تحول دون تمتع الدبلوماسي بكافة الحصانات  

( الفقرة  43واالمتيازات خالل مدة تواجده في الدولة المستقبلة، وهو العرف المستقر في المادة )

 التقسيم اآلتي: ، وسنتناول هذا الفصل وفق (1)  الثانية من اتفاقية البعثات الخاصة 

 المبحث األول/ إيفاد البعثات الخاصة واستقبالها. 

 المبحث الثاني/ بدء وظائف البعثات الخاصة وانتهائها. 
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بعثاٍت                  ترسل  أن  الدولة  على  وجوباً  هنالك  ليس  بأنه  ننوه  أن  نوُد  البداية  في 

دبلوماسيٍة أو خاصة، كما وأنهُ ليس وجوباً على الدولة أن تستقبل هذِه البعثات، وهذا هو ما  

بعد   الدولتين  برضاء  يتم  البعثة  إيفاد  بأن  الخاصة  البعثات  إتفاقية  من  الثانية  المادة  قررتهُ 

وكان هناك      لى هذا الرضاء بالطريقة الدبلوماسية أو بأي طريقة أخرى متفق عليها.الحصول ع

رأي في الفقه القانوني قبل إتفاقية فيينا بشأن التمثيل الدبلوماسي الدائمي يقول بأنه بالنسبة  

للدول التي تقوم بينها فعالً عالقات دبلوماسية دائمة فستكون الدولتان ملزمتان بإيفاد وقبول  

أنفسهم يسلمون بأنه في ظروف خاصة  .  بعثات الخاصة بينهما، غير أن أصحاب هذا الرأيال

قبول   تبرهن رفض  التي  الظروف  ومثال هذه  الخاصة،  البعثة  بقبول  اإللتزام  ينتفي  أن  يصح 

البعثة الخاصة هو أن تعرف الدولة الموفد إليها الغرض من البعثة مقدماً، وقد ال تكون لديها  

وهناك استثناًء في هذا الموضوع حيث استقر    ذلك الموضوع مع الدولة الموفدة.  رغبةً في بحث 

العرق على وجوب إرسال البعثات الخاصة في بعض المواقف، حيث أن إرسال البعثات الخاصة  

في حالة المجامالت والمراسم يعتبر واجباً دولياً، كما في حالة وفاة رئيس الدولة أو في حالة  

هوريات فيما بين دول القارة األمريكية، ويعتبر عدم إرسال البعثات الخاصة  تنصيب رؤساء الجم

وإن تكوين الوفود لهذه البعثات الخاصة قد يطرح ،    (1) في هذِه الحاالت خرقاً للمجامالت الدولية.

إشكاالت لدى الطرفين سواًء الدولة المضيفة أو الدولة الموفد إليها، الشيء الذي من شأنه أن  

هن  الدولة  تكون  قبل  من  الخاصة  البعثة  بتكوين  أشخاص  عدة  أو  شخص  رفض  إمكانية  اك 

المضيفة، وهضا يعني أن إرسال البعثة الخاصة يكون خاضع لشروط ومقاييس تضبطها الدولة  

المستقبلة، على أنه يراعى أن يتم كل ذلك باإلتفاق بين الطرفين من رئيس )سفير أو وزير أو  

حيث الكفاءات الفنية التي يجب أن تتوافر في بعض أعضاء البعثة    غيرها( وأعضاء البعثة ومن

وتقوم الدولة الموفدة بإخطار الدولة الموفد    كاألخصائيين في الشؤون االقتصادية وغير ذلك.

(، كما  11و    8إليها بأسماء وصفات اعضاء البعثة الذين يقع عليهم اختيارها، حسب المادتين )

ويجب اإلشارة  قبال البعثات الخاصة إلى دول أخرى لم تعترف بها.ويجوز ألية دولة إيفاد واست

هنا إلى أن قطع العالقات ال يتساوى مع عدم االعتراف، ففي قيام اإلتصال السياسي بين الدول  

المقطوعة عالقتهما فيما بينهما ال تعود هذه العالقات بين الدولتين، ألن عودة العالقات ال يتم  

وإعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى مقار عملهم وال يتأثر وضع البعثات الخاصة  إال بإعالن  

( من اإلتفاقية كما وال يتأثر بعدم وجود هذِه العالقات أصالً، ألن  20بقطع العالقات وفق المادة )

وتبدأ مهمة البعثة الخاصة بمجرد االتصال ،    (2)   مجال عملها هو حال القطع في بعض األحيان
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رسمي بينها وبين وزارة خارجية الدولة المستقبلة أو أي جهة حكومية أخرى متفق عليها،  ال

وال يلزم لذلك تقديم البعثة الخاصة بواسطة البعثة الدبلوماسية لدولتها أو تقديم أوراق اعتماد  

( المادة  حسب  بوزارة  13التفويض  المستقبلة  الدولة  في  عالقتها  وتنحصر  اإلتفاقية،  من   )

ية مباشرةً، فهي التي تؤمن لها عن اللزوم اتصاالتها مع الوزارات أو اإلدارات األخرى الخارج

وحسب نص المادة التاسعة من إتفاقية البعثات الخاصة يمكن  ،    ( من اإلتفاقية15حسب المادة )

البعثة الخاصة من ممثل واحد أو أكثر للدولة الموفدة، كما يمكن أن تضم أعضاء   أن تتكون 

ين آخرين وإداريين فنيين وأفراداً للخدمة العامة، ويجوز أن تضم البعثة فرداً واحداً دبلوماسي

أو أكثر من أعضاء البعثة الدبلوماسية الدائمة للدولة الموفدة والدولة المستقبلة وفي هذا الحال  

يحتفظ هؤالء األعضاء بالمزايا والحصانات المقررة لهم بوصفهم أعضاء بعثة دبلوماسية، ومن  

الضروري وجود اعضاء من البعثات الدبلوماسية الدائمة في البعثات الدبلوماسية الخاصة وذلك  

لمعرفتهم بأحوال البلد المستقبلة وهذا ما سيساعد كثيراً على إنجاح مهمة البعثة الدبلوماسية  

وهذِه  ،    الخاصة لها،  الموفدة  الدولة  تمثيل  صفة  الخاصة  للبعثة  تكون  أن  الضروري  ومن 

الخاصية مهمة وذلك تمييزاً لها عن الوفود التي تكون غايتها مجرد الزيارة سواًء كانت هذِه  

الزيارة رسمية أو غير رسمية، وكذلك تمييزاً لها عن الوفود والمؤسسات غير الرسمية، حيث  

تكون البعثة الخاصة من أجهزة الدولة الرسمية ويكون لها الصفة القانونية للتعبير عن أجهزة  

المهمة  ا حدود  ضمن  الدولة  إرادة   عن  للتعبير  القانونية  الصفة  لها  ويكون  الرسمية  لدولة 

المحددة التي أرسلت من أجلها، وهذا يعني بدوره عدم شمول الهيئات والوفود والمؤسسات 

الغير رسمة التي تزور دولة اجنبية لالتصال بنظيرتها في دولة أخرى أو للمشاركة في مؤتمرات  

إلى إتفاق يتعلق بنشاطاتها المتشابهة، حتى لو كانت من مؤسسات النفع العام كالهالل  أو للوصل  

 (1)  االحمر أو مكافحة السرطان
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المباشر  كما عرفنا سابقاً فإن مهمات ووظائف البعثات الخاصة تبدأ مع بداية االتصال               

ومن بين المقومات الي يتم استقراؤها    بين البعثة الموفدة ووزارة خارجية الدولة الموفد إليها.

م هو أن تكون مهمتها مؤقتة، فال يكفي أن تكون  1996من تعريف إتفاقية البعثات الخاصة عام  

ت حتى  المهمة المعينة محدودة حتى تعتبر بعثة خاصة، بل يجب أن يسبغ عليها عنصر التوقي

ويكون هذا التوقيت إما بتحديد أجل معين تنتهي فيه البعثة    تدخل ضمن مدلول البعثات الخاصة. 

الخاصة من جميع أعمالها، أو نتيجة تحديد المهمة المكلفة بها هذه البعثة، حيث يعتبر أجلها  

لتي يعهد  مرتبطاً بإنهاء مهمتها هذه، وعلى هذا األساس ال تعتبر البعثات المتخصصة الدائمة ا

البعثات   مع  إلى جنب  جنباً  تقيم  والتي  معين بصفة مستمرة  تخصص  ميدان  في  بالعمل  إليها 

االقتصادي  التعاون  كبعثات  عادةً  الدبلوماسية  بالصفة  لها  ويعترف  المقيمة  الدبلوماسية 

ات  والصناعي التي توفدها بعض الدول المعاونة أو بعثات التمثيل التجاري المقيمة من قبيل البعث

.وبذلك فإن البعثة الخاصة تحمل صفة المؤقتة سواًء طالت مدة (1)  الخاصة في حكم اإلتفاقية

إقامتها أو قصرت في الدولة المستقبلة، وهي بذلك تختلف عن البعثة الدبلوماسية العادية التي  

رة إنتهاء  ال حدود لمدة إقامتها، هذا وإن قطع العالقات الدبلوماسية أو القنصلية ال يعني بالضرو

مهمة البعثة الخاصة فقد تقطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية وتستمر البعثة الخاصة في أداء  

( من  2( الفقرة )20مهامها المتفق عليها إلى أن تنتهي المدة المحددة لها، كما تنص المادة )

الد بين  والقنصلية  الدبلوماسية  العالقات  قطع  أن  على  الخاصة  البعثات  الموفدة إتفاقية  ولة 

ومنه    والدولة المستقبلة ال يعد بحد ذاته سبباً إلنهاء البعثات الخاصة الموجودة وقت قطعها. 

نصل إلى أن بدء وانتهاء عمل البعثات الخاصة ال يعني أن يكو في زمان محدود جداً، بل قد  

التي أوفدت  تحتاج هذه البعثة إلى وقت طويل نوعاً ما لإلنتهاء من مهمامها وتحقيق أغراضها 

من أجلها، وكل ما يراد به من توقيت المهم أن يكون لها مدى معين تنتهي إليه يمكن توقعه  

وبهذا فيكون انتهاء   وبلوغه حيث تكون البعثة قد أدت مهمتها واستنفذت الغرض من وجودها.

التي أرسلت ألجلها وذلك   أداء جميع أعمالها  تنتهي من  البعثات هو حين  إقامة هذِه  يتم  مدة 

 بمجرد مغادرة البعثة للبالد الموفدة إليها. 
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تحدثنا في عن ) وظائف الدبلوماسية الخاصة( وقد بذلنا كل الجهد والبذل لكي                    

يخرج هذا البحث في الشكل . ففي هذا البحث قد عرضنا عدد من المعلومات بعد أن مضينا وقت  

والمطالعة على مصادر مختلفة . هذا وقد قدمناه بعد أ، استوعبنا هذه المصادر  طويل في البحث  

 بشكل علمي , وقد توصلنا الى مجموعة من االستنتاجات من خالل البحث وهي كاالتي : 

السياسية و   -1 الوسائل  الوسائل )  الدبلوماسية هي نوعين من  الحماية  استنتجنا تضمن 

  لحل النزاعات الدولية الحل الوحيد للنزاعات الدوليةالقضائية (.تعتبر الوسائل السليمة  

ال يجوز للدولة التدخل لحماية مواطنيها دبلوماسياً , ان الدولة الوطنية تستطيع الموافقة  

 او الرفض وتتحمل مسؤولية المطالبة دون ان تكون ملزمة بتبرير قرارها . 

لت قواعد عرفية وأغلبها غير  نظرا الى ان القواعد التي تنضم الحماية الدبلوماسية مازا -2

ثابتة , نظرا الى العوامل التي تؤثر في فاعلية الحماية الدبلوماسية . نظرا الى العوامل  

 التي تؤثر في فاعلية الحماية الدبلوماسية وخاصا من الناحية السباسية . 

 ان من أهم وظائف البعثات الدبلوماسية التي يمكن ان نختصرها في طريقتين   -3

المهمة التمثيلية البعثة تقوم بمهمة تمثيل الدولة التي اوفدتها من خالل المشاركة في   -أ

 مناسبات احتفالية تقيمها الدولة المستضيفة . 

المهام التفاوضية تختلف طبيعة هذه المهام بحسب الموكله للبعثة سواء كانت سياسية   - ب

تحكمها طبيعة المهمة التي  او اقتصادية او ثقافية او عسكرية , فهمه التفاوض متعددة و

 تحددها الدولتين موجب اتفاق سابق . 

االتصال   -4 قيام  ففي  االعتراف  عدم  مع  يتساوى  ال  العالقات  قطع  ان  الى  االشارة  يجب 

السياسي بين الدولة المقطوعة عالقتهما فيما بينهما ال تعود هذه العالقات بين الدولتين  

واعادة ورؤساء البعثات الدبلوماسية الى مدار عملهم    االبأعالنالن عودة العالقات ال يتم  

( من االتفاقية وال يتأثر    20وال يتأثر وضع البعثات الخاصة يقطع العالقات وفق المادة )  

 . بعدم وجود هذه العالقات اصال
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