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مالحظة /
اآلراء الواردة في ىذه البحوث ال تعبر إال عن وجية نظر أصحابيا ،وىم
وحدىم المسؤولون عن صحة المعمومات وأصالتيا ،وادارة المجمة ال تتحمل أية مسؤولية
في ذلك.
لالتصال برئيس التحرير092-7233083 / 091-1431325 :

شروط النشر بالمجلة:
األخوة األفاضل حرصاً عمى حسن إخراج المجمة نرجو التكرم بااللتزام باآلتي:
تم نشر البحث من قبل في أي مجمة أو كتاب أو رسالة عممية أو
 .1أن ال يكون قد َّ
وسيمة نشر أخرى.
 .2أن ال تزيد صفحات البحث عن ( )35صفحة تقريبا بما فييا قائمة المراجع.
 .3ىوامش الصفحة من اليمين  ،عمى ورق  . A4وحجم الخط ( )14ونوعو
) .(Traditional Arabicولميوامش ( )12وبين السطور (.)1
 . 4العناوين الوسطية تكتب مسودة وبحجم خط (.Bold )16
العناوين الجانبية :تكتب من أول السطر مسودة وبحجم ( ، Bold )14وتوضع
بعدىا نقطتان رأسيتان.
 .5تبدأ الفقرات بعد خمس فراغات.
 . 6يجب االىتمام بوضع عالمات الترقيم في أماكنيا المعروفة الصحيحة ،وبرموز
أسمائيا بالخط العربي .

 .7ضرورة استخدام رمز القوسان المزىران لآليات القرآنية ( ﴿ ﴾ )  ،والرمز ( « » )
لمنصوص النبوية ،والرمز ) " " ( :عالمة التنصيص.

 .8تكتب في اليوامش أسماء الشيرة لممؤلفين كالبخاري ،الترمذي ،أبو داود ،ابن أبي
شيبة ،وال يكتب االسم الكامل لممؤلفين في اليوامش.
 .9اإلحاالت لممصادر والمراجع تكون في ىوامش صفحات البحث وليس في آخره.
 .10ال تكتب بيانات النشر لممصادر والمراجع في اليامش ،وانما يكتب ذلك في
قائمة المصادر والمراجع في آخر البحث.
مثل  :ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،2ص 332
 . 11عند اإلحالة إلى كتب الحديث المرتبة عمى األبواب الفقيية والموضوعات
العممية تكتب أسماء ال كتب واألبواب ،مع كتابة الجزء ،والصفحة ،ورقم الحديث إن

وجد .ىكذا :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب .اإليمان ،باب اإليمان وقول النبي «
بني اإلسالم عمى خمس»  :ج  ،1ص  ، 12رقم .1
تخرج اآليات القرآنية في المتن بعد اآلية مباشرة بحجم .12
َّ .12
السفياء ِمن النَّ ِ
اس ما وَّال ُى ْم ع ْن ِق ْبمِت ِي ُم الَِّتي ك ُانوا
مثل :قال هللا تعالى( :سيُق ُ
ول ُّ ُ
صر ٍ
عمييا ُقل ََِّلِلِ اْلم ْشرِق واْلم ْغ ِرب يي ِدي من يشاء ِإلى ِ
اط ُم ْست ِقيمٍ)[..البقرة]142 :
ُ
ْ
ْ ْ
ُ ْ
ُ
ِ
 . 13في اليوامش ،يترك بعد أرقام اليوامش فراغ واحد ثم تبدأ كتابة المعمومات التي
يراد كتابتيا ،وىوامش كل صفحة تبدأ بالرقم واحد.
 . 14قائمة المصادر ترتب عمى أسماء الشيرة لممؤلفين ،كاآلتي:
ابن حجر ،أحمد بن عمي بن دمحم العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،
تحقيق :عمي دمحم البجاوي ،بيروت :دار الجيل ،ط  ،1سنة  1112ىػ1992 /م.
ممخصا لسيرتو الذاتية في حدود صفحة واحدة ،ويرفق صورة
 .15يرفق الباحث
ً
شخصية لو.
 .16ترسل البحوث ،والسير الذاتية المختصرة مطبوعة عمى ورق وقرص مدمج
لرئيس التحرير مباشرة أو عبر البريد اإللكتروني اآلتي.
iaelfared@elmergib.edu.ly
 .17لممجمة الحق في رفض نشر أي بحث بدون إبداء األسباب والبحوث التي ال
تقبل لمنشر ال ترد إلى أصحابيا.
 . 18لصاحب البحث المنشور الحق في الحصول عمى عدد ( )5نسخ من عدد
المجمة المعني مجاناً.
 . 19ترتيب ورود األبحاث في المجمة ال يدل عمى أىمية البحث أو الباحث ،إنما لمكل
التقدير واالحترام .
 . 20إلدارة المجمة حرية تغيير الخطوط والتنسيق بما يناسب إخراج المجمة بالصورة
التي تراىا.
نأمل من السادة البحاث والقراء المعذرة عن إي خطأ قد يحدث مقدماً  ،فممو
الكمال وحده سبحانو وتعالى.

مالحظة /
اآلراء الواردة في ىذه البحوث ال تعبر إال عن وجية نظر أصحابيا ،وىم
وحدىم المسؤولون عن صحة المعمومات وأصالتيا ،وادارة المجمة ال تتحمل أية مسؤولية
في ذلك.

لالتصال برئيس التحرير092-7233083 / 091-1431325 :
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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

والحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين ،وعمى آلو وصحبو الكرام
الطيبين ،ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد :فإنو يسر ىيئة التحرير أن تيديكم العدد األول من المجمة لمعام 8102م .ونظ اًر لمعمل
الذؤوب ،والجيد المتواصل لمرقي بالمجمة ،فقد من هللا تعالى عمينا بأن داع صيت مجمتكم في اآلفاق ،بحيث
صارت معتمدة في ترقيات اعضاء ىيئة التدريس الجامعي في كل الجامعات الميبية وكذلك بعض الجامعات
العربية ،الحمد هلل ولو المنة والفضل ،وىذا األمر مما يثقل كاىمنا من ناحية ،ويشجعنا عمى مزيد من بدل
الجيد والعطاء ،وكل ذلك كان بفضل جنود مجيولين يقدمون العمل لممجمة بدون ادنى مقابل ـ ـ جزاىم هللا
أحسن الجزاء ،وشكر جيدىم ،وزادىم عمما وتقى ـ ـ كما ال يفوتني أن أنبو أن بحوث طالب الدراسات العميا
التي تنشر في المجمة تتم بإشراف من أساتذتيم بجامعاتيم المختمفة ،ثم تأخذ دورتيا في المجمة مثل البحوث
المقدمة من السادة أعضاء ىيئة التدريس الجامعي.
وفي الختام نشكر كل من ساىم معنا في أن تخرج المجمة بيذه الصورة ،ونشكر كذلك كل من اتخذىا
منب ار لنشر نتاجو العممي ،ونسأل هللا ـ تعالى ـ أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ،ولو الحمد في األولى
واألخرى.
د .إبراىيم عبدالسالم الفرد
رئيس التحرير

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية

القواعد الفقيية مفيوميا –كونيا كمية أو أغمبية-
دراسة استقرائية تحميمية
د .دمحم عبدالحفيظ عميجة
عضو ىيئة تدريس بكمية عموم الشريعة /جامعة المرقب

تقديم
ِ
الحمد ﵀ رب العالميف ،أنزؿ كتابو المحكـ﴿ :الر ِكتَاب أ ِ
صَم ْت ِم ْف َلُد ْف
ٌ ْ
ُحك َم ْت َآياتُ ُو ثُ َّـ ُف ّ
َح ِكي ٍـ َخِبير﴾ .1فقولو (أحكمت آياتو) .أؼ :نظمت نظما رصينا محكما ،بحيث ال يقع فييا نقض
وال خمل ،كالبناء المحكـ المرصف( ،2ثـ فصمت) أؼ :فرقت بيف الحق والباطل ،فضبل عف أنيا
فصمت تفصيبل رصينا؛ بتوضيحيا لمحقائق والمسائل المراد بيانيا ،بحيث ال يبقى فييا اشتباه أو
لبس .3وأشيد أف ال إلو إال هللا ،وحده ال شريؾ لو ،لو األسماء الحسنى ،وأشيد أف دمحما عبده
ورسولو إماـ أولي النيى ،بمغ الرسالة وأدػ األمانة وجاىد في هللا الجياد األوفى – صمى هللا
عميو وعمى آلو وأصحابو ،ومف اتبع أثرىـ واقتفى -أما بعد:
فإف عمـ القواعد الفقيية َل ِم ْف أعظـ اإلبداعات العقمية ،استنبطيا الفقياء في مدػ زمف

متطاوؿ ،مف دالئل النصوص الشرعية ،وصاغوىا بعبارات موجزة محكمة؛ لضبط مسائل الفقو،

ولفيـ مقاصد الشريعة ،والستخداميا عند التأصيل ،والتعميل ،والتخريج ،والترجيح؛ لمواجية حالة
1
2

سورة ىود – عميو السبلـ :-اآلية األولى .وبنفس المعنى اآلية الثانية مف سورة فصمت.
المحكـ مف آيات هللا – عز وجل :-ماال يعرض فيو شبية مف حيث المفع  ،وال مف حيث المعنى .ينظر

مفردات القرآف لمراغب األصفياني ،مكتبة فياض ،ت :مصطفى بف العدوؼ ،المنصورة ،مصر ( 1430ىػ -
2009ـ).177 :

3

ينظر تفسير الكشاؼ عف حقائق التنزيل وعيوف األقاويل ألبي القاسـ محمود الزمخشرؼ ،المكتبة التوفيقية –

مصر (د  .ت) .415/2 :والتفسير الوسيط لدمحم سيد طنطاوؼ ،نيضة مصر لمطباعة والنشر بالقاىرة ،ط ()1
1997ـ .158/7 :
[]8

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
التطور البشرؼ وما يط أر عمى نظاـ حياة الناس وواقعيـ مف حوادث ومستجدات ،تحتاج إلى حكـ
الشرع فييا ،فيي ثمرة نتاج فكرؼ ،فقيي ،ذات قيمة معتبرة في ميزاف الشرع ،وفي التعامل مع
المسائل وفروعيا (فقيا ،وقضاء ،وتشريعا).
كما أف عمـ القواعد الفقيية مف العموـ ذات الصمة الوثيقة ببعض العموـ والمعارؼ
اإلسبلمية ،كػ (عمـ الفقو ،وعمـ مقاصد الشريعة ،وعمـ السياسة الشرعية) غير أف صمتو وعبلقتو
بعمـ الفقو تبرز وتتأكد أكثر مف صمتو بباقي العموـ الشرعية األخرػ؛ ألنو يمثل مجموع األحكاـ
الفقيية الفرعية ،المنوطة بأدلتيا الشرعية ،فضبل عف كونو يستند إلى القواعد الفقيية ،ويبنى
عمييا.
أىمية الدراسة
وألىمية عمـ القواعد الفقيية – قديما وحديثا -فإف الفقياء والباحثيف قد أولوىا اىتماما
كبيرا ،في إعداد صيغيا وجمعيا ،وفي تقسيماتيا ومصادرىا ...فأفردوا ليا المؤلفات التي قامت
عمييا ،ثـ الشروح والتحقيقات ،والبحوث والدراسات؛ ليمنحوىا ما تستحقو مف بسطة البحث وسعة
اإلبانة والشرح ،فخمفوا لنا بذلؾ ذخيرة عممية يمكف وصفيا بأنيا :صفوة الشريعة وحقيقتيا؛ ألنيا
دلت عمى عمق جوىرىا ،وطيب عنصرىا .كما أنيـ نوىوا بشأنيا ،وحثوا طبلب عموـ الشريعة
عمى النيل منيا (نظما ونثرا) .ومما جاء مف إشادة العمماء والفقياء عف أىمية عمـ القواعد
الفقيية:
 قوؿ اإلماـ السعدؼ في (منظومتو في القواعد الفقيية):
ِ
الشؾ عنؾ والدرْف
َّ
يل
ديت أف
أفضل الم ْ
اعَمـ ُى َ
ْ
عمـ ُيز ُ
َ
نف ٌ
ِ
القموب
ويكشف الحق لِػ ػ ِػذؼ
ُ

العبد إلى المطموب
ويوصل َ
ُ

فاح ِرص عمى فيمؾ لمقو ِ
اعِد جػ ػ ػ ػػامع ِة المس ػ ػ ػ ِ
ػائل الشو ِ
ارد
ْ ْ
َ

[]01

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
تَْقتَفي ُسُبل الذؼ ق ػ ػػد ُوفقا

خير ُمرتقى
َفترتقي في العمـ َ

4

 قوؿ اإلماـ القرافي في (الفروؽ) مبينا أىمية القواعد" :ىذه القواعد ميمة في الفقو ،عظيمة
النفع ،وبقدرة اإلحاطة بيا يعمو قدر الفقيو ويشرؼ ،ويظير رونق الفقو ويعرؼ ،وتتضح
مناىج الفتوػ وتكشف ...ومف ضبط الفقو بقواعده ،استغنى عف حفع أكثر الجزئيات؛
الندراجيا في الكميات ،واتحد عنده ما تنقاض عند غيره وتناسب.5"...
 قوؿ اإلماـ ابف السبكي في (األشباه والنظائر)" :حق عمى طالب التحقيق ،ومف يتشوؽ إلى
المقاـ األعمى في التصور والتصديق ،أف يحكـ قواعد األحكاـ؛ ليرجع إلييا عند الغموض،
وينيض بعبء االجتياد أتـ نيوض"...

6

 قوؿ االماـ السيوطي في (األشباه والنظائر)" :اعمـ أف فف األشباه والنظائر فف عظيـ ،بو
يطمع عمى حقائق الفقو ومداركو ومآخذه وأس ارره ،ويتمير في فيمو واستحضاره ،ويقتدر عمى
اإللحاؽ والتخريج ،ومعرفة أحكاـ المسائل التي ليست بمسطورة ،والحوادث والوقائع التي ال
تنقضي عمى مر الزماف".7
 قوؿ الحافع ابف رجب في (القواعد)" :ىذه قواعد ميمة ،وفوائد جمة ،تضبط لمفقيو أصوؿ
المذىب وتطمعو مف مآخذ الفقو عمى ما كاف عنو قد تغيب ،وتنظـ منثور المسائل في سمؾ
واحد ،وتقيد لو الشوارد ،وتقرب عميو كل متباعد".8
ىذا واف ىذه الدراسة العممية – المتواضعة ،-واف كانت تمقي الضوء وتفتح المجاؿ أماـ
المبتدئيف مف الباحثيف والدارسيف – مف أىل التخصص وغيره -فإنيا ال تغني – إطبلقا -عف
4

القواعد الفقيية لفيـ النصوص الشرعية لعبد الرحمف بف ناصر السعدؼ ،دار الحرميف ،ط ( 1420 )1ىػ -

1999ـ.14-12 :
5

الفروؽ لشياب المديف القرافي ،ت :عمر حسف ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط (1432 )2ىػ 2011 -ـ:

.63-62/1
6

مقدمة األشباه والنظائر البف السبكي .ت :عادؿ عبد الموجود وعمى معوض ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط

(1411 )1ىػ 1991 -ـ.10/1 :
7

االشباه والنظائر لجبلؿ الديف السيوطي .ت :خالد عبدالفتاح ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،ط()3

1419ىػ1999-ـ.13 :
8

القواعد في الفقو االسبلمي البف رجب الحنبمي ،دار المعرفة ،بيروت (د.ت).3 :
[]00

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
ضرورة االطبلع عمى تفاصيل موضوعات عمـ القواعد الفقيية ،فيما ألف فييا مف مطوالت
وشروح ودراسات معتبرة – قديمة وحديثة ،-والتي سنقف عمى أسماء بعض منيا في ثنايا
الدراسة.
وتأسيسا عمى ما سبق عزمت – بنظرؼ القاصر -عمى إعداد بحث عممي؛ لمتعرؼ عمى
جانب مف جوانب القواعد الفقيية فوقع اختيارؼ لجانبي :مفيوميا وكونيا كمية أو أغمبية؛ ألىميتيا
في تحديد معنى القواعد الفقيية .فجعمت موضوع ىذا البحث ونطاقو تحت عنواف :القواعد
الفقيية (مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية).
أسباب اختيار الموضوع
لقد كاف مف دواعي التفكير في إعداد بحث في عمـ القواعد الفقيية أسباب كثيرة مف
أىميا:
 -1إف القواعد الفقيية تمثل اإلطار الجامع والكمي لمفروع والجزئيات الفقيية ،مع ما ليا مف
مكانة لمتقعيد الفقيي وما ينتج عنو مف محاسف كثيرة عمى مستوػ :التصور ،والتنظير،
والتنزيل ،واالجتياد ،والتخريج ،والترجيح ،والتنسيق ،والترتيب. ...
 -2إف عمـ القواعد الفقيية يستجيب لحل كثير مف المسائل والحوادث الجديدة ألنو يتضمف
الكثير مف القواعد التي تتصف بالسعة والمرونة والشموؿ ،األمر الذؼ يجعميا تحيط
بكثير مف الفروع والمسائل الفقيية.
 -3إف القواعد الفقيية تساىـ في تنمية التحصيل العممي وتطوره ،فضبل عف أنيا ترفع مف
مستوػ حركة النيضة العممية الشاممة ،التي يسعى إلى تحقيقيا المجتيدوف مف العمماء
في سائر المذاىب الفقيية (درسا ودراسة ،وبحثا ،وافتاء) في كل األزمنة والعصور.
 -4زيادة البحث والتحميل فيما تتضمنو نصوص القواعد الفقيية مف دالالت ومقاصد،
باعتبارىا تردؼ –إف صح التعبير -األدلة مف الكتاب والسنة عند االجتياد لبياف االحكاـ
الشرعية فيما يستجد مف مسائل وقضايا في مختمف األزمنة.
 -5التأكيد عمى أف القواعد الفقيية ليست مجرد صياغة لفظية فقيية ،تفنف العمماء والفقياء
في صياغتيا وترتيبيا ،بل ألف كل واحدة منيا تشكل بنية لفظية ،وصياغة حرفية ،تربط
[]01

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
بيف مجموعة مف األدلة التي تنحو منحى متقاربا ،وتؤصل لمبدأ مف مبادغ اإلسبلـ
الخالدة ،وتقرر قاعدة مف قواعده الكمية الثابتة.
خطة البحث
اشتممت ىيكمة الدراسة عمى :مقدمة وثبلثة مباحث وخاتمة
 المقدمة .تناولت فييا :التعريف بعمـ القواعد وأىميتو ثـ موضوع البحث وأسباب اختياره.ثـ تفاصيل خطتو.
 المبحث األوؿ :مفيوـ القاعدة عموماجاء ىذا المبحث في ثبلثة مطالب ىي:
المطمب األوؿ :أىمية دراسة المصطمحات.
المطمب الثاني :مفيوـ القاعدة في المغة.
المطمب الثالث :مفيوـ القاعدة في االصطبلح العاـ.
 المبحث الثاني :مفيوـ القاعدة الفقيية.جاء ىذا المبحث في أربعة مطالب ىي:
المطمب األوؿ :مفيوـ القاعدة الفقيية باعتبارىا مركبا لفظيا.
المطمب الثاني :مفيوـ القاعدة الفقيية باعتبارىا لقبا عمميا.
المطمب الثالث :وقفات تحميمية ونقدية عف بعض التعريفات.
المطمب الرابع :التعريف المختار.
 المبحث الثالث :القاعدة الفقيية بيف الكمية واألكثرية.جاء ىذا المبحث في ثبلثة مطالب ىي:

[]02

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
المطمب األوؿ :تحقيق القوؿ في كمية القواعد الفقيية وأكثريتيا.
المطمب الثاني :الجمع بيف كوف القاعدة الفقيية كمية وكونيا أكثرية.
المطمب الثالث :الرأؼ الذؼ تميل إليو النفس.
النتائج والتوصيات :ختمت ىذا البحث بذكر جممة مف النتائج التي توصمت إلييا ،مع
تدويف بعض التوصيات.

المبحث األول
مفيوم القاعدة بمعناىا العام
المطمب األول
أىمية دراسة المصطمحات
إف معرفة حقيقة المصطمحات عموما ضرورة ممحة – في نظرؼ-؛ لفيـ المعنى المراد
بيا ،خاصة وأننا نشيد ضعفا في المغة ،وغزوا ثقافية يفد عمينا في طرح بعض المصطمحات،
األمر الذؼ يبعدنا عف االىتماـ بمصطمحات عمومنا األصيمة.
كما أف معرفة معاني المصطمحات ييسر عمى الباحث والدارس الوقوؼ عمى مراد
المؤلف ،والكاتب والمتكمـ ،ويختصر المسافة الطويمة في الفيـ ،وادراؾ المعنى ،وقد أشار إلى
ىذا المعنى بعض العمماء في مؤلفاتيـ ،ومما جاء عنيـ:
 قوؿ اإلماـ اإلسنوؼ في (نياية السوؿ)" :اعمـ أنو ال يمكف الخوض في عمـ مف العموـ إالبعد تصور ذلؾ العمـ ،والتصور مستفاد مف التعريفات".9
 وقوؿ اإلماـ اآلمدؼ في (اإلحكاـ)" :حق عمى كل مف حاوؿ تحصيل عمـ مف العموـ أفيتصور معناه أوال بالحد أو الرسـ؛ ليكوف عمى بصيرة فيما يطمبو"...
9

10

نياية السوؿ في تخريج منياج األصوؿ ،لجماؿ الديف عبدالرحيـ اإلسنوؼ ،شرح منياج الوصوؿ في عمـ

األصوؿ ،لمبيضاوؼ ،دار الكتب العممية ،بيروت .ط (1420 )1ىػ1999-ـ7/1 :
[]03

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
 وقوؿ اإلماـ ابف تيمية في (الرد عمى المنطقييف) مبينا أىمية معرفة المراد مف المصطمح،والوقوؼ عميو" :إف مف ق أر كتب النحو أو الطب ،أو غيرىما البد أف يعرؼ مراد أصحابيا
بتمؾ األسماء ،ويعرؼ مرادىـ مف الكبلـ المؤلف ،وكذلؾ مف ق أر كتب الفقو والكبلـ والفمسفة،
وغير ذلؾ"11...
ويضيف اإلماـ ابف تيمية قائبل ..." :وىذه الحدود معرفتيا مف الديف ،في كل لفع ىو
في كتاب هللا – تعالى -وسنة رسولو – صل هللا عميو وسمـ ،-ثـ قد تكوف معرفتيا فرض عيف،
َعر ِ
اب
وقد تكوف فرض كفاية ،وليذا ذـ هللا – تعالى -مف لـ يعرؼ ىذه الحدود بقولوَ ﴿ :و ِم َف األ ْ َ
ِ ِ
مف يتَّ ِخ ُذ ما ي ِنفق م ْغرما ويتَربَّص ِب ُكـ َّ ِ
السوِء و َّ ِ
ِ
يـ﴾ 12والذؼ أنزلو
َّللاُ َسم ٌ
َ َ
َ ُ ُ َ َ ً ََ َ ُ
يع َعم ٌ
الد َوائ َر َعَم ْيي ْـ َدائ َرةُ َّ ْ َ
ُ
عمى رسولو – صل هللا عميو وسمـ -فيو ما قد يكوف غريبا -بالنسبة إلى المستمع -كمفع

(ضيزػ) ولفع (قسورة) ولفع (عسس) ،وأمثاؿ ذلؾ" .13ويختـ اإلماـ ابف تيمية كبلمو عمى أىمية
دراسة المصطمحات بقولو" :وبالجممة .فالحاجة إلى معرفة ىذه الحدود وأمثاليا ماسة لكل أمة
وفي كل لغة ،فإف معرفتيا مف ضرورة التخاطب الذؼ ىو النطق ،الذؼ البد منو لبني آدـ".14
كما أف أىمية معرفة المصطمحات العممية ضرورة – كذلؾ -ألنيا تدؿ عمى أصالة العمـ
الذؼ تسمى بو ،وتاريخو المشرؽ ،فضبل عف كونيا غالبا ما تكوف مرتبطة بيذه النشأة ارتباطا
وثيقا ،لما ليا مف الداللة عميو .وفي ىذا يقوؿ (أبو بكر أبوزيد) في كتابو (المواضعة في
االصطبلح):
"إف تاريخ العموـ تاريخ لمصطمحاتيا ،وأنو ال حياة لعمـ بدونيا ،وعممية االصطبلح في
العموـ كعممية االسـ عمى المولود ،في إيضاح المقصود وتحديد المفيوـ.

10

االحكاـ في أصوؿ األحكاـ لآلمدؼ .عمى بف أبي عمي ،دار الكتب العممية ،بيروت ( 1403ىػ1983 -ـ)

القاعدة األولى.6/1 :
11

الرد عمى المنطقييف البف تيمية .دار المعرفة .بيروت (د .ت).51-49 :

13

الرد عمى المنطقييف لبف تيمية .مرجع سابق . 51-49:

12

سورة التوبة .اآلية .98 :برواية قالوف عف نافع.

14

المرجع السابق نفسو.
[]04

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
وقد عمـ أف مصطمحات كل عمـ توجد معو أو بعده بالضرورة ،فيسعى العمماء حيف
وجود الشيء إلى تسميتو ،فتتـ عمى أساس مف العبلقة بيف المغة واالصطبلح".15
ختاماً أقوؿ :إف ما سبق عرضو واف كاف –في عنوانو -يتعمق بالمصطمحات عموماً إال
أنو يشمل بداىة تعمقو بمصطمح القواعد الفقيية –كذلؾ .-فمصطمح عمـ القواعد الفقيية عنواف
لعمـ وثيق الصمة بالفقو االسبلمي ،فضبل عف كونو مف المصطمحات التي ليا معاف متعددة،
وامتدادات متداخمة في فنوف متعددة.

المطمب الثاني
مفيوم القاعدة في المغة
نظ ار التساع معنى لفع القاعدة ،ودوراف مدلولو بيف المحسوسات والمعنويات في المغة،
وبيف الكمية واألكثرية في االصطبلحيف العاـ والخاص ،ينحصر الحديث في ىذا المطمب عف
مفيوـ القاعدة في المغة.
 لفع (القاعدة) :مفرد .جمعو :قواعد -بغير تاء-؛ الختصاص ىذه الكممة بالنساء،كحائض وطامث .ولفع (قاعدة) مؤنث القاعد ،عمى وزف (فاعمة) مف قولؾ  :قعدت قعودا.
اعد ِمف ِ
والقواعد مف صفة اإلناث فبل يقاؿ :رجاؿ قواعد .16قاؿ تعالى (:واْلَقو ِ
النس ِ
اء)
ّ
ُ
َ
َ َ
َ
الزجاج :القواعد في اآلية :ىف المواتي قعدف عف األزواج .18وقاؿ النحاس :المواتي قعدف عف
17

15

قاؿ

المواضعة في االصطبلح عمى خبلؼ الشريعة – ضمف كتاب فقو النوازؿ -البي بكر أبوزيد .مؤسسة

الرسالة .ط(1416 )1ىػ 123/1 :
16
17
18

تاج العروس مف جواىر القاموس لمزبيدؼ .و ازرة اإلعبلـ بالكويت( .د.ت) 490/9 :
سورة النور .جزء مف اآلية .58

ينظر معاني القرآف واعرابو ألبي اسحاؽ إبراىيـ الزجاج .ت :عبدالجميل شمبي .دار الحديث بالقاىرة .ط()1

1414ىػ1994-ـ208/1 :
[]05

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
الولد ،أو عف الحيض ،وال يطمعف في الزواج لكبرىف .وقاؿ غيرىما :يراد بو العجوز الكبيرة ،التي
قعدت عف التصرؼ؛ ألنيا قاعدة عف الولد وفييا بقية.19
وجاء في المساف إطبلؽ لفع القاعدة عمى عدة معاف مف أشيرىا وأكثرىا لصوقا بالقاعدة
ىي:20
 -1القاعدة :األساس ،وأصل األس ،وأساس البناء ،وأساس البيت ،ومنو قولو تعالىَ ( :واِ ْذ َي ْرَف ُع
ِ 21
َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّللاُ ُب ْن َي َان ُي ْـ
يف ِم ْف َقْبمِ ِي ْـ َفأَتَى َّ
يـ اْلَق َواع َد م َف اْل َب ْيت ) اآلية .وقولو تعالى َ (:ق ْد َم َك َر الذ َ
إ ْب َراى ُ
ِمف اْلَقو ِ
ف ِم ْف َف ْوِق ِي ْـ) 22اآلية .فالقاعدة في اآليتيف الكريمتيف بمعنى:
اعِد َف َخ َّر َعَم ْي ِي ُـ َّ
السْق ُ
َ َ
األساس ،وىو ما يرفع عميو البناء.

قاؿ الزجاج :القواعد واحدتيا قاعدة ،وىي أساس البناء الموالي لؤلرض ،وبيا يكوف ثبات
البناء ،ورفعيا :إبرازىا عف األرض بالبناء عمييا ...وكل قاعدة أساس لمذؼ فوقيا.23
 -2القاعدة :االستقرار والثبات والقعود .تقوؿ :المرأة قعيدة الرجل .أؼ :الثابتة في بيت زوجيا،
المستقرة فيو ،ومنو قولو تعالى( :والقواعد مف النساء)...

24

اآلية .أؼ :النساء القاعدات

والمستقرات في بيوت آبائيف أو أوليائيف.25
 -3القاعدة :أسطوف البيت الذؼ يدعمو ،جمعيا :أساطيف ،وقواعد اليودج :خشبات أربع
معترضة في أسفمو ،تركب عيداف اليودج فييا.26

19

ينظر معاني القرآف ألبي جعفر النحاس .ت :يحيى مراد .دار الحديث .القاىرة1425( .ىػ2004-ـ):

816-815/2
20

ينظر لساف العرب ألبف منظور .دار صادر .بيروت (د.ت) مادة (قعد)361/3 :

22

سورة النحل .جزء مف اآلية26 :

21سورة البقرة جزء مف اآلية126 :
23

ينظر معاني القرآف لمزجاج .مرجع سابق108/1 :

24

سورة النور .جزء مف اآلية .58:

26

ينظر لساف العرب .مرجع سابق.361/3 :

25

ينظر تفسير الكشاؼ لمزمخشرؼ .مرجع سابق220/1 :
[]06

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
 -4القاعدة :الضابط .وىو األمر الكمي الذؼ ينطبق عمى جزئيات .مثل قوليـ( :كل أذوف ولود،
وكل صموخ بيوض) والمعنى :إف ما كاف لو أذف خارجية فيو يتكاثر عف طريق الوالدة ،وما
كاف لو صماخ –أذف وسطى فقط -يتكاثر عف طريق البيض ،كالطيور واألسماؾ.27
خالصة القول في المعاني المغوية السابقة :مما سبق يتبيف لنا اآلتي:
 -1أف المعنى الغالب والراجح لمقاعدة ىو :األصل واألساس ،سواء تعمق األمر بالمحسوسات،
كقواعد البيت والبناء ،كونيا أساطينيا المذاف يقوماف عمييا ،وىذا االطبلؽ الحسي إطبلؽ
حقيقي .أو تعمق بالمعنويات كقواعد الديف ،وقواعد الفف ،وأساطيف العمـ ،أو األدب ،أو
الزماف .وىذا اإلطبلؽ المعنوؼ إطبلؽ مجازؼ.
 -2كما أف القوؿ بأف المعنى الغالب والراجح لمقاعدة في المغة ىو األصل واألساس؛ لكوف أف
األحكاـ الفقيية تبنى عمى قواعد –كذلؾ -كما تبنى الجدراف واألسقف عمى أساس البناء
وأصمو.

المطمب الثالث
معنى القاعد في االصطالح العام
تعارؼ العمماء والباحثوف – في جميع العموـ -عمى وضع تعاريف عدة لمقاعد في
االصطبلح العاـ ،جاءت صيغيا –في غالبيا -متقاربة ومتكاممة فيما بينيا ،إال أنيا قد تختمف
باختبلؼ العمـ المنسوبة إليو عند استقبلليا بو ،لكنيا في االصطبلح العاـ ال تخرج عف مضموف
الكمية ،واالنطباؽ عمى جميع جزئياتيا ،دوف اعتبار لما قد يشذ عنيا.
وفيما يمي أعرض جممة مما وقفت عميو مف تعريفات لبعض القدامى والمعاصريف؛ ليتبيف
لنا حقيقة ما أشرت إليو آنفا.
أوال .مفيوم القاعدة عند بعض القدامى

27

ينظر المعجـ الوسيط .مجمع المغة العربية .القاىرة .مكتبة الشروؽ الدولية بالقاىرة .ط(1432 )5ىػ-

2011ـ.676 :
[]07

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
 -1عند الجرجاني ىي" :قضية كمية منطبقة عمى جميع جزئياتيا"

28

 -2عند الكفوؼ ىي" :قضية كمية مف حيث اشتماليا بالقوة عمى أحكاـ جزئيات موضوعيا".29
 -3عند البناني ىي" :قضية كمية يتعرؼ منيا أحكاـ جزئياتيا".30
 -4عند الفيومي ىي" :حكـ كمي ينطبق عمي جميع جزئياتو ،ليتعرؼ بو أحكاـ الجزئيات ،والتي
تندرج تحتيا مف الحكـ الكمي".31
-5عند التفتازاني ىي" :حكـ كمي ينطبق عمى جميع جزئياتو ،ليتعرؼ أحكاميا منو".32
-6عند التيانوؼ ىي" :أمر كمي منطبق عمى جميع جزئياتو ،عند تعرؼ أحكاميا منو".33
ثانيا .مفيوم القاعدة عند بعض المعاصرين
 -1عند دمحم رواس ىي" :قضية كمية منطبقة عمى جميع جزئياتيا."34
 -2عند جميل صميبا ىي" :قضية كمية مف حيث اشتماليا بالقوة عمى أحكاـ جزئيات ،وتسمى
فروعا ليا".35
 -3عند دمحم أنيس ىي" :قضية كمية ،يتعرؼ منيا أحكاـ الجزئيات المندرجة تحت موضوعيا".36
 -4عند ابي زىرة ىي" :حكـ كمي ينطبق عمى جميع جزئياتو ،لتعرؼ أحكاميا منو".37

28

ينظر التعريفات لمسيد الشريف الجرجاني .مكتبة مصطفى الحمبي .القاىرة (1357ىػ1938-ـ).149 :

29

ينظر الكميات .لمكفوؼ .مؤسسة الرسالة .بيروت ط(1419 )2ىػ1998 -ـ728 :

31

ينظر المصباح المنير ألحمد الفيومي .دار الحديث بالقاىرة .ط(1421 )1ىػ2000 -ـ 303 :وكذلؾ عند

30

ينظر المحمى عمى جمع الجوامع مع حاشية البناني لمسبكي .دار الفكر .بيروت (د.ت)22-21/1 :

الخادمي ينظر منافع الدقائق شرج مجمع الحقائق في أصوؿ الفقو ،ألبي سعيد دمحم بف دمحم بف مصطفى الخادمي.
المطبعة العامرة .اسطنبوؿ (1308ىػ).305 :
32

ينظر التمويح عمى التوضيح لمتفتازاني .مكتبة صانيع .بالقاىرة (1310ىػ)37/1:

34

ينظر معجـ لغة الفقياء .لدمحم رواس .دار النفائس .بيروت .ط(1416 )1ىػ1996-ـ.322 :

33

35

ينظر كشاؼ اصطبلحات الفنوف لدمحم التيانوؼ .دار صادر .بيروت (د.ت)1176/3:
ينظر المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية والفرنسية ...لجميل صميبا .الشركة العالمية لمكتاب .بيروت

(1414ىػ1994-ـ).178/2 :
36
37

تاريخ الفقو االسبلمي لدمحم أنيس عبادة المصرؼ .دار الطباعة الدمحمية بالقاىرة .ط(1389 )2ىػ107/1 :
ينظر أصوؿ الفقو لدمحم ابي زىرة .دار الفكر العربي .القاىرة (د.ت) .176:
[]08

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
 -5عند دمحم شمبي ىي" :أصوؿ ومبادغ كمية ،تصاغ في نصوص موجزة تتضمف أحكاما
تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعيا".38
ما يبلحع عمى التعاريف السابقة ،لمعنى القاعدة في االصطبلح العاـ ما يمي:
 إف التعاريف السابقة وما شابييا -كما يقوؿ الندوؼ في قواعده – تعطي صورة واضحة
لبلصطبلح العاـ لمقاعدة ،وقد جرػ ىذا االصطبلح في جميع العموـ ،حيث إف لكل عمـ
قواعده ،فيناؾ قواعد أصولية ،وقواعد نحوية ،وقواعد قانونية ،وقواعد ىندسية...الخ ،فالقاعدة
عند الجميع ىي :أمر كمي ينطبق عمى جميع جزئياتو.39
 إف جميع التعاريف السابقة متقاربة في المفيوـ ،وتؤدؼ معنى واحدا ،واف اختمفت بعض
تراكيبيا المفظية ،فجميعيا يفيد أف القاعدة ىي( :حكـ أو أمر كمي) أو (قضية كمية) تفيـ منيا
أحكاـ الجزئيات التي تندرج تحت موضوعيا ،وتنطبق عمييا.40
 إف المعاني التي تضمنتيا التعاريف االصطبلحية السابقة ركزت عمى لفع (الكمية) كقيد محدد
لمفيوـ القاعدة ،فالكمية صفة لما ىو كمي .وكمية الشيء أجمعو .تقوؿ :العمـ الكمي :أؼ العمـ
الشامل لكل شيء .والمراد بالكمية :االستغراؽ .كما أف الكمية ىي التي يثبت الحكـ فييا لكل
فرد ،بحيث ال يبقى فرد خارج شموليتيا ،ويكوف الحكـ ثابت لمكل بطريق االلتزاـ.41
والمعنى :أف ىذه القواعد الكمية تنطبق عمى جميع جزئياتيا ،وىو انطباؽ مستغرؽ لجميع
ىذه الجزئيات ،فبل تتخمف عنيا شاردة وال واردة .ىذا ىو األصل عند مف عرؼ القاعدة بيذه
التعريفات ،حتى واف كاف ليا مستثنيات ،فاالستثناء خبلؼ األصل.42

38

ينظر المدخل في التعريف بالفقو االسبلمي وقواعد الممكية والعقود .لدمحم مصطفى شمبي .دار النيضة العربية

ببيروت (1401ىػ).324 :
39

40

ينظر القواعد الفقيية لعمي أحمد الندوؼ .دار القمـ بدمشق .ط(1428 )7ىػ2007 -ـ41 :
ينظر الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية لدمحم صدقي البورنو .مؤسسة الرسالة ببيروت .ط(1422 )5ىػ-

2002ـ.16-15 :
41
42

ينظر .المعجـ الفمسفي .مرجع سابق.238/2 :

ينظر المرجع السابق239-238/2 :
[]11

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
 إف القاعدة في االصطبلح العاـ تطمق عمى معاف ترادؼ :األصل ،والقانوف ،والمسألة،
والضابط ،والمقصد ...ويظير لمف يتتبع موارد االستعماالت أف القاعدة :ىي الكمية التي
يسيل تعرؼ الجزئيات منيا.43
 قد يطمق البعض عمى القاعدة اسـ المبدأ؛ فذلؾ لمسايرة بعض االصطبلحات العممية
المعاصرة ،كاالصطبلح القانوني ،واالصطبلح السياسي ،فأمثاؿ ىذه القواعد تسمى اليوـ في
كبل االصطبلحيف (مبادغ) .44
 إف معنى القاعدة في االصطبلح العاـ –كما ورد -بالعرض السابق -ليس مختصا بعمـ بعينو،
بل ىو قدر مشترؾ بيف جميع العموـ ،وىذا المفيوـ ىو ما كاف معموما لدػ جميع العمماء
والباحثيف منذ وقت مبكر.45

المبحث الثاني
مفيوم القاعدة الفقيية في االصطالح الخاص (الفقيي)
إف المنيج الذؼ نيجو كثير مف العمماء والباحثيف – القدامى منيـ والمعاصريف -في
تعريفيـ لمقواعد الفقيية اقتصر عمى تعريف القاعدة الفقيية بمعناىا المقبي العممي الداؿ عمى عمـ
معيف ،دوف النظر إلى كونيا لفظا مركبا مف جزئيف (قواعد) و(فقيية) فدخل في تعريفيـ ليذا
النوع مف القواعد جميع ما ىو صالح لمدخوؿ تحت مصطمح القاعدة بمعناىا العاـ ،مما أدػ إلى
إثارة جممة مف االشكاالت واالعتراضات عمى ىذه التعريفات التي تعرض ليا بعض ممف أتى
بعدىـ ،مف -المؤلفيف والباحثيف -بالمناقشة والنقد والتعقيب ،دوف أف يفرقوا بيف مف قصد منيـ
إلى تعريف القاعدة بمعناىا العاـ ،ومف قصد الداللة الخاصة لمقواعد الفقيية.

43
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ينظر كشاؼ اصطبلحات الفنوف لمتيانوؼ .مرجع سابق 1176/3
ينظر .الميسر في عمـ القواعد الفقيية لنورالديف الخادمي .مؤسسة بف عاشور لمتوزيع .تونس ط()1

1428ىػ2007-ـ24 :
45

ينظر المسائل المستثناة مف القاعدة الفقيية العامة وأسباب استثنائيا .سعاد اوىاب( .رسالة ماجستير) جامعة

الجزائر .كمية العموـ اإلسبلمية (1426ىػ2005 -ـ) .21:
[]10

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
ثـ إنيـ اختمفوا في تعريفيـ لمقاعدة الفقيية بناء عمى اختبلفيـ في مفيوميا ،ىل ىي
قضية كمية أو أغمبية؟ لذلؾ كثرت وتنوعت انتقاداتيـ ،تارة بكونيا كمية ،غير مانعة مف دخوؿ
القواعد غير الفقيية فييا ،وتارة بكونيا أغمبية وليست كمية تمنع دخوؿ القواعد غير الفقيية فييا.
وكما سبقت اإلشارة في المطمب السابق بأف معنى القاعدة في االصطبلح العاـ ليس
مختصا بعمـ بعينو ،بل ىو قدر مشترؾ بيف جميع العموـ ،وىذا المفيوـ ىو ما كاف معموما
وسائدا عند معظـ الفقياء منذ وقت مبكر ،واف لـ يحدوه ،شأنيـ في ذلؾ شأف الجمع الغفير مف
العمماء في أغمب العموـ األخرػ قبل تنظيرىا.46
ومما تجدر اإلشارة إليو –كذلؾ -فإف بعضا مف النقاد أفاد بأف االستقراء ىو أساس
القواعد في مختمف العموـ ،وأساس استنباط مناىج وأصوؿ وقواعد العمماء مف تعريفاتيـ.47
وفي ىذا المبحث أتناوؿ مسألة مفيوـ القواعد الفقيية مف خبلؿ أربعة مطالب ىي

المطمب األول
مفيوم القاعدة الفقيية باعتبارىا مركبا لفظيا
إف معرفة المركب المفظي ال تتـ إال بمعرفة أجزائو ،ومكونو المفظي ،وبما أف مصطمح
القواعد الفقيية مركب إضافي يتكوف مف لفظيف اثنيف ىما( :القواعد) وىو المضاؼ ،و(الفقيية)
وىو المضاؼ إليو ،لذا فإنو البد مف التعرؼ عمى معنى ىذيف المفظيف في المغة وفي االصطبلح
الفقيي.
أ -معنى لفع (القاعدة) في المغة وفي االصطبلح .وىذا قد سبق الحديث بشأنو في المبحث
السابق فبل حاجة لتك ارره ىنا.
ب -معنى لفع (الفقيية) .كممة الفقيية في المغة مشتقة مف لفع (الفقو) وتنسب إليو ،وىي
قيد إضافي؛ إلخراج ما ليس مف الفقو .بمعنى :أنيا قيد مرتبط بمصطمح القواعد الواقعة
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ينظر المسائل المستثناة مف القواعد الفقيية العامة .مرجع سابق21 :
ينظر القواعد الفقيية ليعقوب الباحسيف .مكتبة الرشد .الرياض ط(1420 )2ىػ1999 -ـ17-16 :
[]11

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
في المجاؿ الفقيي ،وليست في مجاؿ آخر كمجاؿ عمـ األصوؿ ،أو عمـ الحديث أو
غيرىما.
وفي سياؽ ارتباط القواعد الفقيية بعمـ الفقو يحسف بي أف أعرؼ بيذا العمـ الذؼ تنسب
إليو ىذه القواعد مف الناحيتيف المغوية واالصطبلحية ،عمى النحو التالي:
معنى الفقو في المغة
يطمق لفع الفقو في المغة عمى عدة معاف ،مف أشيرىا:
أ -الفيـ .أو الفيـ مطمقا ،وىذا ىو األصل ،يقاؿ :أتي فبلف فقيا في الديف .أؼ :فيما لو.48
وىو ما يستفاد مف قولو تعالى في شأف الكفارَ ( :واِ ْف ِم ْف َشي ٍء ِإ َّال ُي َسِّب ُح ِب َح ْمِد ِه َوَل ِك ْف َال
ْ
50
ِ
يح ُي ْـ) 49اآلية .أؼ :ولكف ال تفيموف أييا المشركوف تمؾ الداللة .
تَْفَق ُيو َف تَ ْسب َ

ب -العمـ بالشيء ،أو بأحكاـ الشريعة .ومنو قوليـ :فقو الشيء :عممو ،وفقيو :عممو ،ورجل
فقيو :عالـ ،وكل عالـ بشيء فيو فقيو فيو ،مف ذلؾ قوليـ :فبلف ما يفقو وما ينقو .أؼ :ال
يعمـ وال يفيـ .51ومنو قولو تعالى عمى لساف قوـ شعيب – عميو السبلـَ( :قاُلوا َيا ُش َع ْي ُب َما
نْفَقو َكِث ا ِ
كثير مما ترمي إليو مف وراء ظاىر أقوالؾ!. 53
وؿ)اآلية .52أؼ :ما نعمـ ا
َ ُ ً
ير م َّما تَُق ُ

48

ينظر لساف العرب .مرجع سابق .مادة (فقو) .522/13 :والقاموس المحيط لمفيروز آبادؼ .مؤسسة الرسالة.

بيروت .ط(1419 )6ىػ1998-ـ .903-902:والصحاح .تاج المغة وصحاح العربية لمجوىرؼ .مرجع سابق
مادة (فقو).147/6 :
49
50

سورة اإلسراء .جزء مف اآلية44 :
ينظر تفسير المنار لدمحم رشيد رضا .دار المعرفة .بيروت .ط(1393 )2ىػ1973-ـ.267/5 :

5151

لساف العرب لبف منظور .مرجع سابق ،.523-522/13 :والمعجـ الوسيط مجمع المغة العربية بالقاىرة.

مرجع سابق.723 :

52
53

سورة ىود – عميو السبلـ -جزء مف اآلية.91 :
ينظر تفسير المنار .مرجع سابق.147/2 :
[]12

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
جػ  -الفيـ الدقيق والفطنة فيو .أؼ :الحذؽ .قاؿ أعرابي لعيسى بف عمر :شيدت عميؾ بالفقو.
أؼ :الفطنة ،وفي المثل :خير الفقو ما حاضرت بو ،وشر األمر الدبرؼ.54
معنى الفقو في االصطالح
لقد مر مفيوـ مصطمح (الفقو) في االصطبلح الفقيي بعدة مراحل ،شيد فييا تطو ار
لفظيا ودالليا ،عبر تاريخ الفقو االسبلمي ،مما نتج عنو تعدد تعريفات الفقياء ليذا المصطمح،
وفيما يمي أذكر بعضا مف تمؾ التعريفات أعقبيا بذكر تعريف مختار:
 -1الفقو ىو :العمـ بأحكاـ الديف في :العبادات ،والمعامبلت ،واالسرة ،والجنايات...

55

 -2الفقو ىو :العمـ بأحكاـ الحبلؿ والحراـ ،والواجب ،والمندوب ،والمكروه.56
 -3الفقو ىو :العمـ باألحكاـ الشرعية الثابتة ألفعاؿ المكمفيف خاصة.57
 -4الفقو ىو :العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية.58
 -5الفقو ىو :عمـ مستنبط بالرأؼ واالجتياد ويحتاج إلى النظر والتأمل.59
 -6الفقو ىو :العمـ الحاصل بجممة مف األحكاـ الشرعية الفرعية بالنظر واالستدالؿ.60
54

ينظر لساف العرب -مرجع سابق .523-522/13:والمعجـ الوسيط .مرجع سابق( 279 :الدبرؼ -بفتح

الداؿ المشددة -الذؼ يجيء متأخ ار بعد فوات الحاجة .يقاؿ :جواب دبرؼ ،ورأؼ دبرؼ :ال يسنح إال أخيرا .ينظر
المعجـ الوسيط.)279 :

55

ينظر .احياء عموـ الديف ألبي حامد الغزالي .دار المعرفة .بيروت(1402ىػ1988-ـ) .32/1 :والتجديد في

الفقو االسبلمي لدمحم الدسوقي .المجمس األعمى لمشؤوف االسبلمية بالقاىرة (ع – 77.س 1422ىػ -

2001ـ).19-15:

56

ينظر .المرجعيف السابقيف .ومقدمة ابف خمدوف (عبدالرحمف المغربي) .مطبعة عبدالسبلـ بف دمحم شقروف

بمصر (د.ت).393:

57
58

ينظر .المستصفى مف عمـ األصوؿ ألبي حامد الغزالي .دار صادر .بيروت (د.ت).5-4/1:

ينظر .القاموس المبيف في اصطبلحات األصولييف لمحمود حامد عثماف .دار الحديث بالقاىرة .ط ()1

1421ىػ2000-ـ ،177:والتمييد في تخريج الفروع عمى األصوؿ لؤلسنوؼ .ت :دمحم حسف ىيتو .مؤسسة
الرسالة .بيروت ط(1400)1ىػ1980-ـ ،50/1 :والممع في أصوؿ الفقو ألبي اسحاؽ إبراىيـ الشيرازؼ .المكتبة
التوفيقة بالقاىرة (د.ت)17 :

59
60

ينظر .أصوؿ الفقو لدمحم زىير .المدار اإلسبلمي .بيروت (د.ت).23/1 :

ينظر .اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ .مرجع سابق .7/1 :وشرح الكوكب المنير لمفتوحي (دمحم بف أحمد بف

عبدالعزيز) مطبعة السنة الدمحمية بالقاىرة (د.ت) .41/1
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القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
وبعد تطور العموـ وتمايزىا ،وشيوع التخصص بيف العمماء والفقياء ،صارت كممة الفقو تطمق
عمى (األحكاـ الشرعية العممية المتعمقة بأفعاؿ المكمفيف).
التعريف المختار لمفقو:
إف التعريف المختار ىو تعريف البيضاوؼ الذؼ يقوؿ فيو أف الفقو ىو :العمـ باألحكاـ
الشرعية العممية ،المكتسب مف أدلتيا التفصيمية.
والسبب -مف وجية نظرؼ -في جعل التعريف السابق ىو التعريف المختار مما سبق
ذكره مف تعريفات كونو أجمع التعريفات ،وأشمميا ،وأمتعيا ،وأرجحيا عند كثير الفقياء القدامى،
وىو المشيور والمتداوؿ في مؤلفات المعاصريف مف الباحثيف في الفقو اإلسبلمي.
شرح التعريف:
قوؿ البيضاوؼ( :العمـ) جنس في التعريف ،يشمل كل عمـ ،سواء أكاف ذلؾ بالذات أو
بالصفات ،أو باألفعاؿ ،أو باألحكاـ .والمقصود مف العمـ :مطمق اإلدراؾ الشامل لمتصور
والتصديق ،يقينياً كاف أو غير يقيني.61
قولو (باألحكاـ) الباء .يصح أف تكوف أصمية ،ويكوف العمـ –ىنا -متضمنا معنى
اإلحاطة ،ويصح أف تكوف زائدة ،قصد بيا التقوية؛ ألف المصدر المعرؼ باألؼ والبلـ ضعيف
العمل ،فإدا زيد الحرؼ في معمولو كاف في ذلؾ تقوية لو عمى العمل.62
و(األحكاـ) جمع حكـ ،قيد أوؿ لمعمـ؛ إلخراج ما ليس بأحكاـ ،كأحكاـ الصفات والذوات،
واألفعاؿ فيي تصورات .كما أف (أؿ) في (األحكاـ) إما أف تكوف لمجنس أو لمعيد أو لبلستغراؽ.
ويصح –ىنا -أف تجعل لبلستغراؽ ،ويكوف الفقو ىو العمـ بجميع األحكاـ ،ولكف ال يراد مف العمـ
بجمع األحكاـ معرفتيا بالفعل ،بل المراد مف معرفتيا :القدر عمى تحصيميا باألخذ في أسباب

61
62

ينظر المعجـ الوسيط .مجمع المغة العربية .مرجع سابق .646 :والمعجـ الفمسفي .مرجع سابق.99/2 :
ينظر أصوؿ الفقو لدمحم زىير .مرجع سابق.24-23/1:
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القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
الحصوؿ ،وىو ما يعرؼ بالممكة ،وال شؾ أف كل مجتيد عنده القدرة والممكة التي يستطيع بيا
استنباط الحكـ ،واستخراجو ،وعندئذ يسمى فقييا لوجود الممكة عنده.63
قولو( :الشرعية) قيد ثاف لمعمـ يخرج بو األحكاـ العقمية ،مثل :الواحد نصف االثنيف،
واألحكاـ المغوية مثل :رفع الفاعل ونصب المفعوؿ.
والشرعية :النسبة فييا إلى الشرع ،وىو األحكاـ التي شرعيا هللا –تعالى ،-فيو مف نسبة
العاـ إلى الخاص.
قولو( :العممية) قيد ثالث مخرج لؤلحكاـ الشرعية االعتقادية ،وىو عمـ مستقل بذاتو داخل
في عمـ التوحيد ،وليس مف الفقو ،وال يدخل في دائرة اختصاصو .والعممية –كذلؾ :-نسبة إلى
العمل ،وىو ما يصدر عف المكمف مف أفعاؿ.
قولو( :المكتسب) وصف لمعمـ ،فيق أر بالرفع وليس صفة لمكبلـ حتى يق أر بالجر ،وقد
اختمف الشراح في معنى المكتسب ،وفي فائدة اإلتياف بو.64
قولو( :مف أدلتيا) أؼ :مف أدلة األحكاـ .وىي جار ومجرور ،متعمق بالمكتسب ،قيد رابع
إلخراج ما عمـ مف غير دليل ،كعمـ النبي – ملسو هيلع هللا ىلص -المتمقى عف غير طريق الوحي.
قولو( :التفصيمية) أؼ الجزئية ،فيو مقابل االجمالية .أؼ :الكمية ،قيد خامس ،احت ار از مف
األدلة اإلجمالية الكمية ،التي لـ تتعمق بشيء معيف ،كمطمق األمر أو اإلجماع ،ومطمق القياس،
فالبحث فييا مف شأف عمماء األصوؿ.65
خالصة القول في معنى الفقو
مما سبق ذكره – وبشيء مف اإليجاز -عف معنى الفقو في المغة وفي االصطبلح يتبيف
اآلتي:

63

ينظر المرجع السابق نفسو.

65

ينظر .المرجع السابق ،29-28/1:وأصوؿ الفقو لدمحم أبو زىرة .مرجع سابق7/1:و.18

64

ينظر .أصوؿ الفقو لدمحم أبو النور .مرجع سابق.28-27/1 :
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القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
 -1إف معنى الفقو في االصطبلح وثيق الصمة بمعناه المغوؼ ،فيو يطمق عمى استنباط االحكاـ
الشرعية العممية مف أدلتيا التفصيمية ،وىذا األمر يقتضي مف المجتيد استفراغ الوسع في البحث
والنظر ،فضبل عف أنو يقتضي – كذلؾ -دقة الفيـ ،والتعمق في العمـ ،والوقوؼ –بقدر الطاقة-
عمى بواطف األمور دوف االكتفاء بظواىرىا ،فمف ال يعرؼ مف األمور إال ظواىرىا ال يسمى
فقييا.66
 -2إف مصطمح الفقو يطمق في األصل عمى الفيـ ،أو ىو مطمق الفيـ ،سواء كاف فيـ الشيء
واضحا أو خفيا ،وىو ما عميو جميور أئمة المغة ،وذلؾ مستفاد مف قولو تعالى في شأف الكفار:

ِ ِِ
َّللاِ َفم ِ
اؿ َى ُؤَال ِء اْلَق ْو ِـ َال َي َك ُادو َف َيْفَق ُيو َف َحِديثًا) .67ووجو الداللة المستفادة مف
(ُق ْل ُك ٌّل م ْف ع ْند َّ َ
ىذا النص :أف فيميـ ألؼ حديث – ولو كاف واضحا -يسمى فقيا.68
 -3إف مدلوؿ مفيوـ التعريف االصطبلحي لمفقو يقتصر عمى األحكاـ العممية الشاممة لجانبي
(العبادات والمعامبلت) وبيذا خرجت مف ىذا المفيوـ األحكاـ االعتقادية والوجدانية (األخبلقية)،
وخرجت – كذلؾ -األحكاـ التي ال تؤخذ باالستدالؿ ،أؼ  :بطريق النظر في االدلة التفصيمية،
والبحث واالجتياد ،فعمـ المقمديف ال يسمى فقيا؛ ألنو غير مكتسب عف طريق النظر واالستدالؿ،
كما ال يسمى صاحبو فقييا.69

المطمب الثاني
مفيوم القاعدة الفقيية باعتبارىا لقبا عمميا
سبق الحديث في المبحث األوؿ عف مفيوـ القاعدة في االصطبلح العاـ عند بعض
القدامى والمعاصريف ،وتـ التأكيد فيو عمى أف ىذا المعنى االصطبلحي جرػ في كل العموـ ،مع
66
67
68

ينظر .تفسير المنار لدمحم رشيد رضا .مرجع سابق420/9:
سورة النساء .جزء مف اآلية .78

ينظر .أساس الببلغة لمزمخشرؼ (أبي القاسـ محمود بف عمر)مطبعة عيسى البابي الحمبي بالقاىرة (د.ت)

.210/2:
69

ينظر .المدخل لدراسة الشريعة لعبدالكريـ زيداف .مؤسسة الرسالة .بيروت .ط (1420 )16ىػ1999 -ـ:

 55والتشريع االسبلمي لعبدالجواد خمف .دار البياف لمطباعة والنشر بالقاىرة (2002ـ).174:
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القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
مبلحظة أف أعمب مف عرؼ القاعدة بتمؾ التعريفات وغيرىا ،راعى فييا أنيا جامعة لما تحتيا مف
فروع ،ولـ يضع في اعتباره ما شذ عنيا أو استثني منيا.
ومف خبلؿ االستقراء والبحث تبيف أف القاعدة في االصطبلح الفقيي تتحدد وتتنوع حسب
مرتبتيا مف حيث الشموؿ واالتساع.70
وبناء عمى ذلؾ الشموؿ واالتساع جاء اختبلؼ الفقياء في تحديد وصف القاعدة الفقيية
ىل ىي قضية كمية أـ قضية أكثرية؟ وانقسموا في ذلؾ إلى اتجاىيف اثنيف:
االتجاه األول .نظر إلى أف القاعدة الفقيية ىي قضية كمية ،فعرفيا بما يدؿ عمى ذلؾ
ويمثل ىذا االتجاه جميور الفقياء والباحثيف مف القدامى والمعاصريف ،ومما جاء مف تعريفاتيـ
الي تضمنت وصف القاعدة الفقيية بأنيا (كمية) ما يمي:
أوال .عند بعض القدامى


عند ابف السبكي ىي "األمر الكمي الذؼ ينطبق عميو جزئيات كثيرة ،يفيـ أحكاميا
منو".71

 عند ابف خطيب الدىشة والتفتازاني ىي "حكـ كمي ينطبق عمى جميع جزئياتو ،ليتعرؼ
أحكاميا منو".72
 عند أبي سعيد الخادمي :ىي "حكـ كمي ينطبق عمى جميع جزئياتو ،ليتعرؼ بو أحكاـ
الجزئيات ،والتي تندرج تحتيا مف الحكـ الكمي".73
70

وموضوع ىذا التنوع اصطمح المؤلفوف مف الباحثيف المعاصريف عمى تسميتو بػ( أقساـ أو مراتب القواعد

الفقيية) .ينظر الوجيز في ايضاح قواعد الفقو الكمية لمبورنو .مرجع سابق .29-26 :والقواعد الفقيية المستخرجة

مف كتاب إعبلـ الموقعيف لمجزائرؼ .مرجع سابق .198-194 :والقواعد الفقيية لمندوؼ .مرجع سابق-351 :
 .352والميسر في عمـ القواعد الفقيية لمخادمي .مرجع سابق.36-33 :
71

72

األشباه والنظائر البف السبكي .مرجع سابق.11/1 :

مختصر مف قواعد العبلئي وكبلـ االسنوؼ لنورالديف دمحم الحموؼ .المعروؼ بابف خطيب الدىشة(اطروحة

دكتوراه) ت :مصطفى البنجويني .مطبعة الجميورية العراقية .الموصل1984( .ىػ) .64/1 :التمويح عمى
التوضيح لمتفتازاني .مرجع سابق.34 :
73

منافع الدقائق شرح مجمع الحقائق ألبي سعيد الخادمي .مرجع سابق305 :
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القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
 عند الطوفي :ىي "القضايا الكمية التي تعرؼ بالنظر ،فييا قضايا جزئية".74
 عند ابف النجار :ىي" صور كمية تنطبق كل واحدة منيا عمى جزئياتيا التي تحتيا".75
ثانيا .عند بعض المعاصريف
 عند مصطفى الزرقاء :ىي"أصوؿ فقيية كمية في نصوص موجزة دستورية ،تتضمف
أحكاما تشريعية".76
 عند دمحم عبادة :ىي "قضية كمية ،يتعرؼ منيا أحكاـ الجزئيات المندرجة تحت
موضوعيا".77
 عند دمحم الشريف :ىي "قضية شرعية عممية كمية ،يتعرؼ منيا أحكاـ جزئياتيا".78
 عند الباحسيف :ىي" قضية كمية شرعية عممية ،جزئياتيا قضايا كمية شرعية عممية".79
 عند الروكي :ىي "حكـ كمي ،مستند إلى دليل شرعي ،مصوغ بصياغة تجريدية محكمة،
منطبق عمى جزئياتو عمى سبيل االطراد أو األغمبية".80
االتجاه الثاني .نظر إلى أف القاعدة الفقيية ىي قضية أو حكـ أكثرؼ ال كمي ،ينطبق
عمى أكثر جزئياتو ،لتعرؼ أحكاميا منو .ويمثل ىذا االتجاه بعض الحنفية ومف يرػ رأييـ مف
بعض القدامى والمعاصريف .ومما جاء عنيـ مف تعريفات تضمنت وصف القاعدة الفقيية بأنيا
حكـ (أكثرؼ) ال كمي ما يمي:
أوال .عند بعض القدامى
74

شرح مختصر الروضة لسمياف الطوفي الحنبمي .ت :عبدهللا التركي .مؤسسة الرسالة بيروت .ط()1

1410ىػ120/1 :
75

شرح الكوكب المنير لمفتوحي (ابف النجار) .مرجع سابق41/1 :

77

تاريخ الفقو االسبلمي لدمحم أنيس عباده .مرجع سابق. 107/1 :

76

78

شرح القواعد الفقيية أحمد دمحم الزرقاء .دار القمـ بدمشق .ط(1422 )6ىػ2001-ـ.34:
المجموع المذىب في قواعد المذىب لمعبلئي ت :دمحم عبدالغفار الشريف .مكتبة جامعة دمحم بف سعود

اإلسبلمية (د.ت) 38/1 :
79

80

القواعد الفقيية ليعقوب الباحسيف .مرجع سابق.54 :

قواعد الفقو االسبلمي مف خبلؿ كتاب -االشراؼ عمى مسائل الخبلؼ لمقاضي عبدالوىاب .اعداد دمحم

الروكي .دار القمـ بدمشق ومجمع الفقو االسبلمي بجده .ط(1419 )1ىػ1998-ـ109:
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القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
 عند الحموؼ :ىي" حكـ أكثرؼ ال كمي ينطبق عمى أكثر جزئياتو ،لتعرؼ أحكاميا
منو".81
 عند َّ
المقرؼ :ىي" حكـ أغمبي .يتعرؼ منو حكـ الجزئيات الفقيية مباشرة".82
ثانيا .عند بعض المعاصريف
 عند مصطفى الزرقاء :ىي "أحكاـ أغمبية ،غير مطردة؛ ألنيا تصور الفكرة الفقيية
المبدئية ،التي تعبير عف المنياج القياسي العاـ في حموؿ القضايا ،وترتيب
أحكاميا.83"...
 عند المرعشمي والندوؼ :ىي "حكـ شرعي في قضية أغمبية يتعرؼ منيا أحكاـ ما دخل
تحتيا".84
 عند أحمد يوسف :ىي "حكـ أغمبي ،يتعرؼ منو حكـ الجزئيات الفقيية مباشرة".85

المطمب الثالث
وقفات تحميمية ونقدية عن بعض التعريفات السابقة
لقد تعددت وتنوعت تعبيرات الفقياء –مف القدامى والمعاصريف -في صياغتيـ لتعريف
القاعدة الفقيية ،األمر الذؼ جعل البعض منيـ يخصصوف –بمؤلفاتيـ -جانبا يذكروف فيو بعضا
مف التعميقات والمبلحظات النقدية ،عما يقفوف عميو مف تعاريف صدرت عف غيرىـ.

81

غمز عيوف البصائر شرح األشباه والنظائر البف نجيـ .تأليف أحمد بف دمحم الحموؼ .دار الكتب العممية

بيروت ط(1405 )1ىػ1985-ـ51/1:
82

القواعد الفقيية ألبي عبدهللا دمحم المقرؼ .ت :أحمد بف حميد .جامعة أـ القرػ بمكة المكرمة (د.ت):

.106-105/1
83

84

المخل الفقيي العاـ .مصطفى أحمد الزرقاء .مطابع (أ ب) دمشق .ط(1968-1967 )9ـ.948/2 :
القواعد الفقيية مف ظاىرة إلى عمـ وأثر ذلؾ في الفقو االسبلمي .دمحم عبدالرحمف المرعشمي .كمية اإلماـ

األوزاعي لمدراسات االسبلمية .بيروت (د.ت)  .11 :والقواعد الفقيية لمندوؼ .مرجع سابق.43 :
85

الفقو اإلسبلمي (تطوره – أصولو – قواعده الكمية) أحمد يوسف .دار الياني لمطباعة والنشر بالقاىرة .

1991ـ.283 :
[]21

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
وبما أف المقاـ –في ىذه الدراسة -ال يتسع لمتعميق والنقد لجميع ما سبق ذكره مف
تعاريف أو ألغمبيا ،أكتفي باختيار تعريفيف لمقدامى ،وتعريفيف لممعاصريف ،كنماذج أطرحيا
لمتحميل مستأنسا ببعض ما وقفت عميو مف تعميقات بشأنيا ،وانتقادات وجيت ليا ػ ػ ػ ػ وبشيء مف
اإليجاز ػ ػ ػ ألف المقاـ في ذكر حقيقة التعاريف ليس المقصود منو الغوص في حقيقة جميعيا،
فضبل عف نقدىا ...بل المقصود التعريف بعمـ القواعد ،ومحاولة إعطاء التصور العاـ لو –
خاصة -لممبتدئيف مف الدارسيف والباحثيف .واف التعاريف التي اخترتيا كنماذج تمثل ما سبق ذكره
مف تعريفات وغيرىا ،ىي:
أوال :تعريفي المقرؼ والحموؼ
أ -يقوؿ المقرؼ :القاعدة ىي "كل كمي أخص مف األصوؿ وسائر المعاني العقمية ،وأعـ مف
العقود وجممة الضوابط الفقيية الخاصة".86
إف ىذا التعريف واف كاف يتميز بالجزالة والدقة بيف بقية التعريفات ،إال أف ما يوصف
بو :أنو يصدؽ عمى القاعدة الفقيية دوف غيرىا ،ويمنع مف دخوؿ القواعد األخرػ ،حيث ميزه
المقرؼ بعدة ميزات وردت في نصو ،جعمتو مف قبيل األصوؿ أو الضوابط في االصطبلح .ومع
ذلؾ فالمبلحع عمى ىذا التعريف أنو لـ يعرؼ القاعدة مف حيث ىي ،وانما تحدث عف نوعية
القواعد التي سيوردىا في كتابو (القواعد) وىي قواعد تتوسط بيف القاعدة األصولية العامة،
والضوابط الفقيية الخاصة.
لذلؾ وصف بعض النقاد تعريف المقرؼ بالغموض واإلبياـ ،وأنو ال يعطي صورة
واضحة جمية لمقواعد الفقيية.87
ومع ما يكتنف ىذا التعريف مف غموض الحظو منتقدوه عميو ،إال أنو وصف بالدقة،
فضبل عف أنو القى استحسانا عند طائفة كبيرة مف الباحثيف في عمـ القواعد.88

86

قواعد المقرؼ تحقيق أحمد بف حميد .مرجع سابق.212/1 .

88

ينظر  .المسائل المستثناة مف القواعد الفقيية العامة .مرجع سابق.30 :

87

ينظر القواعد الفقيية لمندوؼ .مرجع سابق .42 :والقواعد الفقيية لمباحسيف .مرجع سابق41 :
[]20

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
ومف الذيف استحسنوا تعريف المقرؼ ،وعبروا عف أرجحيتو (دمحم الروكي) في كتابيو
(نظرية التقعيد الفقيي وقواعد الفقو اإلسبلمي) حيث قاؿ في األوؿ منيما( :أما تعريف المقرؼ
فيو – في نظرؼ -أػمصق التعاريف بحقيقة القاعدة الفقيية ،وأخص ما يكوف بماىيتيا ،وذلؾ أنو
جعل القاعدة الفقيية وسطا بيف األصوؿ الشرعية العامة ،والضوابط الفقيية الخاصة.)89...
ب -يقوؿ الحموؼ :القاعدة الفقيية ىي "حكـ أكثرؼ ال كمي ،ينطبق عمى أكثر جزئياتو،
لتعرؼ أحكاميا منو". 90
إف تعريف الحموؼ ومف اتفق معو لمقاعدة الفقيية ،وتقريرىـ بأنيا (حكـ أكثرؼ) كاف
سببو إدراكيـ بوجود المستثنيات والشواذ في ىذا النوع مف القواعد أكثر مما يوجد في غيرىا مف
قواعد العموـ األخرػ .ىذا إف لـ يكف موجودا أصبل بالكمية ،فضبل عف األكثرية .ولعل ىذا ما
جعل (دمحم المالكي) يشير مؤكدا عمى ىذا التعريف بقولو" :ومف المعموـ أف أكثر قواعد الفقو
أغمبية".91
كما أف الحموؼ في تعريفو ينظر إلى القاعدة الفقيية عمى أنيا قضية أكثرية (أغمبية) ال
كمية ،وىذا ما ذىب إليو (دمحم بف دمحم السنبارؼ) في (ضوء الشموع عمى المجموع مف فروع
المالكية) وىو رأؼ مصطفى الزرقاء –كذلؾ -حيث قاؿ في (المدخل الفقيي)" :وىذه القواعد
أغمبية غير مطردة.92"...
إال أف ما يراه بعض النقاد عف التعريفات التي تعرضت لمقاعدة الفقيية عمى وجو
الخصوص ،يتمخص في قوليـ ..." :واف اىتـ مف تعرض لتعريف القاعدة الفقيية عمى وجو
الخصوص ،فحاوؿ التضييق مف عبارة تعريفات القاعدة بمعناىا العاـ ،التجريدؼ المطرد ،وذكر

89

نظرية التقعيد الفقيي .دمحم الروكي .مرجع سابق50 :

91

تيذيب الفروؽ والقواعد السنية في األسرار الفقيية لدمحم المالكي .مرجع سابق .36/1 :وينظر القواعد الفقيية

90

غمز عيوف البصائر .شرح األشباه والنظائر البف نجيـ .مرجع سابق51/1:

لمندوؼ .مرجع سابق43:
92

ينظر .تيذيب الفروؽ .المرجع السابق 36/1 :والمدخل الفقيي العاـ لمصطفى الزرقاء .مرجع سابق:

.948/2
[]21

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
بعض خصوصية القاعدة الفقيية ،وتحديد عناصرىا .وىذا الوصف ينطبق عمى تعريف
الحموؼ".93
ثانيا :تعريفي الباحسيف والندوؼ
 يقوؿ الباحسيف :القاعدة الفقيية ىي "قضية كمية شرعية عممية ،جزئياتيا قضايا كمية
شرعية عممية" وجمع في تعريف آخر (شرعية عممية) في لفظة (فقيية).
ويعمق بعض الباحثيف عمي تعريف الباحسيف لمقاعدة الفقيية بقولو" :وفي قراءتنا ليذا
التعريف نجد الباحسيف في تعريفو أتى بعناصر الصيغ السابقة لو ،مع إضافتو لعنصر جديد
ليا ...ولعمو لـ يسبقو إليو أحد – مف المتقدميف عميو -وىو تحديد (جزئياتو) بأنيا (قضايا كمية)،
مع أف ىناؾ مف ينتقده بوجود تكرار في لفظة (قضية) وما لحقيا.94
كما يضيف ىذا البعض مف الباحثيف تعميقا آخر عمى ما تضمنو تعريف الباحسيف
بقولو" :ينقمنا الباحسيف مف خبلؿ تعريفو إلى العبلقة بيف القاعدة والضابط .فقولو" :جزئياتو
قضايا كمية" فيو إشارة إلى الضوابط .فالقواعد –في الواقع -تتسع لتشمل كثي ار مف الفروع
والجزئيات ،وتتفاوت بعضيا مع بعض ،فمنيا ما يشمل معظـ الفروع الفقيية ومف أبواب فقيية
متعددة ،قد تكوف منيا ضوابط لبعض األبواب الفقيية كالقواعد الكبرػ ،نحو قاعدة( :األمور
بمقاصدىا) وقاعدة( :اليقيف ال يزوؿ بالشؾ) ...إلخ.
ومنيا ما كاف دونيا في االستيعاب ،لذلؾ نجد أمثاؿ :السيوطي ،وابف نجيـ –مف
القدامى -في كتابييما (األشباه والنظائر)

93
94

95

والبورنو

96

]والخادمي والحريرؼ [97مف المعاصريف قد

ينظر المسائل المستثناة مف القواعد الفقيية العامة .مرجع سابق30:
ينظر المسائل المستثناة مف القاعدة الفقيية العامة .مرجع سابق .36-35 :وقد أورد الباحسيف ردا عمى ما

وجو مف نقد عف تعريفو ىذا لمقواعد ،بسب وجود تكرار في لفظة (قضية) .ينظر كتابو القواعد الفقيية .مرجع
سابق.54 :

95

ينظر األشباه والنظائر لمسيوطي .مرجع سابق 15:و 134و .208واألشباه والنظائر البف نجيـ .مرجع سابق:

96

ينظر الوجيز في ايضاح قواعد الفقو الكمية .مرجع سابق.29-26 :

 14و .115

[]22

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
قسموا القواعد الفقيية إلى أقساـ أو فنوف ،حسب مراتب ىذه القواعد ،مف حيث شموليتيا
واتساعيا ،وعموما وخصوصيا .واف مما يؤخذ عمى تعريف الباحسيف:
 -1أنو تضمف تك ار ار ،وضعفا في ترابط عناصره.
 -2أنو دمج بيف حقيقة القاعدة في ذاتيا ،وحقيقة جزئياتيا ،ولـ يفرؽ بينيما ،فكبلىما عنده
(قضية فقيية) ،وال يخفى ما في ىذا التعبير مف غموض.98
 -3إف آخر التعريف ينقض أولو ،فإذا عبرنا عف الجزئيات بأنيا كمية ،فما المقصود بكمية
القواعد التي صدر بيا التعريف إذا؟.99
 أما الندوؼ فيقوؿ في تعريف القاعدة الفقيية أنيا "حكـ شرعي في قضية أغمبية يتعرؼ
منيا أحكاـ ما دخل تحتيا".100
بالرجوع لتعريف الندوؼ في (القواعد الفقيية) نجده يعرؼ القاعدة الفقيية بتعريفيف أوليما
ما سبق ذكره ،وىو محل التعميق والنقد –ىنا.-
ورغـ أف ىذه التعريف تضمف قيد الشرعية ،والوصف باألغمبية ،إال أنو انتقد بالضعف
في ترابط عناصره ،وفيو تكرار ال داعي لو.
وقد انتقد دمحم شبير في (القواعد الكمية) تعريف الندوؼ المذكور ،وقاؿ عنو :بأف فيو تكرار
ال داعي لو ؛ ألف في ذكره (القضية) ما يغني عف ذكر (الحكـ).
كما أنو أدخل فيو ما ىو مف ثمرات المعرؼ ال مف ماىيتو .كعبارة( :ليتعرؼ منيا أحكاـ
ما تحتيا).101

97

ينظر الميسر في عمـ القواعد الفقيية لنور الديف الخادمي .مرجع سابق .33 :والمدخل إلى القواعد الفقيية

الكمية البراىيـ الحريرؼ .مرجع سابق.71 :

98

ينظر القواعد والضوابط الفقيية لمستخمصة مف كتاب /أصوؿ الفتيا .لئلماـ ابف الحارث الخشني (رسالة

ماجستير) إعداد :عزيزة عكوش .جامعة الجزائر .كمية العموـ االسبلمية (1422ىػ2001 -ـ)106 :

99

ينظر المسائل المستثناة مف القواعد الفقيية العامة .مرجع سابق .36-35

100
101

القواعد الفقيية لمندوؼ .مرجع سابق.43 :

ينظر .القواعد الكمية .لدمحم شبير .دار النفائس .عماف .االردف .ط(1428 )2ىػ 2007-ـ .18:
[]23

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
وانتقده –كذلؾ -يعقوب الباحسيف في (القواعد الفقيية) بقولو" :التعريف األوؿ .فيو
تكرار ،وانو يمكف أف يقاؿ( :قضية شرعية أغمبية) عوض (حكـ شرعي في قضية أغمبية).102

المطمب الرابع
التعريف المختار لمقاعدة الفقيية
مف خبلؿ تعريفات االتجاىيف ،والمبلحظات حوليا فقد اخترت منيا تعريف دمحم الشريف.
كتعريف مختار لمعنى القاعدة الفقيية ،والذؼ قاؿ فيو أنيا( :قضية كمية شرعية عممية ،يتعرؼ
منيا أحكاـ جزئياتيا).103
شرح التعريف:
 قولو( :قضية) .القضية في المغة :الحكـ .جػ  :قضايا .وىي األمر أو المسألة يتنازع فيياوتعرض عمى القاضي ،أو القضاة لمبحث والفصل.104
والقضية في االصطبلح كل قوؿ مقطوع بو مف قولؾ" :ىو كذا أو ليس بكذا" يقاؿ لو:
قضية .ومف ىذا يقاؿ :قضية صادقة ،وقضية كاذبة ،واياىا عنى مف قاؿ( :التجربة خطر،
والقضاء عسر) أؼ :الحكـ بالشيء أنو كذا وليس بكذا أمر صعب.105
يقوؿ التفتازاني في (التمويح)( :إف المركب التاـ المحتمل لمصدؽ والكذب يسمى مف
حيث اشتمالو عمى الحكـ :قضية).106
وقد يعبر عف القضية بالحكـ ،باعتبار أف الحكـ أىـ أجزاء القضية؛ ألنو الذؼ ينصب
عميو أمر التصديق والتكذيب.
102

ينظر .القواعد الفقيية ليعقوب الباحسيف .مرجع سابق50 :

103
104

ينظر .المسائل المستثناة مف القواعد الفقيية العامة ،وأسباب استثنائيا .سعاد أوىاب .مرجع سابق.36 :
ينظر .المعجـ الوسيط .مجمع المغة العربية بالقاىرة .مرجع سابق .770 :ومعجـ لغة الفقياء  .مرجع

سابق.333 :
105

106

ينظر .معجـ مفردات ألفاظ القرآف الكريـ لمراغب األصفياني .مرجع سابق.516 :

ينظر .التمويح عمى التوضيح لسعد الديف التفتازاني .مطبعة صبيح وأوالده بالقاىرة (د.ت)20/1:
[]24

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
والتعبير بالقضية –في ىذا الموضع -أشمل؛ لتناوليا جميع األركاف عمى وجو الحقيقة،
مما يرجح استعماؿ لفظيا.
 قولو (كمية) لفع مشتق مف الكل ،وىو قيد أساسي في القاعدة ،ألف معناىا ال يتحقق مفدونو .والكمية ىي الحكـ عمى كل فرد ،والقضية الكمية :المحكوـ عمى جميع أفرادىا.107
جاء في (غمز عيوف البصائر لمحموؼ) :بأف القاعدة الكمية ىي التي ال تدخل قاعدة
منيا تحت قاعدة أخرػ ،واف خرج منيا بعض أفرادىا...

108

إال أف بعض الباحثيف قد وصف ىذا التفسير لمحموؼ بالجنوح؛ ألنو مخالف لما ذكره
بعض المحققيف مف العمماء ،وعمى كوف عدـ مخالفتو يمزـ منو خروج قواعد مجمع عمى كميتيا
في اصطبلح العمماء مثل قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) لدخوليا تحت قاعدة (ال ضرر
وال ضرار).109
وبناء عمى ما سبق فإف لفظي (الكمي والكمية) المذاف تضمنتيما صيغ بعض التعريفات
االصطبلحية لمقاعدة بمفيوميا العاـ والخاص ،يفيداف اآلتي:
أ -أف الكمية تكوف –أحيانا -بمعنى الضابط لو فروع مف باب واحد.
ب -أف القاعدة تكوف بمعنى الضابط  ،واف كانت تعرؼ بأنيا (األمر أو الحكـ أو
القضية) المنطبقة عمى جميع جزئياتيا.
وعمى ىذا .فإف العبارات التي تشكل (كميات) بسبب ابتدائيا بكممة (كمية) صيغت –
أصالة -عمى ىذه الشاكمة؛ بقصد الضبط والربط بيف المسائل المتقاربة ،المتجية إلى منزع فقيي
مشترؾ واحد ،ثـ جرت مجرػ العمل والقواعد والضوابط.110

107
108

ينظر .كشاؼ اصطبلحات الفنوف لمتيانوؼ .مرجع سابق381/2 :

ينظر غمز عيوف البصائر شرح األشباه والنظائر لبف نجيـ .تأليف اإلماـ الحموؼ (أحمد بف دمحم المكي

الحنفي) دار الطباعة العامرة بالقاىرة (ط 1357 )1ىػ51/1 :

109

110

ينظر القواعد الفقيية ليعقوب الباحسيف .مرجع سابق35 :
ينظر .القواعد الفقيية لعمى الندوؼ .مرجع سابق53 :
[]25

القواعد الفقيية مفيوميا – كونيا كمية أو أغمبية -دراسة استقرائية تحميمية
 قولو (شرعية) نسبة إلى الشرع ،وتقييد القضية بالشرعية لجعميا مطابقة لمقتضيات الشرع،حيث إف أحكاـ الشرع ىي التي تستقى مف األحكاـ التي سنيا هللا – تعالى -لعباده عمى
لساف رسوؿ مف رسمو –عمييـ السبلـ.-
 وقولو (عممية) نسبة إلى العمل .قيد آخر يميز القاعدة الفقيية عف غيرىا مف قواعد العموـاألخرػ .ومعنى العمل .ىو كل فعل كاف بقصد وفكر ،سواء كاف مف أفعاؿ القموب كالنية
أـ كاف مف أعماؿ الجوارح كالصبلة .وسواء كانت ىذه األعماؿ مما يتقرب بو مف هللا تعالى
كالصوـ والحج وغيرىما مما يطمق عميو اسـ العبادات ،أو كانت مما ينظـ عبلقات المكمفيف
ببعضيـ البعض ،أفراد أو جماعات ،مما يطمق عميو اسـ المعامبلت كالبيوع والزواج
والطبلؽ ،والجنايات وغيرىا.
 وقولو (يتعرؼ) بصيغة التفعيل ،عمى وزف (يتفعل) فيو اشارة إلى الكمفة والمشقة .فيخرج مفالتعريف القضايا الكمية ،التي تكوف فروعيا بدييية ،غير محتاجة إلى تخريج.
وآلية التعرؼ ىي :اإلتياف بالقاعدة الفقيية عمى ىيئة قضية كمية تجعل مقدمة كبرػ ،في
قياس منطقي ،بأف يكوف موضوع تمؾ القاعدة محموال عمى المسألة الصغرػ ،ثـ يسمؾ طريق
الوصوؿ إلى النتيجة بحذؼ الحد األوسط ،فيحصل المطموب.
وىذا ما عبر عنو صدر الشريعة" :بكوف القضية الكمية ما تكوف إحدػ مقدمتي الدليل
إلى مسائل الفقو" .ونص –كذلؾ -عمى أنيا كبرػ القياس .ومف األمثمة عمى ذلؾ:
الموصى بو ،فيو
إذا أخذنا نص القاعدة الذؼ يقوؿ( :كل تصرؼ أوجب زواؿ الممؾ في
َ
راجع عف الوصية).
ىذه قضية كبرػ يعرؼ حكـ جزئيات موضوعيا بػ(ضـ مسألة صغرػ سيمة المأخذ
ِ
الموصى بو؟
الموصي
إلييا) فما الذؼ يحصل إذا باع
َ
الموصى بو ،ويكوف داخبل
إذا حصل ذلؾ فإف مثل ىذا التصرؼ يوجب زواؿ الممؾ في
َ
في الكبرػ ،ومعموـ بالقوة.
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فإذا أردنا تخريج ىذه الجزئية عمى القاعدة ،ضممناىا إلى الكبرػ فحصمت النتيجة
الموصى بو ،فيو رجوع عف الوصية) .ىذه كبرػ ،
التالية( :كل تصرؼ أوجب زواؿ الممؾ في
َ
الموصى بو تصرؼ يوجب زواؿ الممؾ) ىذه مسألة صغرػ .فتكوف
يضاؼ إلييا (أف بيع
َ
الموصى بو رجوع عف الوصية)
النتيجة( :أف بيع
َ
إف ىذا التعرؼ عمى حكـ الجزئية مف القاعدة يسمى تخريجا.111
 وقولو( :أحكاـ جزئياتيا) عبارة تتضمف تحديد عنصر ميـ مف عناصر القاعدة ،وىواالستيعاب والشموؿ ،فإذا لـ يكف حكـ القضية الكمي مستوعبا لمجزئيات ،كاف حكما
جزئيا ال كميا.
والمراد بالجزئيات –ىنا -أفراد ذلؾ المفيوـ الكمي ،الذؼ ىو موضوع القضية ،والتي ليا
زيادة تعمق بيذه القضية ،حيث يتوقف صدؽ كمية القضية عمى وجود تمؾ الجزئيات .وتوضيح
ذلؾ في قاعدة (المشقة تجمب التيسير) فمممشقة مفيوـ كمي ،الذؼ ىو موضوع القاعدة ،لو أفراد
في الخارج .كػ (تجذب درؽ الطيور) و(طيف الشوارع) أو (دـ البراغيث) مف أجل الطيارة.
ولحمل المفيوـ الكمي عمى ىذه األفراد يمكف القوؿ بأف( :تجذب درؽ الطيور) مشقة،
وكذا (طيف الشوارع ودـ البراغيث) وبانطباؽ األمر الكمي عمى ىذه األفراد تعرؼ أحكاميا ،وىي
أنيا تجمب التيسير.112
ما يبلحع عمى التعريف المختار:
إف اختيار التعريف السابق كتعريف مختار مف مجموع تعاريف االتجاىيف ليس نقدا ليا
أو غيرىا ،وانما لكونو أوفى التعاريف بالمقصود بمعنى القاعدة الفقيية – مف وجية نظرؼ -حيث
تميز عف غيره بوضع القيد المناسب لموضوع (القضية الكمية) وىو األحكاـ الشرعية ،وموضوع
القضية الكمية –ىنا -أىـ حدود التعريف المتعمق بالقاعدة الفقيية.
111

ينظر .المنثور في القواعد لمزركشي .ت :تسير فائق ،و ازرة األوقاؼ والشؤوف االسبلمية بالكويت .طباعة

مؤسسة الخميج بالكويت (د.ت) .11/1:والمسائل المستثناة مف القواعد الفقيية العامة .مرجع سابق38 :
112ينظر القواعد الفقيية ليعقوب الباحسيف .مرجع سابق26 :
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كما أف ىذا التعريف بيذا التميز قد تبلفى ىذا التعريف النقد الموجو لما سواه مف
التعاريف األخرػ.

المبحث الثالث
القواعد الفقيية بين الكمية واألكثرية
مف خبلؿ التأمل واالستقراء في تعريفات العمماء لمقاعدة الفقيية يبلحع اختبلفيـ في
التعبير عف حقيقة انطباقيا عمى فروعيا وجزئياتيا ،فمنيـ مف وصفيا بأنيا كمية ،وجعل انطباقيا
عمى جميع الفروع والمسائل ،وغض النظر لما تتعرض لو مف مستثنيات؛ باعتبار أف األصل في
القاعدة أف تكوف كمية.
ومنيـ مف حرص عمى وصفيا والحكـ عمييا بأنيا أكثرية أو أغمبية غير مطردة ،باعتبار
أف لكل قاعدة مستثنيات ،ربما تكوف كثيرة نسبيا ،وليست نادرة ،بحيث يكوف الحكـ فييا مبنيا
عمى المجموع ال عمى الجميع ،وبيذا يخرج بعض الفروع عنيا استثناء.
وفي ىذا المبحث أتناوؿ مسألة كمية القواعد وأكثريتيا مف خبلؿ ثبلثة مطالب أختـ بيا
ىذا البحث العممي – المتواضع -بعد أف عرضت مسألة مفيوـ القاعدة وما تبعيا مف موضوعات
فرعية تتعمق بيذا المفيوـ ،وذلؾ عمى النحو التالي.

المطمب األول
التحقيق بين كمية القواعد وأكثريتيا
إف مما يزيد مف قيمة البحث وأىميتو العممية – في نظرؼ ،-تخصيص ىذا المطمب
لمتحقيق في قضية اختبلؼ العمماء في كمية القواعد وأكثريتيا ،وسأتناوؿ ىذه المسألة مف خبلؿ
استعراض جممة مف آراء بعض المحققيف مف العمماء والباحثيف في ذلؾ:
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113

أوال .جاء في الموافقات لئلماـ الشاطبي – رحمو هللا-

ما يفيد أف االستثناء وعدـ

االطراد ال ينقض كمية القواعد ،وال يقدح في عموميا ،وقد عالج اإلماـ الشاطبي –رحمو هللا-
بنظرتو المقاصدية العامة في الشريعة االسبلمية مسألة كوف القواعد كمية أو أكثرية ،بشكل أوسع
وأعـ مف مجرد حصره في القواعد الفقيية ،فقرر اآلتي:
أ -أف االستثناء وعدـ االطراد -في كل القواعد االستقرائية التي تدخل القواعد الفقيية في
إطارىا العاـ -ىو أمر شامل لكميات الشرع؛ ليمفت النظر إلى أف هللا  -سبحانو وتعالى-
ضبط الخمق إلى قواعد عامة ،جرت سنة هللا في الكوف إلى أنيا أكثرية ال عامة ،وكانت
الشريعة موضوعة عمى مقتضى ذلؾ الوضع ،وأف الكميات االستقرائية صحيحة ،واف
تخمف عنيا جزئي ما.114
ومما جاء عنو في ىذا قولو ..." :األمر الكمي إذا ثبت كميا فتخمف بعض الجزئيات عف
مقتضاه ال يخرجو عف كونو كميا ،وأيضا فإف الغالب األكثرؼ معتبر في الشريعة اعتبار القطعي؛
ألف المتخمفات الجزئية ال ينتظـ منيا كمي يعارض ىذا الكمي الثابت ،وىذا شأف الكميات
االستقرائية .وانما يتصور أف يكوف تخمف بعض الجزئيات قادحا في الكميات العقمية .كما نقوؿ:
(ما ثبت لمشيء ثبت لمثمو عقبل) .فيذا ال يمكف التخمف فيو البتة .إذ لو تخمف لـ يصح الحكـ
بالقضية القائمة( :ما ثبت لمشيء ثبت لمثمو) فإذ كاف كذلؾ فالكميات االستقرائية صحيحة ،واف
تخمف عف مقتضاىا بعض الجزئيات".115
ب -يقرر الشاطبي بأف سبب تخمف الجزئيات –مف وجية نظره -يعود إلى أف" :الجزئيات
المتخمفة قد يكوف تخمفيا لحكـ خارجة عف مقتضى الكمي ،فبل تكوف داخمة تحتو أصبل،

113

ينظر الموافقات لمشاطبي .في (كتاب المقاصد .المسألتاف –  10و ))37-34/2( :-11وكتاب األدلة

الشرعية( .المسألة األولى )7-2/3 :ثـ الفصل الثاني في االحكاـ والنسخ (المسألتاف األولى والثانية-62/3 :
 )65والفصل الرابع في العموـ والخصوص (المسألتاف األولى والثانية .)153-149/3 :دار احياء الكتب العربية
 .فيصل عيسى الحمبي .القاىرة (د.ت).
114
115

ينظر .المسائل المستثناة مف القواعد العامة .مرجع سابق.40 :
الموافقات لمشاطبي .مرجع سابق.35/2 :
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أو تكوف داخمة لكف لـ يظير لنا دخوليا ،أو داخمة عندنا لكف عارضيا عمى الخصوص
ما بو أولى".116
جػ -يقرر الشاطبي – كذلؾ -بأف العموـ العادؼ المبني عمى االستقراء ال يوجب عدـ
التخمف ،بل الذؼ يوجبو إنما ىو العموـ العقمي؛ ألف العقميات سبيميا البحث والنظر ،أما
الشرعيا ت فسبيميا االستقراء ،وال ينقضو تخمف بعض الجزئيات ،وعف ىذه الصورة يقوؿ" :لما
كاف قصد الشارع ضبط الخمق إلى القواعد العامة وكانت العوائد التي قد جرت بيا سنة هللا أكثرية
ال عامة ،وكانت الشريعة موضوعة عمى مقتضى ذلؾ الوضع ،كاف مف األمر الممتفت إليو إجراء
القواعد عمى العموـ العادؼ ال عمى العموـ الكمي التاـ ،الذؼ ال يتخمف عنو جزئي ما".117
د -يقوؿ الشاطبي عف سبب عدـ استغناء الجزئيات عف كمياتيا أف" :أصوؿ الشريعة فما
تحتيا مستمدة مف األصوؿ الكمية شأف الجزئية مع كمياتيا  ،في كل نوع مف أنواع الموجودات،
فمف الواجب اعتبار تمؾ الجزئيات بيذه الكميات عند إجراء األدلة الخاصة مف الكتاب والسنة،
واالجماع والقياس ،إذ محاؿ أف تكوف الجزئيات مستغنية عف كمياتيا ،فمف أخذ بنص –مثبل -في
جزئي معرضا عف كمية فقد أخطأ ...وكما أخطأ مف أخذىا بجزئي معرضا عف كمية فيو
مخطئ .كذلؾ مف أخذ بالكمي معرضا عف جزئيو".118
ويختـ الشاطبي معالجتو لمسألة كوف القواعد الفقيية كمية أو أكثرية بقولو" :فالحاصل أنو
البد مف اعتبار خصوص الجزئيات ،مع اعتبار كمياتيا ،وبالعكس .وىو منتيى نظر المجتيديف
بإطبلؽ ،واليو ينتيي إطبلقيـ في مرامي االجتياد".119
ثانيا .يؤكد األتاسي في (شرح مجمة األحكاـ) عمى ما قرره الشاطبي بشأف تخمف
الجزئيات واستثنائيا بقولو" :إف المحققيف مف الفقياء قد أرجعوا المسائل الفقيية إلى قواعد كمية،
كل منيا ضابط ،وجامع لمسائل كثيرة ،وتمؾ القواعد مسممة معتبرة ...لكف ربما يعارض بعض
116

المرجع السابق نفسو.

117

المرجع السابق.152/3 :

119

المرجع السابق.6/3 :

118

المرجع السابق.3/3 :
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تمؾ القواعد :أثر أو ضرورة ،أو قيد ،أو عمة مؤثرة تخرجيا عف ذلؾ االطراد ،فتكوف مستثناة مف
تمؾ القاعدة معدوال بيا عف سنف القياس ،بما يمي:
 إما باألثر .كػ (السمـ ،واإلجارة) في بيع المعدوـ – .واما باإلجماع كػ(االستصناع). واما بالضرورة .كػ(طيارة الحياض واآلبار) – .واما باالستحساف الذؼ قوؼ أثره- .ويقدـ عمى القياس الجمي .-كػ(سؤر السباع) إذ المعتبر األثر ال الظيور".120
ويضيف األتاسي مؤكدا عمى ما قاؿ بو الشاطبي ،كوف أف االستثناء ال يخل بكمية
القواعد .فيقوؿ" :إف بعض ىذه القواعد واف كانت بحيث إذا انفرد يوجد مف مشتمبلتيا بعض
المستثنيات ،لؤلسباب المارة ،لكف ال تختل بذلؾ كميتيا وعموميا مف حيث المجموع؛ كما أف
بعضيا يخصص أو يقيد بعضا آخر".121
ثالثا .يورد يعقوب الباحسيف في (القواعد الفقيية) مبلحظة تحقيقية مفادىا :أنو قد يكوف
خروج الجزئيات مف القاعدة بسبب وجود مانع فييا ،أو عدـ تحقق شرطا مف شروطيا ،وليس ىذا
خاصا بالقاعدة الفقيية ،إذ أنو حتى القواعد األصولية يتحقق فييا مثل ىذا .وفي ىذا الصدد
يضيف قائبل" :إذا تتبعنا أكثر ما يستثنونو وجدناه لـ ينطبق عميو شرط القاعدة ،إذ أنيـ يذكروف
القاعدة مجردة مف الشروط التي البد مف تحققيا ،وقد يكوف خروج الجزئيات عف القاعدة بسبب
وجود مانع فييا ،وىذا األمر ينطبق عمى جميع القواعد وليس عمى القواعد الفقيية وحدىا ،فعمى
سبيل المثاؿ .مف القواعد األصولية قاعدة( :األمر لموجوب) ،ال يقدح في كميتيا قولو تعالى:
"فكموا مما أمسكف عميكـ" وال قولو –ملسو هيلع هللا ىلص" :-كل مما يميؾ"122؛ لوجود القرينة الصارفة عف مقتضاه
إلى اإلباحة في األوؿ والى التأديب ،أو الندب في الثاني.

120
121
122

شرح مجمة األحكاـ العدلية لدمحم طاىر األتاسي .مطبعة حمص .ط (1349 )1ىػ1930 -ـ.12-11/1 :
المرجع السابق نفسو.

جزء مف حديث رواه البخارؼ وغيره ،عف عمر بف أبي سممى -كتاب األطعمة –باب التسمية عمى الطعاـ

واألكل باليميف .رقـ (.)5376
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فإذا قيدنا القاعدة بقولنا( :األمر المجرد عف القرائف لموجوب) استقامت القاعدة الكمية،
وىذا ما يمكف أف يقاؿ في القاعدة الفقيية وغيرىا".123
رابعا .إف ما أشار إليو الباحسيف –فيما سبق -يبلحع في كثير مف القواعد التي عدليا
بعض الفقياء ،منيـ الشيخ مصطفى الزرقا في (شرحو لمقواعد) الذؼ قاـ بتعديل الكثير منيا،
بإضافة شرط فييا ،أو تغييره ،حتى يقمل مف مستثنياتيا .مثل قاعدة( :ال يجوز ألحد أف يتصرؼ
في ممؾ الغير ببل إذنو) ىذه عبارة القاعدة في (المجمة العدلية) والمقصود :ببل إذف المالؾ.
ولقد صاغيا الزرقا بحذؼ الضمير فجاءت عبارتيا أنو( :ال يجوز ألحد أف يتصرؼ في
ممؾ الغير ببل إذف) ليشمل إذف المالؾ واذف الشارع ،كما قد يكوف مصدر اإلذف الشرع أو العرؼ
كما (لو ذبح الراعي شاة أصيبت وال ترجى حياتيا ،فإنو ال يضمف) ونفاذ تصرؼ الولي أو
الوصي عمى القاصر ليس استثناء مف القاعدة ،بل مأذوف بو شرعا؛ ألنو مستند إلى والية.124
خامسا .في كثير مف األحياف يحدث تخمف مسألة ما عف حكـ قاعدة ،ما يمزـ منو
اندراج ىذه المسألة تحت حكـ قاعدة أخرػ .فالمسألة المخرجة تندرج ظاى ار تحت حكـ قاعدة
ولكنيا في الحقيقة مندرجة تحت حكـ قاعدة أخرػ ،وىذا مف باب تنازع المسألة بيف قاعدتيف.125
وفي ىذا السياؽ يقوؿ ابف السبكي في (األشباه)" :وربما جزموا بإعطائو (الفرع) حكما،
وذلؾ ينقض عمى األصل؛ لقوة أصل أخر عميو ،اجتذب ذلؾ الفرع ،وانتزعو ،وىذا شأف كل
المستثنيات مف القواعد".126
ومثل ذلؾ كثير في باب استثناء القاعدة بسبب العرؼ ،فكثي ار منيا تدخل تحت قاعدة:
(العادة محكمة) وىكذا.
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القواعد الفقيية ليعقوب الباحسيف .مرجع سابق.48-47 :
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المدخل الفقيي لمصطفى الزرقا .مرجع سابق.1041-1040/2 :
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األشباه والنظائر البف السبكي .مرجع سابق.84 :

125

ينظر موسوعة القواعد الفقيية لمبورنو .مرجع سابق .24/1
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خالصة القول في ىذا التحقيق
مما سبق يتبيف أف حاصل الرأؼ الذؼ يكاد يجمع عميو العمماء في -نظرؼ -يتمخص
في اآلتي:
 -1أف القاعدة أعـ مف أف تكوف كمية ،أو أغمبية ،وأف االستثناءات التي توجد في القاعدة ال
تخل بكميتيا ،وأف الخبلؼ الواقع في التعريفات شكمي ،أو اصطبلحي بالدرجة األولى؛
ألف مف عرؼ القاعدة الفقيية بأنيا (كمية) إنما ذىب إلى ما تـ بيانو سابقا ،ولـ يكف
العمماء ليغفموا موضوع االستثناء في القاعدة .أما مف عرفيا باألغمبية إنما فضل
التصريح والدقة.127
 -2ال داعي إلى وضع قيود تقضي إلى تحجير الواسع ،وتضييق نطاؽ القاعدة ،بحيث
يصعب تطبيق ذلؾ عمى كثير مف القواعد التي أدرجيا الفقياء في كتب القواعد.128

المطمب الثاني
الجمع بين االتجاىين
إف أوجو ما يقاؿ في التعميل عف سبب وصف القاعدة الفقيية بالكمية ،وسبب وصفيا
باألكثرية ىو:
أوال :إف أغمب التعريفات المذكورة لكبل االتجاىيف  ،تبقى تعريفات تصف القاعدة بأنيا
كمية ،ومع ذلؾ فإف بعضا ممف كتب في عمـ القواعد مف القدامى قد تنبو إلى ىذا الوصف العاـ،
فأ ارد أف يخصص القاعدة الفقيية بتعريف خاص بيا .مثل اإلماـ الحموؼ الذؼ عبر عف ذلؾ
التخصيص بقولو (إف القاعدة ىي عند الفقياء غيرىا عند النحاة واألصولييف.)...
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ينظر المسائل المستثناة مف القواعد الفقيية العامة .مرجع سابق.43 :

ينظر القواعد والضوابط المستخمصة مف التحرير لئلماـ جماؿ الديف الحصيرؼ .إعداد :عمى الندوؼ .مطبعة
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إال أف بعض النقاد يرػ بأف ىذه اإلفادة ليست في محميا ،وأف القواعد في –أغمبيا -ال
تكاد تخمو مف مستثنيات في كل العموـ ،واف وجودىا في القاعدة الفقيية أكثر منيا في قواعد
العموـ األخرػ.129
وبما أف وجود المستثنيات في أغمب القواعد لـ ينكره أحد حتى مف وصف القواعد بالكمية،
فإف تعدد وصف القواعد بيف الكمية واألغمبية بالتعريفات ال يعدو كونو تنوعا في العبارات والصيغ
االصطبلحية ،وكوف القواعد الفقيية أغمبية فيذا الوصف ال يقدح في كميتيا.
ثانيا :إف معظـ التعريفات لكبل االتجاىيف متقاربة إف لـ تكف جميعيا متحدة في الغاية
والمقصد ،حيث إنيا تتكامل في تطبيقاتيا عمى المسائل والفروع .فمف وصف القواعد الفقيية
بػ(الكمية) راعى كونيا جامعة لما تحتيا مف فروع ،ولـ يفصح عف اعتبار ما شذ عنيا ،بوصفو
ناد ار والنادر ال حكـ لو .وعمى ىذا المفيوـ عرفيا الجرجاني بأنيا "قضية كمية منطبقة عمى جميع
جزئياتيا"

130

وعرفيا التفتازاني بأنيا "حكـ كمي ينطبق عمى جزئياتو ،ليتعرؼ أحكاميا منو"

131

.

أما مف وصف القواعد الفقيية بػ(األكثرية) فقد راعى فييا أنيا مبنية عمى األكثر؛ باعتبار
أف لكل قاعدة مستثنيات ،ربما تكوف كثيرة نسبيا ،وبدرجات متفاوتة  ،وليست نادرة ،بحيث يكوف
الحكـ فييا مبنيا عمى المجموع ال عمى الجميع .أؼ :عمى األكثر ال عمى الكل .وعمى ىذا
المفيوـ عرفيا ابف السبكي بأنيا "األمر الكمي الذؼ ينطبق عمى أكثر جزئياتو لتعرؼ
أحكاميا" .132وعرفيا الحموؼ بأنيا (حكـ أكثرؼ ال كمي ينطبق عمى أكثر جزئياتو ،لتعرؼ
أحكاميا).133
ثالثا :إذا اعتبرنا أف تعريفات أصحاب االتجاه األوؿ أكثر شموال ،وأوسع مجاال فميس مف
المناسب أف نرجح رأؼ ىذا االتجاه ،أو نعتبره دوف غيره ،بحجة أف تعريفات االتجاه الثاني أضيق
129

ينظر .تيديب الفروؽ .عمى ىامش كتاب الفروؽ لدمحم عمى بف حسيف المكي المالكي .ضبط وتصحيح:

خميل المنصور ،دار الكتب العممية .بيروت ط(1418 )1ىػ1998-ـ36/1 :
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التعريفات لمجرجاني .مرجع سابق.149 :
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التمويح عمى التوضيح لمتفتازاني .مرجع سابق20/1 :

133

غمز العيوف والبصائر شرح األشباه والنظائر لمحموؼ .مرجع سابق22/1 :
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األشباه والنظائر البف السبكي .مرجع سابق11/1:
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مجاال ،وأقل شمولية .فمف المناسب ،بل مف االنصاؼ أف نعطي كل مفيوـ اعتباره بغض النظر
عف المرتبة أو الوصف الذؼ يندرج تحتو ،وبذا نكوف قد جمعنا بيف الوصفيف ،وأكدنا عمى حقيقة
وجود المرتبتيف وغيرىما في أقساـ ومراتب القواعد الفقيية ،بمؤلفات العمماء والباحثيف –قديما
وحديثا -فضبل عف أننا أولينا عمـ القواعد الفقيية مكانتو بيف باقي العموـ.
رابعا :إذا كاف العموـ الكمي –في األصل -ال يتخمف عنو جزئي ما فإف ذلؾ المتخمف
الجزئي –ميما اتسع -ال ينتظـ منو –شرعا أو عقبل -كمي يعارض الكمي األصمي الثابت ،وعمى
ىذا يكوف شأف الكميات االستقرائية.134
إال أف ما يمكف تصوره :أف يكوف تخمف بعض الجزئيات قادحا في الكميات العقمية ،إف
تخمف عف مقتضاىا بعض الجزئيات .كقولنا( :ما ثبت لمشيء ثبت لمثمو عقبل) فمثل ىذا الكمي
العقمي ال يمكف فيو التخمف البتة .إذ لو تخمف لـ يصح الحكـ بالقضية القائمة (ما ثبت لمشيء
ثبت لمثمو)

135

وىذا بخبلؼ الكميات االستقرائية ،التي يصح أف يتخمف عف مقتضاىا بعض

الجزئيات دوف أف يكوف قادحا فييا .كما في قولنا:
(كل حيواف يحرؾ فكو السفمي عند المضغ) فيذه قاعدة كمية استقرائية ،خرج عنيا
التمساح؛ حيث إنو يحرؾ فكو العموؼ عند المضغ .فخروج التمساح مف القاعدة االستقرائية ،ال
يخرجيا عف كونيا كمية .فكأنو قيل( :كل حيواف يحرؾ فكو األسفل حيف المضغ إال التمساح).
ومف ىنا .فالعموـ العادؼ المبني عمى االستقراء ال يوجب عدـ التخمف بل الذؼ يوجبو
إنما العموـ العقمي؛ ألف العقميات طريقيا البحث والنظر ،وأما الشرعيات فطريقيا االستقراء الذؼ
ال ينقضو تخمف بعض الجزئيات.136
خامسا :في كثير مف األحياف تتخمف مسألة ما عف حكـ قاعدة معينة مما يمزـ منو
اندراج ىذه المسألة تحت قاعدة أخرػ .بمعنى :أنو تكوف المسألة المخرجة تندرج ظاى ار تحت
134

ينظر الموافقات في أصوؿ األحكاـ لمشاطبي (ابي اسحاؽ إبراىيـ) دار احياء الكتب العربية .تعميق :دمحم

حسنيف مخموؼ .مكتبة فيل عيسى الحمبي القاىرة35/2 :
135
136

المرجع السابق152/3 :

ينظر .الوجيز في ايضاح قواعد الفقو الكمية .مرجع سابق18-17 :
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حكـ القاعدة (س) مثبل .ولكنيا في الحقيقة مندرجة تحت القاعدة (ص) وىذا مف باب تنازع
المسألتيف بيف قاعدتيف.137
وفي ىذا يقوؿ ابف السبكي ..." :وربما جزموا بإعطائو (أؼ الفرع) حكما وذلؾ ينقض
عمى األصل ،لقوة أصل آخر عميو ،اجتذب ذلؾ الفرع وانتزعو ،وىذا شأف كل المستثنيات مف
القواعد".138
سادسا :إذا اعتبرنا أف القواعد الفقيية ىي (حكـ شرعي في قضية أغمبية )...تعريفا
صحيحا ،فميس مف المناسب أف نضرب صفحا عف الرأؼ األخر الذؼ يصف القاعدة الفقيية
بأنيا (أمر كمي) أو (قضية كمية) حسب المصطمح العاـ الذؼ قرره أصحاب االتجاه األوؿ .وال
مانع –كذلؾ -مف أف نأخذ بالوصفيف لكبل االتجاىيف ،ونسير في نفس االتجاه.

المطمب الثالث
الرأي الذي تميل إليو النفس في كمية القواعد وأكثريتيا
لمحاولة الفصل في ازدواجية القوؿ حوؿ مفيوـ القاعدة الفقيية ،وبياف حقيقتيا فإف ما
يمكف الميل إليو– ،في نظرؼ -ىو كوف القواعد الفقيية كمية لعدة أمور ،منيا:
 -1نشوء استعماؿ الكميات في سائر العموـ –بالنظر إلى وضعيا المغوؼ في داللتيا -عمى
الشموؿ ،باعتبار أف كممة (كل) صيغة مف صيغ العموـ.
 -2شأف القواعد -في األصل -أف تكوف كمية ،139وبناء عمى ىذا األصل فالعمماء لـ يختمفوا
في كوف القواعد في سائر العموـ ال تخمو عف الشواذ والمستثنيات ،وانما االختبلؼ بينيـ
في نسبة التفاوت فيما بينيا.
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ينظر .موسوعة القواعد الفقيية لدمحم صدقي البورنو مكتبة التوبة .الرياض .ط (1410 )1ىػ1990 -ـ:
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األشباه والنظائر البف السبكي .مرجع سابق84 :

ينظر شرح الكوكب المنير البف النجار .مرجع سابق.45/1 :
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 -3عبارة الكمية في مجاؿ الفقو االسبلمي يراد بيا كوف المفيوـ كميا حقيقيا أو إضافيا،
وتكوف ليذه الكميات جزئيات مندرجة تحتيا.140
 -4المألوؼ المعيود أف الكبلـ الذؼ استيل بكممة (كل) في الفقو االسبلمي انسحب عميو
مفيوـ الكمية –غالبا -سواء كاف مف قبيل القواعد أو الضوابط.
 -5إف مصطمح األصل عند القدامى مف الفقياء يكوف لو نفس مفيوـ الكل ،ومف أمثمة
ذلؾ:
أ -تصدير اإلماـ الكرخي رسالتو المسماة (أصوؿ اإلماـ الكرخي) كل قاعدة منيا بمفع
األصل.141
ب -إطبلؽ اإلماـ الشاطبي عمى المقاصد الشرعية (الضرورية والحاجية والتحسينية) وصف
كميات الشريعة ،مؤكدا أف ليذه الكميات جزئيات ال تستغني عف اإلندراج تحتيا.142
ج -وصف اإلماـ ابف نجيـ لقواعده الفقيية  -التي أدرجيا تحت الفف األوؿ -بالكمية ،وأراد
بيا القواعد العامة الجامعة لفروع مف أبواب شتى.143
د -وجود بعض النصوص في مدونة اإلماـ مالؾ ،تشعر بأف ضبط المسائل بالكميات كاف
محل اعتبار واعتناء عند أىل تمؾ الطبقة مف الفقياء.
كما أف احتواء كتاب (األـ) لئلماـ الشافعي لنصوص – في أكثر مف باب – يتحقق فييا
مفيوـ الكميات.144
 -6مف ضروب االجتياد الذؼ ال ينقطع –عمى مدػ الزمف -وأف الحاجة إليو ماسة –
أحيانا -تطبيق الكميات الفقيية عمى جزئيات الواقع .وىذا ما أكد عميو اإلماـ الشاطبي
في (موافقاتو) في معرض حديثو عف تحقيق المناط.145
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ينظر .كشاؼ اصطبلحات الفنوف لمتيانوؼ .مرجع سابق1264/2 :
ينظر المسائل المستثناة مف القواعد العامة .مرجع سابق.56-55 :
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ينظر األشباه والنظائر البف نجيـ .مرجع سابق166 :
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ينظر الموافقات لمشاطبي .مرجع سابق.50-49/3 :
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 -7إف المستثنيات مف أؼ قاعدة ال تغض أو تنقص مف شأنيا ومكانتيا ،ولذلؾ تحفع
المستثنيات كما تحفع االصوؿ ،حتى يتـ ربط مسائل الموضوع مف جميع جوانبو.
 -8وجود المستثنيات وكثرتيا تختمف مف قاعدة إلى أخرػ ،فاالستثناء في القواعد الفقيية
الكبرػ (الخمس األساسية) قميل جدا ،مقارنة بما في القواعد األقل مرتبة في السعة
والشموؿ مف ىذا النوع وىذا يجعمنا ال نمتزـ بالتركيز عمى صفة األغمبية في تعريف
القواعد الفقيية.146
وهللا أعمـ
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ينظر القواعد الفقيية لعمي الندوؼ .مرجع سابق44 :
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نتائج البحث وتوصياتو
بعد االنتياء –بحمد هللا -مف إعداد موضوعات ىذا البحث في مفيوـ القواعد الفقيية
وكونيا كمية أو أكثرية ،فإني أضع في ىذه الخاتمة أىـ النتائج التي وقفت عمييا ،والتوصيات
المناسبة لتوظيف ىذا البحث وتطويره.
أوال :النتائج
 -1القواعد الفقيية مف أعظـ االبداعات العقمية ،فيي صيغ اجمالية عامة مف حصيمة التراث
الفقيي ،ومف جوامع الكمـ ،المعبر عف الفكر الفقيي ،استنبطيا العمماء والفقياء مف
دالئل النصوص الشرعية ،وصاغوىا بعبارات جزلة جرت مجرػ األمثاؿ في شيرتيا.
 -2القواعد الفقيية .أصوؿ ومبادغ ذات قيمة معتبرة في ميزاف الشرع االسبلمي ،وفي وضع
أحكاـ مسائل النوازؿ والمستجدات وفروعيا ،وفي التعامل معيا ،قضاء وتشريعا.
 -3القواعد الفقيية عمـ شرعي إسبلمي ،كػ(عمـ األصوؿ ،وعمـ الحديث ،وعمـ الطب ،وعمـ
القانوف) يعنى بالصيغ الفقيية العامة ،والمبادغ الكبرػ التي تنطوؼ عمى فروعيا
وجزئياتيا الفقيية.
 -4عمـ القواعد الفقيية يعنى بتجميع الفروع الفقيية ،وحصرىا في جمل وصيغ كبرػ وعامة؛
لتيسير الرجوع إلييا ،وتسييل استحضارىا وحفظيا ،واالستشياد بيا.
 -5القاعدة الفقيية تكوف كمية -أحيانا-؛ ألنيا تشمل كل جزئياتيا ،وتكوف أغمبية –أحيانا
أخرػ -ألنيا شاممة ألغمب جزئياتيا ،وتكوف بعضية –في بعض األحياف -ألنيا ال
تشمل إال عدد محدودا مف الجزئيات.
 -6لمقواعد الفقيية فوائد عظيمة ،وآثا ار بميغة ،تنعكس إجابا في تكويف الممكة الفقيية لدػ
المتخصصيف في عمـ الفقو اإلسبلمي ،وتجعميـ أكثر إدراكا ،وأوسع فيما ،وأبمغ معرفة
بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ومقاصدىا.
 -7يتفق العمماء والباحثوف في سائر العموـ عمى أف القواعد عموما ال تخمو عف الشواذ
والمستثنيات ،ويختمفوف في نسبة التفاوت فيما بينيا.
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 -8يتفق العمماء والباحثوف عمى أف االستثناء والشذوذ في القاعدة االستقرائية ال يغض وال
ينقص مف شأنيا ،ولذلؾ تحفع المستثنيات كما تحفع األصوؿ ،حتى يتـ ربط مسائل
الموضوع مف جميع جوانبو ،وىذا بخبلؼ القواعد العقمية فيي ال تقبل االستثناء ،وال
تنخرـ في حاؿ مف األحواؿ.
ثانيا :التوصيات
يوصي الباحث المختصيف مف المسؤوليف بالجامعات والمراكز العممية في الدوؿ
اإلسبلمية إلى االىتماـ بيذه الثروة الفقيية الكامنة عف طريق اآلتي:
 -1العمل عمى استخراج األحكاـ الشرعية لممستجدات العصرية ،بتتبعيا ،حتى يظير تأثرييا
في جميع مجاالت الحياة.
 -2التعامل مع القواعد الفقيية خاصة الكمية منيا ،في إحبلليا محل الدليل عندما تعوز
القاضي أو المفتي الحاجة إلى االستدالؿ.
 -3جعل أميات عمـ القواعد الفقيية المعتبرة ىي الركيزة الثابتة في :مراكز القضاء ،ودور
اإلفتاء ،والمجامع الفقيية ،لما تحتويو مف المسائل والوقائع في مختمف األبواب والفروع.
 -4جعل عمـ القواعد مقر ار دراسيا في أكثر مف مستوػ دراسي ،بمرحمتي الدراسة الجامعية،
والدراسة العميا ،لتخصصات الدراسات اإلسبلمية والشرعية ،والقضائية والقانونية.
ختاما أقوؿ:
إف ىذا البحث العممي –المتواضع -ىو جيد المقل ،بذلت في إعداده جيدا أحسبو كبي ار
وأنفقت في ذلؾ وقتا كثيرا ،وال أزعـ أنني أوفيت موضوعو حقو ،أو قاربت مف ذلؾ ...فما كاف
فيو مف صواب فمف هللا وبتوفيق منو ،وما كاف فيو مف خطأ فمف نفسي ومف الشيطاف ،وهللا
ورسولو منو بريئاف .وصمى هللا عمى نبينا دمحم وعمى آلو وأصحابو أجمعيف .والحمد ﵀ رب
العالميف.
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مصادر البحث ومراجعو
 -1اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ لآلمدؼ .عمى بف أبي عمي ،دار الكتب العممية ،بيروت
( 1403ىػ1983 -ـ).
 -2احياء عموـ الديف ألبي حامد الغزالي .دار المعرفة .بيروت(1402ىػ1988-ـ).
 -3األشباه والنظائر البف السبكي .ت عادؿ عبد الموجود وعمى عوض .دار الكتب العممية
بيروت .ط(1411)1ىػ1991-ـ.
 -4األشباه والنظائر البف السبكي ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط (1411 )1ىػ 1991 -ـ.
 -5االشباه والنظائر لجبلؿ الديف السيوطي .ت :خالد عبدالفتاح ،مؤسسة الكتب الثقافية،
بيروت ،ط(1419 )3ىػ1999 -ـ.
 -6أصوؿ الفقو لدمحم أبو النور زىير .المدار اإلسبلمي .بيروت (د.ت).
 -7أصوؿ الفقو لدمحم ابي زىرة .دار الفكر العربي .القاىرة (د.ت).
 -8تاج العروس مف جواىر القاموس لمزبيدؼ .و ازرة اإلعبلـ بالكويت( .د.ت).
 -9تاريخ الفقو االسبلمي لدمحم عبادة .دار الطباعة الدمحمية بالقاىرة .ط(1389 )2ىػ .
 -10التجديد في الفقو االسبلمي لدمحم الدسوقي .المجمس األعمى لمشؤوف االسبلمية بالقاىرة
(ع – 77.س 1422ىػ 2001 -ـ).
 -11التعريفات لمسيد الجرجاني .مكتبة مصطفى الحمبي .القاىرة (1357ىػ1938 -ـ).
 -12تفسير الكشاؼ ألبي القاسـ الزمخشرؼ ،المكتبة التوفيقية – مصر (د.ت).
 -13تفسير المنار لدمحم رشيد رضا .دار المعرفة .بيروت .ط(1393 )2ىػ1973 -ـ.
 -14التمويح عمى التوضيح لسعد الديف التفتازاني .مكتبة صنايع .بالقاىرة (1310ىػ).
 -15التمييد في تخريج الفروع عمى األصوؿ لئلسنوؼ .ت :دمحم حسف ىيتو .مؤسسة الرسالة.
بيروت ط(1400)1ىػ 1980-ـ.
 -16تيديب الفروؽ .عمى ىامش كتاب الفروؽ لدمحم عمى بف حسيف المكي المالكي .ضبط
وتصحيح :خميل المنصور ،دار الكتب العممية .بيروت ط(1418 )1ىػ1998 -ـ.
 -17الرد عمى المنطقييف لبف تيمية .دار المعرفة .بيروت (د.ت).
 -18شرح الكوكب المنير لمفتوحي دمحم بف أحمد .مطبعة السنة الدمحمية بالقاىرة (د.ت).
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 -19شرح مجمة األحكاـ لدمحم طاىر األتاسي .مطبعة حمص .ط (1349 )1ىػ1930 -ـ.
 -20شرح مختصر الروضة لسميماف الطوفي الحنبمي .ت :عبدهللا التركي .مؤسسة الرسالة
بيروت .ط(1410 )1ىػ.
 -21غمز عيوف البصائر شرح األشباه والنظائر البف نجيـ .تأليف أحمد بف دمحم الحموؼ .دار
الكتب العممية بيروت ط(1405 )1ىػ1985 -ـ.
 -22فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ لمعسقبلني .ت :عبدالعزيز بف باز .دار الكتب العممية
بيروت .ط(1424 )4ىػ2002 -ـ.
 -23الفروؽ لشياب المديف القرافي ،مؤسسة الرسالة ،ت :عمر حسف ،بيروت ،ط ()2
1432ىػ 2011 -ـ.
 -24القاموس المبيف في اصطبلحات األصولييف لمحمود حامد عثماف .دار الحديث بالقاىرة.
ط (1421 )1ىػ2000 -ـ.
 -25القاموس المحيط لمفيروز آبادؼ .مؤسسة الرسالة .بيروت .ط(1419 )6ىػ 1998-ـ.
 -26قواعد الفقو االسبلمي مف خبلؿ كتاب -االشراؼ عمى مسائل الخبلؼ لمقاضي
عبدالوىاب .اعداد دمحم الروكي .دار القمـ بدمشق .ط(1419 )1ىػ1998 -ـ.
 -27شرح القواعد الفقيية أحمد دمحم الزرقاء .دار القمـ بدمشق .ط(1422 )6ىػ2001-ـ.
 -28القواعد الفقيية المستخرجة مف كتاب إعبلـ الموقعيف البف القيـ الجوزية .إعداد :أبي
عبدالرحمف الجزائرؼ .دار ابف القيـ .الرياض  .ط(1929 )2ىػ 2008-ـ.
 -29القواعد الفقيية لممقرؼ .ت:أحمد بف حميد .جامعة أـ القرػ بمكة المكرمة (د.ت).
 -30القواعد الفقيية لعمي أحمد الندوؼ .دار القمـ بدمشق .ط(1428 )7ىػ2007 -ـ.
 -31القواعد الفقيية لفيـ النصوص الشرعية لعبد الرحمف بف ناصر السعدؼ ،دار الحرميف،
ط ( 1420 )1ىػ 1999 -ـ.
 -32القواعد الفقيية ليعقوب الباحسيف .مكتبة الرشد .الرياض ط(1420 )2ىػ1999 -ـ.
 -33القواعد الفقيية مف ظاىرة إلى عمـ وأثر ذلؾ في الفقو االسبلمي .دمحم عبدالرحمف
المرعشمي .كمية اإلماـ األوزاعي لمدراسات االسبلمية .بيروت (د.ت).
 -34القواعد الكمية .لدمحم شبير .دار النفائس .عماف .االردف .ط(1428 )2ىػ 2007-ـ .
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 -35القواعد في الفقو االسبلمي البف رجب الحنبمي ،دار المعرفة ،بيروت (د.ت).
 -36كشاؼ اصطبلحات الفنوف لدمحم التيانوؼ .دار صادر .بيروت (د.ت).
 -37الكميات .لمكفوؼ .مؤسسة الرسالة .بيروت ط(1419 )2ىػ1998 -ـ.
 -38لساف العرب ألبف منظور .دار صادر .بيروت ط(1414 )3ىػ1994 -ـ.
 -39الممع في أصوؿ الفقو ألبي اسحاؽ الشيرازؼ .المكتبة التوفيقة بالقاىرة (د.ت).
 -40مجموع الفتاوػ البف تيمية .جمع وترتيب :عبدالرحمف بف دمحم .مكتبة المعارؼ بالرباط-
المغرب (د.ت).
 -41المجموع المذىب في قواعد المذىب لمعبلئي ت :دمحم عبدالغفار الشريف .مكتبة جامعة
دمحم بف سعود اإلسبلمية (د.ت).
 -42المحمى عمى جمع الجوامع مع حاشية البناني لمسبكي .دار الفكر .بيروت (د.ت) .
 -43مختصر مف قواعد العبلئي وكبلـ اإلسنوؼ لنورالديف الحموؼ .المعروؼ بابف خطيب
الدىشة ت :مصطفى البنجويني .مطبعة الجميورية العراقية .الموصل1984( .ىػ).
 -44المدخل الفقيي العاـ .مصطفى الزرقاء .مطابع (أ ب) دمشق .ط(1968 -1967 )9ـ.
 -45المسائل المستثناة مف القاعدة الفقيية العامة وأسباب استثنائيا .سعاد اوىاب( .رسالة
ماجستير) جامعة الجزائر .كمية العموـ اإلسبلمية (1426ىػ2005 -ـ).
 -46المستصفى مف عمـ األصوؿ ألبي حامد الغزالي .دار صادر .بيروت (د.ت).
 -47المصباح المنير ألحمد الفيومي .دار الحديث بالقاىرة .ط(1421 )1ىػ2000 -ـ.
 -48معاني القرآف لمنحاس .ت :يحيى مراد .دار الحديث  .القاىرة1425( .ىػ2004 -ـ).
 -49معاني القرآف لمزجاج .ت :عبدالجميل شمبي .دار الحديث بالقاىرة1414 .ىػ1994 -ـ.
 -50المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية والفرنسية ...لجميل صميبا .الشركة العالمية لمكتاب.
بيروت (1414ىػ1994 -ـ).
 -51المعجـ الوسيط .مجمع المغة العربية .القاىرة .مكتبة الشروؽ الدولية بالقاىرة .ط()5
1432ىػ2011-ـ.
 -52معجـ لغة الفقياء .لدمحم رواس .دار النفائس .بيروت .ط(1416 )1ىػ1996 -ـ.
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 -53مفردات ألفاظ القرآف لمراغب األصفياني ،مكتبة فياض ،ت :مصطفى بف العدوؼ،
المنصورة ،مصر ( 1430ىػ 2009 -ـ) .
 -54المقدمة البف خمدوف .مطبعة عبدالسبلـ بف دمحم شقروف بمصر (د.ت).
 -55منافع الدقائق شرح مجمع الحقائق في أصوؿ الفقو ،ألبي سعيد دمحم ابف دمحم ابف
مصطفى الخادمي .المطبعة العامرة .اسطنبوؿ (1308ىػ).
 -56المنثور في القواعد لمزركشي .ت :تسير فائق ،و ازرة األوقاؼ والشؤوف االسبلمية
بالكويت .طباعة مؤسسة الخميج بالكويت (د.ت).
 -57المواضعة في االصطبلح عمى خبلؼ الشريعة – ضمف كتاب فقو النوازؿ -البي بكر
أبوزيد .مؤسسة الرسالة .ط(1416 )1ىػ .
 -58الموافقات في أصوؿ األحكاـ لمشاطبي .تعميق دمحم حسنيف مخموؼ .دار إحياء الكتب
العربية -مكتبة فيصل عيسى الحمبي بالقاىرة(.د.ت).
 -59الميسر في عمـ القواعد الفقيية لنور الديف الخادمي .مؤسسة بف عاشور لمتوزيع .تونس
ط(1428 )1ىػ2007 -ـ.
 -60نياية السوؿ في تخريج منياج األصوؿ ،لجماؿ الديف اإلسنوؼ ،شرح منياج الوصوؿ في
عمـ األصوؿ ،لمبيضاوؼ ،دار الكتب العممية ،بيروت .ط(1420 )1ىػ1999 -ـ.
 -61الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية لدمحم صدقي البورنو .مؤسسة الرسالة ببيروت.
ط(1422 )5ىػ2002 -ـ.
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البعد الفمسفي لمشرعية الدستورية
أ .صالح أحمد الفرجاني
عضو هيئة تدريس كمية القانون /جامعة طرابمس
المقدمة
لقد حرصت الدول الحديثة والمتقدمة عمى التمسك بمبدأ الشرعية والذي يعنى خضوع
ن
اء كانوا حكاماً أو محكومين ،وتبرز أىمية ىذا
الدولة واألفراد في تصرفاتيم ألحكام القانو سو ً
المبدأ من خالل تطبيق سيادة الدستور أو القانون والخضوع لو ،ومن خاللو يتحقق مبدأ المساواة
بين األفراد ،وبذلك تتأكد الضمانات القانونية وغيرىا المنصوص عمييا في إعالن حقوق اإلنسان
والمواطن الصادر سنة 1789م ،وىو ما تضمنتو الدساتير والمواثيق الدولية واإلقميمية وحرصت
عميو تمك الدول ،وتكفل بيا حقوق المواطنين في كافة المجاالت(.)1
والشرعية لغة جاءت من الشرع الذي ىو الطريق أو المذىب المستقيم .وشرع الوارد:

ِ
استسقى الماء بما فيو ،وتأتي بمعنى جعمو مسنوناً َ شرع َل ُكم ِمن ِّ
الد ِ
وحا
ََ ْ َ
ين َما َو َّصى ِبه ُن ً
صدق هللا العظيم.

()1

ميد الطريق وشرع الشيء رفعو ،وشرع الرمح سدده وفي محكم التنزيل لِ ُك ٍّّل َج َعْمَنا
كذلك َ
(.)3
()2
ِ ِ
اجا والمشرعة (شريعة الماء نبع الماء) ،جعمو مسنوناً ومشروعاً
مْن ُك ْم شْر َع ًة َو ِمْن َه ً
أما اصطالحاً فيي تعني خضوع الحكام والمحكومين في الدولة جميعيم "لسيادة القانون"
وتنبع ىذه الشرعية من خالل أىمية قواعد التنظيم القانوني في الدولة التي تحتل قمة اليرم ،وىي
()1

د .طعيمو الجرف ،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة لمقانون ،دار النيضة العربية ،القاىرة1976 ،م،

ص 10وما بعدىا.

( )2سورة الشورى ،اآلية.13 :
()3
()4

سورة المائدة ،اآلية.48 :

د .إبراىيم أنيس وآخرين ،المعجم الوسيط ،جـ  ،1ط  ،2باب الشين ،ص.479
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التي َّ
تشكل من خالل التدرج اليرمي لقوة القانون؛ تتمثل في الوثيقة التي أفرغت قواعد الدستور
بيا بحيث تعمو جميع السمطات في الدولة كنظام قانوني وىو البناء الشكمي "المعيار الشكمي"
الذي تقوم عميو مفيوم الشرعية في الدولة والذي ىو في رأينا نواة الشرعية الدستورية.
ومن الناحية التطبيقية "المعيار الموضوعي" فتعني خضوع الدولة بكافة أجيزتيا
وسمطاتيا وأعماليا وتصرفاتياً لحكم وسيادة القانون سواء كانت ىذه السمطة تشريعية أم تنفيذية أم
قضائية ،وىذه السيادة تشمل في إطارىا العام الدستور والقوانين العادية النافذة ،والق اررات والموائح
اإلدارية والمبادئ العامة لمقانون وأحكام القانون والقضاء اإلداري

()4

والتي يجب وفي تقديرنا أن

تسخر لخدمة األفراد والنيوض بالحريات العامة وضماناتيا التي يتوجب أن يتمتع بيا األفراد في
كل مجتمع.
ىذا وسنتناول في مطمب أول ،ماىية الشرعية الدستورية ،وفي مطمب ثان ،األسس
الفمسفية لمشرعية الدستورية.

()1

انظر د .عوابدي عمار ،مبدأ تدرج فكرة السمطة الرئاسية  ،دار ىومو  ،الجزائر  ،1998،ص510:

 -د .طعيمة الجرف ،المرجع السابق ،ص .75
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البعد الفلسفي للشرعية الدستورية

المطمب األول
ماهية الشرعية الدستورية
إن سيادة القانون والديمقراطية ليست ضماناً مطموباً لحرية الفرد فحسب بل ىي األساس
الوحيد لمشروعية السمطة ،األمر الذي يدعونا لدراسة مفيوم الشرعية الدستورية (الفرع األول)
وتطور الشرعية الدستورية (الفرع الثاني).

الفرع األول
مفهوم الشرعية الدستورية
إن الراي السائد في الفقو يرى بأن الشرعية الدستورية ىي الضمان األعمى لمحقوق
والحريات لما ليا من أثر كبير في إحداث التوازن المطموب لفاعمية العدالة والمصمحة العامة في
المجتمع في إطار سيادة القانون حتى يتمتع الفرد بحريتو بعيداً عن األنظمة التسمطية التي
تتجاىل حقوق الفرد وحرياتو ،كما ىو الحال في الدولة القانونية التي تحمى المصالح القانونية
جميعيا ،حتى أن مصمحة الفرد ال يجوز إىدارىا بمعنى أو بدعوى المحافظة عمى مصمحة
المجتمع(.)1
ففي األنظمة التسمطية ،لوحظ أن الدول أعطت نفسيا تحقيق مصمحتيا بشكل مستقر
وثابت وىو ما يسمى بمبدأ تفوق الدولة ،األمر الذي ال يمكن إق ارره إال باستعمال القوة أو
العنف ،لذلك كانت الدول تمجأ لتجريد الفرد من ضماناتو وحرياتو ،فأصبح القانون أداة السمطة
ويدىا التي تبطش بيا ،مما أدى إلى انحرافيا عن طبيعة اليدف الذي أنشأت من أجمو وفي ذلك
يقول األستاذ والفقيو جورج بوردوGeorge Burdeau

"إن أىمية القوانين الدستورية تكون

عقيمة لو أن أجيزة الدولة تستطيع انتياكيا دون التعرض لعقاب ما"(.)2
()1

د .أحمد فتحي سرور ،الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية،

القاىرة ،مصر ،1995 ،ص 39وما بعدىا.

George Burd eau ,Constitionnel et Intuitions Politiques, Paris,1977.P;102
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حيث يتعين وجود األثر المقيد المرتبط بالنظام الدستوري الواجب التقيد بو واحترامو من
قبل السمطات العامة تحت طائمة الجزاء ،ولذلك يختمف مضمون مبدأ الشرعية الدستورية من دولة
ألخرى بقدر اختالف نظاميا السياسي واالقتصادي في إطار أيديولوجيتيا ونظاميا الديمقراطي
الذي تفرضو الدولة الحديثة ،حيث الشرعية الدستورية في دولة القانون وىي ترسيخ لسيادة القانون
والديمقراطية.
وىذا المفيوم يختمف كذلك باختالف قوة تفعيل القانون وفقاً لمتدرج اليرمي في النظام
القانوني ،فالشرعية الدستورية وفقاً لما تقدم ،تعتبر الضمان األعمى لسيادة القانون من خالل
ممارسات السمطة ألعماليا واختصاصاتيا في ىذا اإلطار ،وبالتالي فإن كل سمطة من السمطات
في إطار مبدأ الفصل القانوني أو الدستوري -عندما تمارس اختصاصاتيا ،يتوجب عمييا ترسيخ
وتدعيم ىذا المبدأ كضمان لحقوق وحريات األفراد في المجتمع واشباعاً لحاجاتيم المتجددة.
ومن ىنا تبرز أىمية تدعيم القضاء لمبدأ الشرعية الدستورية من خالل استقاللو
وحصانتو وتطبيقاتو القانونية السميمة دون تدخل من أية سمطة في الدولة ّأياً كانت قوتيا
ومصدرىا واختصاصاتيا ،فالتطبيقات القانونية لمقضايا الدستورية وكيفية الرقابة عمى دستورية

القوانين ىي في األصل وحدة الحماية لسيادة القانون والديمقراطية وحقوق اإلنسان ألن الدستور
ىو الوسيمة التي استحدثيا الفكر الدستوري لحماية مبدأ الشرعية.
ومن ىنا نرى أنو وفي ظل انحدار النظم الديكتاتورية فقد أصبحت الحاجة ممحة لتطبيق
الرقابة عمى دستورية القوانين التي تتوافر من خالليا قيمة الشرعية التي تعد ضماناً لعدم المساس
بحريات األفراد.
ىذا وقد أصبحت الرقابة عمى دستورية القوانين بعد الحرب العالمية الثانية إحدى وظائف
النظام القضائي ففي األنظمة الديمقراطية البد أن تكون األغمبية البرلمانية ىي المسيطرة،
األمر الذي تطمب وجود قضاء دستوري يوازن ويراقب ىذه القوانين وكما حدث في ألمانيا
واسبانيا.
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النظام الديمقراطي ىو الذي يترجم سيادة القانون ،وىو األمر الذي ال يقوم إال في البالد
التي تشيد الرقابة عمى دستورية القوانين ،لذلك فشرعية الرقابة ىذه ىي نجاح الديمقراطية في ظل
دولة القانون.
لذلك يرى جانب من الفقو بأن سيادة الدستور تتأكد من خالل تطبيق الرقابة عمى
سياسياً لو القوة اإللزامية األدبية فقط ،وعميو فإن
دستورية القوانين واال سيكون الدستور برنامجاً
ّ
مخالفة التشريع ستكون ليا مبرراتيا في جميع األحوال ،لذلك فإن الرقابة عمى دستورية القوانين
تؤكد جمود الدستور والزاميتو وسموه( ،)1وىو األمر الذي يؤكد بأنو ال يمكن وجود قضاء دستوري
في دولة بدون وجود الدستور.

الفرع الثاني
تطور الشرعية الدستورية
لقد سبقت مرحمة إعالنات الحقوق في العالم مراحل عديدة منذ بدء الخميقة فكانت أولى
ىذه المراحل ىي مرحمة القناصين والجماعيين وىي من أىم المراحل التي كونت بيا المجتمعات
قاعدة قوية في التكافل والتضامن كقاعدة أساسية قائمة عمى التسامح واصالح ذات البين بحيث
أصبح ىذا التكامل القائم عمى الفطرة والعطف أساساً لمشرعية التي يتعامل بيا ىذا الجيل في
كما من االنتياكات
المرحمة البدائية لمبشرية ،وقد تبعت ىذه المرحمة مراحل عديدة شيدت ّ
وخصوصاً نشوء المجتمع الذي ساده الظمم واالستبداد غير مراع لمشرعية أو باألحرى لألسس
()1

 Eisenmann, Ia haute Court ConstitutionneLLe dautrich, Paris,1986,P;37لمتعبير عن

سمو الدستور تناول الفقو مصطمحات عديدة ولكنيا جميعيا تؤدي نفس الغرض والمعنى ،فمنيم من يستخدم

عموية الدستور وفاعمية الدستور وسيادة الدستور كالفقو العربي أما الفقو الفرنسي فقد استخدم عدة مصطمحات
منو  Le Principe-de Iegalite sonvrainte,وكذلك الفقو اإلنجميزي -rul of law :د .عبدالغني بسيونى،
النظم السياسية والقانون الدستوري ،منشأة المعارف باإلسكندرية1997 ،م ،ص .403

 د .عبدالعظيم عبدالسالم عبدالحميد ،الرقابة عمى دستورية القوانين ،دراسة مقارنة ،دار الوالء ،القاىرة ،1991ص7

 -د .مطير قعمول ،ضمانات عموية الدستور ،أطروحة دكتوراه ،جامعة االقتصاد والتصرف ،جامعة تونس المنار،

1993م1994-م ،ص 5وما بعدىا.
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الحياتية المجبولة عمى الفطرة اإلنسانية ،وقد تبع ذلك مرحمة أخرى وىي مرحمة ما قبل اإلسالم
والتي تعد نياية حقبة المجتمع القبمي بعد أن حبى هللا البشرية باإلسالم والذي نظم القواعد
الشرعية ضمن إطار دستوري قوي تمثل بالقرآن الكريم وحدد بو ومن خاللو القواعد الدستورية
لمشرعية في اإلسالم في كافة المجاالت أىميا أنو كان قاعدة صالحة لكل زمان ومكان وىي من
أخروياً(.)1
أفضل األسس الدستورية التي رفعت البشرية إلى أرقى المستويات
دنيوياً و ّ
ّ
كما جاءت مرحمة العصور الوسطى والتي سادىا االستبداد والصراع فيما بين
أساسياً من العوامل التي
اإلمبراطورية والكنسية التي تولد عنيا ظيور اإلقطاع الذي كان عامالً ّ
اعتداء عمى مبادئ الشرعية ،مما حدا بظيور ما
أدت النتياكات حقوق اإلنسان األمر الذي يعد
ً
يسمى بالحد من سمطة المموك االستبدادية في نياية ىذه المرحمة(.)2

أما مرحمة إعالنات الحقوق فقد ابتدأت بيا محاوالت عديدة لتدوين القانون ووثائق حقوق
اإلنسان كأساس لتأصيل الشرعية وقد كانت أقدم ىذه الوثائق واإلعالنات ما يسمى باتفاق عام
 1180الذي جاء بو الممك "أولفونسو التاسع" ممك ليون – وبين محكوميو حيث جاء بو إقرار
العديد من الحقوق أىميا حرمة الحياة ،والشرف وحماية الممتمكات وحق المتيم في المحاكمة
العادلة  -وىي إشارة إلحياء مبدأ الشرعية.
كما يعد من أىم وأشير اإلعالنات ،إعالن الحقوق االنجميزي (العيد األعظم) الشرعة
الكبرى الذي أصدره الممك جون عام 1215م ،والذي أقر مبادئ عدم المساس بحقوق الشعب
وأىميا -:
 -2حق الممكية

 -1حق التقاضي

وكذلك إعالن الحقوق الصادرة عام 1222م بمممكة المجر في عيد" اندرو" ،والذي تأكد من
خاللو مبدأ عدم إلقاء القبض عمى األشخاص إال وفق القانون.
()1
()2

د .محمود زناتي ،حقوق اإلنسان ،مدخل تاريخي ،دار النيضة العربية ،القاىرة1985 ،م ،ص 7وما بعدىا.

د.صبحي المحمصاني ،أركان حقوق اإلنسان مقارنة بالشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية الحديثة ،الطبعة

األولى ،دار العمم لمماليين ،بيروت1979 ،م ،ص 15وما بعدىا.
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وقد تبع ىذا اإلعالن وثيقة تسمى وثيقة الحقوق عام 1688م أبرز من خالليا التأكيد
عمى الحرية الشخصية ،وتحريم إنشاء محاكم خاصة وتحريم فرض الضرائب بدون موافقة
البرلمان ،كما تبع ذلك وثيقة تجريم الجسد عام 1679م وقانون الخالفة الممكية سنة 1701م(.)1
وبعد ذلك صدر إعالن الحقوق األمريكي أو الدستور األمريكي بعد االستقالل من مستعمرة
التاج البريطاني عام 1776م والذي يجمع الفقو الدستوري عمى أثره أن الواليات المتحدة األمريكية
قد أوجدت أعظم ابتكار في عالم النظريات الدستورية ،وىو مبدأ الرقابة عمى دستورية القوانين
(احترام المخاطبين بالقانون لمشرعية الدستورية) وذلك من خالل الصالحية التي تنظرىا المحاكم
عامة والمحكمة العميا خاصة بالتحري عن شرعية القوانين ومدى موافقتيا لمدستور ،رغم أن
دستور الواليات المتحدة األمريكية لم يتضمن النص الصريح لمرقابة عمى دستورية القوانين إال أن
القضاء األمريكي سطر أشير القضايا في تطبيق مبدأ رقابة الدستورية بطريق االمتناع ،األمر
الذي أدى إلى أن القى ىذا المبدأ استيجان بعض فئات المجتمع األمريكي ومع ذلك استمر
القضاء األمريكي وسائر المحاكم األمريكية في رقابة الدستورية وتدعيميا وقد ساعد في ذلك
الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ورغم أن الدستور األمريكي جامد ال يحتوى إال سبع مواد وبعض التعديالت التي ال تتجاوز
 27تعديالً إال أن المحكمة العميا قد حمت في تقديرىا لمضمون النصوص محل المشرع الدستوري
حتى أنيا غالت كثي اًر وذلك في حدود رقابتيا لمبدأ الدستورية بوصف حكومة الواليات المتحدة
األمريكية أنيا حكومة قضاة وأن القانون األمريكي ىو قانون قضائي تضعو المحاكم ،ومع ذلك
فقد أدى نجاح أسموب مراقبة الدستورية في الواليات المتحدة إلى إتباعو في معظم األنظمة
الدستورية الحديثة التي اعترفت بيذا األسموب بطريق مباشر أو غير مباشر بوجود نص دستوري
أو بعدم وجوده ،ومن الدول التي أخذت بيذا االتجاه النرويج عام 1866م ،والدستور األلماني عام
 1949الذي أعطى المحكمة االتحادية اختصاصاً بالفصل في الدستورية بعد إحالتو من المحكمة
()1

د .كريم يوسف كشاكش ،الحريات العامة ،القاىرة2003 ،م ،ص .359

 -د .فتحى عبدالنبي الوحيدي ،ضمانات نفاذ القواعد الدستورية ،القاىرة2002 ،م ،ص.175

 د .دمحم سميم الطراونة ،حقوق اإلنسان في القانون الدولي ،دراسة مقارنة بالتشريع األردني ،الطبعة األولى،عمان ،1994 ،ص(.)10-1
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المطعون بعدم دستورية القانون أماميا( .)1كما اتجيت بعض الدول لمنظر في دستورية القوانين
ضمن الرقابة السابقة وىي رقابة فحص الشرعية الدستورية قبل إصدار القانون وىذا حال فرنسا
حيث يطعن من خالل ذلك بيذه القوانين أمام المجمس الدستوري كونو الجية صاحبة االختصاص
دستورياً وقد تبع ذلك العديد من الدول كالدول المغاربية.

المطمب الثاني
األسس الفمسفية لمشرعية الدستورية
إن ما تمتزم بو الدولة القانونية والديمقراطية من احترام لحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية
ال يعد ضماناً لسيادة القانون فحسب وانما يعد األساس الوحيد لمشروعية السمطة بنفس الوقت،
فبقيمة الفرد وعممو وكرامتو تكمن ىيبة الوطن وقوة الدولة وفي ىذا اإلطار بموجب مبدأ الشرعية
ال يجوز لمدولة القانونية في تنظيماتيا المختمفة كافة أن تنزل بالحماية القانونية التي توفرىا
لمواطنييا وحرياتيم إلى الحدود الدنيا فيو المعيار لحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ومن أىم
ضماناتو رقابة القضاء عمى دستورية القوانين .ومن ىذا الجانب يتعين عمينا أن تناول األسس
الفمسفية لمشرعية الدستورية عمى اختالف تطبيقات الرقابة عمى دستورية القوانين ،وىي أسس
يظير عمييا الطابع القانوني الفمسفي كما سوف نوضح في الفرعيين التاليين:

الفرع األول
حماية النظام الديمقراطي وسيادة الدستور كأساس لسيادة القانون
بعد انحدار النظم الديكتاتورية أصبحت الحاجة ممحة إلى وجود ما يسمى بالرقابة
القضائية عمى دستورية القوانين نظ اًر ألن ىذه النظم قد تعسفت في استعمال القانون كما كان
الحال في النظام النازي والفاشي مما تطمب البحث عن وسيمة لحماية القانون من بطش السمطة
ممياً بتفعيل سيادة الدستور الذي
بمحورييا التنفيذي والتشريعي وىو ما يجعل بعض الدول تفكر ّ

()1

د .أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص .128-116
[]86

البعد الفلسفي للشرعية الدستورية
ىو قاعدة القانون األساسي لمقوانين كافة ،األمر الذي جعل بعض الدول التي خرجت من مأزق
الديكتاتورية ،كألمانيا وايطاليا تأخذ بيذا النظام وفرنسا ،ومن ثم إلى إسبانيا(.)1
وعميو ،ووفقاً لما تقدم ،فإن الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين أصبحت إحدى الوظائف
اليامة لمنظام السياسي حيثما توافرت األغمبية البرلمانية الدائمة التي تستطيع تشريع القوانين
وابرازىا إلى حيز الوجود وىو األمر الذي يدفع بإيجاد قضاء مختص يراقب دستورية القوانين وىو
القضاء الدستوري ،فشرعية الرقابة الدستورية ىي عالمة نضج لمديمقراطية.
وىناك انتقاد من الفقو وخصوصاً في فرنسا في ظل رقابة المجمس الدستوري عمى
مشروعات القوانين وخصوصاً في ظل اإلنجازات التي انبعثت من الثورة الفرنسية مما حدا
األولى أن يعتد بو نواب الشعب المنتخبون في البرلمان أم المجمس
بالبعض أن يقول أييما ْ
الدستوري غير المنتخب والذي ال يتجاوز أعضاؤه تسعة أشخاص وبالتالي فإن الرقابة عمى
دستورية القوانين ستغمب إرادة القاضي عمى إرادة الشعب المنتخبة ،وتغتصب كممتو ،مما يسبب
فشالً لمديمقراطية ،وخصوصاً ما جاء بأفكار الجينرال "ديجول" بأن المجمس الدستوري سيصبح
ويتحول بالتدريج إلى محكمة عميا لمعظم األعمال التشريعية لمبرلمان( ،)1إال إن ىذه األفكار قد
زالت مع وجود نظرية الدولة القانونية التي أكدت أن السمطة التشريعية يجب أن تمتزم بأحكام
الدستور مما يتوجب عمييا أن تضمن من خالل تشريعاتيا حماية الحقوق والحريات التي يكفميا
الدستور أي أن البرلمان عندما يعبر عن اإلرادة العامة لمشعب يكون تعبيره وفقاً لمشروط التي
يتطمبيا الدستور.
وبالتالي فإن الرقابة عمى دستورية القوانين عمى ىذا النحو ليست من أجل إضفاء حماية
عمى مبادئ غير قانونية ،وليست فقط لتمكين القضاء وحده من اإلمساك بحقائق القانون ،وانما
ىي من أجل تمكين الدولة القائمة عمى سيادة القانون لذلك ،فيي أيضاً من أجل إعطاء الشعب،
()1

د .فؤاد العطار ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار النيضة العربية ،القاىرة1974 ،م ص.19

 -د .نعمان أحمد الخطيب ،مبادئ النظم السياسية ،دراسة مقارنة ،دار الفرقان ،عمان1987 ،م ،ص.80

 -د .عمى السيد الباز ،الرقابة عمى دستورية القوانين في مصر واألنظمة الدستورية العربية واألجنبية ،بدون دار

نشر ،طبعة2001م ،ص.680

()1

د .سعاد الشرقاوى ود .عبدهللا ناصف ،المرجع السابق ،ص .170
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والذي وضع الدستور (الكممة النيائية) من أجل حماية الديمقراطية ،وتبعاً لذلك فيي تطبيق عممي
لسيادة الدستور الذي ىو أداة فعالة لحماية الحقوق والحريات والديمقراطية ،فيي مواجية الجميع
بما في ذلك السمطة التشريعية.
إن الشرعية الدستورية كنموذج لتأصيل الرقابة عمى دستورية القوانين ىي التي تحمل
المشرع عمى احترام حقوق اإلنسان وحرياتو العامة بكفالة الدستور ،والتي يتوجب أن يتمتع الفرد
بيا في ظل الدولة القانونية ،وان كان الفقياء يعبرون دائماً عن فكرة الحقوق بأنيا ترسيخ لفمسفة
القانون الطبيعي ،والتي تحكم الحقوق األساسية ،إال أن الفرد ال ينعم داخل المجتمع دون احترام
ليذه الحقوق األمر الذي يجعل فكرة الحقوق والحريات تأخذ الطابع القانوني الوضعي ،بمعنى أن
تفسير الحقوق والحريات ينصرف إلى معنى القواعد القانونية ،بخالف تفسير حقوق اإلنسان فإنو
ينصرف العتبارات أيديولوجية قائمة عمى مجموعة األفكار السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،ولكن ىذه األفكار ،وفي ظل التقدم العممي ووجود الدولة القانونية ،تنتقل إلى المجال
القانوني وخاصة ما يتعمق منيا في مجال مواجية السمطة

()1

ومن ىنا تنبع األفكار المتعمقة

بالشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان ،تمك األفكار والمبادئ التي ال تستند فقط لنصوص الدستور،
وانما تستخمص من مفاىيم سيادة القانون والديمقراطية وذلك لخضوع الدولة القانونية اللتزامات
تحمى من خالليا حقوق المواطنين وحرياتيم بحيث تنزل عند الحدود الدنيا لممتطمبات القانونية
بوجو عام في الدول الديمقراطية لمتمتع بيا ،كطائفة الحريات الشخصية.
واذا نظرنا إلى الدول التي تأخذ بنظام القضاء الدستوري ،فنجد أن المشرع الدستوري يقوم
بتنظيم أمر ضمان حقوق اإلنسان والحريات العامة من خالليا.
لذلك نالحظ بأن الدستور الفرنسي لعام 1946م أكد في ديباجتو عمى الحقوق والحريات
العامة وحقوق اإلنسان والمواطن ،وجاءت تأكيداً لما نصت عميو إعالن الثورة الفرنسية عام
1789م ،وأكد ذلك دستور عام 1958م الذي استخمص بوضوح أن الشعب الفرنسي ىو محل
()1

د .أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص.39
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ارتباط حقوق اإلنسان ومبادئ السياسة الوطنية ،كما جاء المجمس الدستوري الفرنسي ،وأكد عمى
إعطاء ىذه الحقوق القيمة الدستورية.
أما النموذج األمريكي فقط جاء من خالل الدستور الصادر سنة 1776م الذي أكد عمى
حماية الحقوق والحريات في مواجية السمطة ،فيذه الحماية ىي اليدف األسمى في الرقابة
الدستورية.
لذلك نرى بأن ىذا األمر يتم تفعيمو بما يقره الدستور والقانون فيما األداتان لحماية حقوق
اإلنسان وحريات األفراد من بطش السمطة ،وقاعدة ذلك ىي الشرعية والشرعية الدستورية.

الفرع الثاني
الشرعية الدستورية مناط االستقرار القانوني والسياسي واشباع لحاجات
المجتمع المتجددة
تسيم الرقابة عمى دستورية القوانين بحسم الخالفات حول المراكز القانونية التي تنشأ عن
طريق القانون ،فالقضاء العادي ينظر المنازعات التي يحكميا القانون العادي بشتى
االختصاصات ،إال أن ىذا التطبيق القانوني ينبغي أن يرتبط بقضاء دستوري أو رقابة عمى احترام
الشرعية الدستورية ،األمر الذي يعبر عن تعزيز فكرة وحدة النظام القانوني الذي يتربع الدستور
عمى قمتو ،والذي من خاللو تخضع جميع فروع النظام القانوني لمبادئ دستورية واحدة تكفميا
الشرعية الدستورية في ىذا اإلطار وىي وحدة النظام القانوني.
وىذه الشرعية الدستورية التي تتوالىا الرقابة عمى دستورية القوانين تؤدي إلى حسم
النزاعات في المسائل المثارة حول الخالفات الدستورية في االتجاىات السياسية حول مضمون
القوانين األمر الذي يؤدي إلى تجنب االضطراب التشريعي طالما أن القضاء الدستوري تولى ىذه
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الميمة ،كما قد يتطور األمر إلى قيام بعض الدول الختيار البرلمان ألعضاء أجيزة الرقابة
الدستورية كما ىو في فرنسا والدول المغاربية وىي ما تسمى بالرقابة السياسية(.)1
أما عن إشباع الحاجات المتطورة فالقضاء الذي ينفرد بالرقابة عمى دستورية القوانين ىو
الذي ينيض بمسؤولياتو من خالل قضاة متخصصين قادرين عمى كفالة الرقابة عمى دستورية
القوانين ،وىي وظيفة إبداعية غير تقميدية ،ومثاليا اختالف التفسير الدستوري عن التفسير
العادي ،وكذلك اختالف االختصاص في المسائل الدستورية عن العادية.
وقد كان ىذا األمر يعد مأخذاً عمى القضاء الدستوري وخصوصاً ما يتعمق بالتفسير في
ضوء صياغة النص الدستوري.
ولكن الرقابة عمى دستورية القوانين تتيح لمقاضي فرصة التجاوب مع احتياجات المجتمع
المتجددة لتكون نصوص الدستور عمالً واجباً ال يتوقف نبضو ،ليذا نجد أن المحكمة العميا
األمريكية كان ليا الدور في تفسير االتحاد ذو الوصف الجامد المحدد ،األمر الذي يجعمو دستو اًر
يريد لمشعوب ضمانات كافية لمعيش بحرية وأمان

()2

عمى دستورية القوانين.

()1

د .أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص .153

 -د .عمى الباز ،المرجع السابق ،ص .673

()2

د .أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص .155
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الخـاتمـة
لقد توصمنا من خالل ىذا الورقة البحثية إلى أن القضاء الدستوري ىو أحد الركائز
األساسية في القانون الدستوري ،وذلك في التأكيد عمى حماية وضمان حقوق اإلنسان وحرياتو
األساسية ،وبدون الشرعية الدستورية ال توجد دولة القانون ودولة المؤسسات ،وال يوجد دستور
بالمعنى الحقيقي لمكممة وذلك لما ليا من أثر كبير في إحداث التوازن المطموب لفاعمية العدالة
والمصمحة العامة بالمجتمع في إطار سيادة القانون ،وىذه الشرعية ىي مناط االستقرار القانوني.
ومن ىنا تبرز أىمية تدعيم القضاء لمبدأ الشرعية الدستورية من خالل استقاللو
وحصانتو وتطبيقاتو القانونية السميمة دون تدخل أي سمطة في الدولة أياً كانت قوتيا ومصدرىا
واختصاصاتيا.
ولذلك نوصي بضرورة تفعيل الشرعية بوجو عام والشرعية الدستورية بوجو خاص.
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قائمة المراجع
أوالً  -القواميس والمعاجم
 .1د .إبراىيم أنيس وآخرين ،المعجم الوسيط ،الجزء األول ،الطبعة الثانية ،باب الشين1994،م.
ثانياً  -الكتب المتخصصة
 -1د .طعيمة الجرف ،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة لمقانون ،دار النيضة العربية،
القاىرة1976 ،م،
 -2د .عوابدي عمار ،مبدأ تدرج فكرة السمطة الرئاسية ،دار ىومو ،الجزائر1998 ،م.
 -3د .ثروت بدوى ،تدرج الق اررات اإلدارية ومبدأ الشرعية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
1970م.
 -4د .سعاد الشرقاوي ود .عبد هللا ناصف ،أسس القانون الدستوري ،دار النيضة العربية،
القاىرة 1984م.
 -5د .سميمان دمحم الطماوي ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،دارسة مقارنة ،بدون دار نشر،
1988م.
 -6د .ثروت بدوي ،القانون الدستوري وتطور األنظمة الدستورية في مصر ،دار النيضة
العربية ،القاىرة1971 ،م.
 -7د .عبد الحميد متولي ،القانون الدستوري واألنظمة السياسية ،منشأة المعارف
باإلسكندرية1996 ،م.
 -8د .رمضان بطيخ ،النظرية العامة لمقانون الدستوري وتطبيقاتيا في مصر ،دار النيضة
العربية ،القاىرة1996 ،م.
 -9د .أحمد فتحي سرور ،الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية ،دار
النيضة العربية -القاىرة -مصر1995 ،م.
-10

د .عبدالغني بسيونى ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،منشأة المعارف باإلسكندرية،

1997م.
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-11

د .عبدالعظيم عبدالسالم عبدالحميد ،الرقابة عمى دستورية القوانين ،دراسة مقارنة ،دار

الوالء ،القاىرة1991 ،م.
-12

د .مطير قعمول ،ضمانات عموية الدستور ،أطروحة دكتوراه ،جامعة تونس المنار ،كمية

االقتصاد والتصرف1993 ،م1994-م.
-13

د .محمود زناتي ،حقوق اإلنسان ،مدخل تاريخي ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

1985م.
-14

د .صبحي المحمصاني ،أركان حقوق اإلنسان مقارنة بالشريعة اإلسالمية والقوانين

الوضعية الحديثة ،الطبعة األولى ،دار العمم لمماليين ،بيروت1979 ،م.
-15

د .كريم يوسف كشاكش ،الحريات العامة ،القاىرة2003 ،م.

-16

د .فتحى عبدالنبي الوحيدي ،ضمانات نفاذ القواعد الدستورية ،القاىرة2002 ،م.

-17

د .دمحم سميم الطراونة ،حقوق اإلنسان في القانون الدولي ،دراسة مقارنة بالتشريع

األردني ،الطبعة األولى ،عمان1994 ،م.
-18

د .فؤاد العطار ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار النيضة العربية،

القاىرة.1975،
-19

د .نعمان أحمد الخطيب ،مبادئ النظم السياسية ،دراسة مقارنة ،دار الفرقان -عمان،

1987م.
-20

د .عمى السيد الباز ،الرقابة عمى دستورية القوانين في مصر واألنظمة الدستورية العربية

واألجنبية ،بدون دار نشر ،طبعة2001م.
ثالثاً  -المجالت
 -1د .مصطفى الجمال ،حماية الشرعية الدستورية ،جريدة األىرام المصرية1990/6/6 ،م.
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تطبيق قانون االمتثال الضريبي االمريكي) (FATCAعمى المؤسسات المالية
الميبية
د .رحاب دمحم بن نوبة
عضو هيئة تدريس بكمية القانون /جامعة طرابمس
المقدمة
أقر الكونغرس االمريكي قانوف اإلمتثاؿ الضريبي لمحسابات الخارجية ،والذى يعرؼ
بقانوف فاتكا ،في  18مارس عاـ  ،2010ويعتبر ىذا مف التطورات اليامة في جيود الواليات
المتحدة االمريكية لمكافحة التيرب مف دفع الضرائب.
"الفاتكا )" (FATCAعبارة عف مصطمح أمريكي مختصر يعني نظاـ االلتزاـ الضريبي
عمى الحسابات األجنبية التي يممكيا األمريكيوف المقيموف في الخارج (Foreign Accounts
) Tax Compliance Actويمزـ ىذا النظاـ األمريكي المؤسسات المالية في الخارج بضرورة
الكشف عف الحسابات التي تعود ألشخاص أمريكييف ،مف أفراد أو شركات أو غيرىـ سواء أكاف
ىؤالء مقيموف داخل الواليات المتحدة أو خارجيا ،إلدارة الضرائب األمريكية .وقد قامت الواليات
المتحدة بإبراـ اتفاقيات مع دوؿ كثيرة لتقوـ المؤسسات المالية في تمؾ الدوؿ بتزويد إدارة
الضرائب األمريكية ببيانات مالية عف عمالئيـ مف األمريكييف ،ومتعارؼ عمى ىذه االتفاقيات
باسـ "اتفاقيات الفاتكا.
إف مثل ىذه التشريعات والقوانيف األمريكية التي يمكف وصفيا بػ«العابرة لمحدود» ،منيا
االمتثاؿ الضريبي «الفاتكا» ،ليا أبعاد سياسية تفوؽ المصرفية واالقتصادية والضريبية المنشودة
منيا ،فيو يعتبر تدخل في سيادة الدولة عندما تمزميا الواليات المتحدة األمريكية بموافاتيا بأسماء
وحسابات عمالء المؤسسات المالية مف األمريكييف مما ينتج عنو أربكاؾ القطاع المصرفي
العربي عموما والميبي عمي وجو الخصوص مف ناحية ,ومف ناحية أخرى فإف ضريبة الدخل
الميبي تفرض عمي أرباح البنوؾ في نياية كل سنة مالية وىذه األرباح ميددة باإلنقراض في حالة
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عزوؼ العمالء عف فتح حساباتيـ لدييا خوفا" مف شبح الفاتكا ,ىذا ناىيؾ عف غير البنوؾ مف
المؤسسات الماليو متل شركات التاميف التي تفرض عمي دخميا ضريبة ,أيضا ميددة باإلفالس
إذا إنسحب منيا المؤمنيف بدعوى معرفة دخوليـ لإلدراة الضريبية األمريكية.1
اشارت مصمحة الضرائب االمريكية ( 2)IRSالى اف اليدؼ الرئيسى مف اصدار ىذا
القانوف يرجع الى تحسيف االلتزاـ الضريبي مف جميع حاممى الجنسية االمريكية لتشمل االفصاح
عف كافة حساباتيـ في الخارج .وبموجب ىذا القانوف يجب عمى دافعي الضرائب االمريكييف -
ممف تتجاوز أصوليـ المالية الخارجية حوالي  50الف دوالر أمريكي لألفراد و 250ألف دوالر
لمشركات كحد أدنى -االفصاح عف تمؾ األصوؿ لمصمحة الضرائب .عمى (.)FORM: 8938
مشكمة البحث
تكمف مشكمة البحث فى التحديات التى تواجو القطاع المصرفى عمى مستوى العالـ
بصفة عامة وفي ليبيا بصفة خاصة ،فى التوافق وتمبية احتياجات تطبيق قانوف فاتكا مف االدالء
بتقارير مالية وافشاء اسرار عمالء المؤسسات المالية مف خارج الواليات المتحدة االمريكية،
فيطالبيـ القانوف ويمزميـ بإمداد االدارة الضريبية بامريكا بجميع تعامالت وبيانات عمالئيـ مف
حاممى الجنسية االمريكية وا إل ستطبق عمييـ عقوبات مالية نتيجة عدـ امتثاليـ بتقديـ تمؾ
البيانات ،وبالتالى فالبد مف إجراء سمسمة مف التعديالت المالية والقانونية والمعموماتية واإلدارية
باالضافة إلى ماتيتـ بو الباحثو مف دراسة لمدي اإللتزاـ بالقوانيف والموائح والق اررات والتعميمات
الصادرة عف الجيات الرقابية ,وآثار تطبيق الفاتكا عمي الحصيمة الضريبية مف الدخل الناتج عف
الودائع لدى المصارؼ وعمي أرباح البنوؾ وغيرىا مف دخوؿ المؤسسات المالية األخرى التي
ستمزـ بالفاتكا ,باالضافة إلى إعادة النظر فى قانوف سرية الحسابات ؟؟؟؟ وكذا إعادة النظر فى
اال تفاقيات الضريبية المبرمة مع الحكومة االمريكية ،وتطرح الباحثو تمؾ التحديات لمدراسة
الختبارىا والخروج بنتائج وتوصيات تكوف اماـ صانع القرار فى الموافقة او الرفض عمى ابراـ
1

بإعتبار أف شركات التأميف والبنوؾ ىي مف ينطبق عمييا ضريبة الشركات فالمشرع الميبي لـ يفرؽ بيف

الشركات والبنوؾ إنما فرؽ فقط بيف الضريبة عمي دخوؿ األفراد والضريبة عمي دخل الشركات

- Internal Revenue Services
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اتفاؽ مع الحكومة االمريكية بالتقرير عمى مدى جواز االلتزاـ بتطبيق احكاـ قانوف فاتكا .األمر
الذي تطمب دراسة ميدانية إلستطالع أراء المختصيف في المجاؿ المصرفي والمجاؿ الضريبي.
خاصة وأف اإللتزاـ حاليا الزاؿ واسعا" وغير مقيد بإتفاقية دولية.
أهمية البحث
ترجع أىمية البحث إلى اىتماـ الواليات المتحدة االمريكية بتعظيـ عوائدىا الضريبية مف
خالؿ الزاـ المؤسسات المالية الخارجية بامداد اإلدارة الضريبية بسمسمة مف البيانات عف عمالئيا
مف حاممى الجنسية االمريكية إلستجالب الضريبة منيـ عف ايرادتيـ المتولدة مف أصوؿ مالية
مستثمرة خارج االقميـ االمريكى ،3دوف مراعاة لسرية المصارؼ عف عمالئيا وىو ما يخالف
القواعد المعموؿ بيا فى شأف سرية الحسابات او حتى تعرض ارباح البنوؾ لالنخفاض نتيجة
ىروب عمالئيا ،كما اف اىميتو تستمد مف التعرؼ عمى البيانات المدرجة بالنماذج التى اقرتيا
الخزانة االمريكية لممموليف لالفصاح عف االيرادات التى تحصل عمييا االشخاص االمريكية
(طبيعييف واعتبارية) مف خارج االقميـ االمريكى.ومدي تأثير الفاتكا عمي الحصيمة الضريبية
وبالتالي تأثيرىا عمي الميزانية العامة لمدولو الميبية ,خاصة إذا ماعرفنا أف الخزانة األمريكية تقوـ
بفرض عقوبات لعدـ اإلمتتاؿ وغرمات تمس بإيرادات المصارؼ مما ييدد الضريبة المفروضة
عندما التجد الربح التي تفرض مف أجمو.
أهداف البحث
ييدؼ البحث إلى ىدؼ رئيسى يتمثل فى:
دراسة تأثير تطبيق قانوف فاتكا عمى إيرادات المؤسسات المالية الميبية وحصيمة ضريبة
الدخل المستحقة عمى تمؾ االيرادات باإلضافة إلى مجموعة مف األىداؼ الفرعية التالية:
 -1عرض التقارير المالية وفق متطمبات وأحكاـ قانوف فاتكا

- Jorge Morley-Smith says, "Cutting claws of the FATCA", Money Marketing, (Nov

3

)17, 2011
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 -2التعرض لمتحديات التى تواجو تطبيق قانوف فاتكا عمى كل مف المؤسسات المالية
(المصارؼ بإعتبارىا تمتل %80منيا) ومصمحة الضرائب الميبية (ضريبة الدخل)
ومقترحات الحموؿ.
دراسة األثار المالية المترتبة عمى ايرادات المصارؼ الميبية وضريبة الدخل عند تطبيق
قانوف فاتكا ،وبالتالى يخرج عف إطار البحث جميع األثار المترتبة عمى باقى المؤسسات المالية
مف شركات التأميف واعادة التأميف وصناديق االستثمار والصناديق الخاصة وغيرىا مف مؤسسات
مالية ،وكذلؾ األثار الضريبية المترتبة عمى ضريبة الدخل فقط عمى أرباح البنوؾ محل الدراسة.
منهج البحث
( )1المنيج االستقرائى
مف خالؿ الدراسة الميدانية لفروض البحث التي تشمل إعداد قوائـ االستقصاء المعتمدة
عمى التدريج الخمسي.
( )2المنيج االستنباطى
مف خالؿ اإلطالع عمى الدراسات السابقة واألبحاث العممية والمقاالت المرتبطة بموضوع
البحث أجنبية واقميمية ومحمية .وكذاالمناشير والتعميمات مف الجيات السيادية المختصة.
فروض البحث
" -1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات فئات الدراسة حوؿ وجود تأثير معنوى
لتطبيق متطمبات قانوف فاتكا االمريكى( .قانوف االمتثاؿ الضريبى لمحسابات
الخارجية  )FATCA:عمى إيرادات المؤسسات المالية (البنوؾ) فى ليبيا".
" -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات فئات الدراسة حوؿ وجود تأثير معنوى
لتطبيق متطمبات قانوف فاتكا االمريكى( .قانوف االمتثاؿ الضريبى لمحسابات الخارجية
 (FATCA:عمى إيرادات اإلدارة الضريبية (ضريبة الدخل) فى ليبيا".
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الدراسات السابقة
4

الدراسة األولى (Marsan, Dean :2010

اشارت الدراسة إلى ضرورة قياـ النظاـ المالى العالمى االف بتنفيذ متطمبات قانوف فاتكا،
وتجييز التقارير المالية واستقطاع ضريبة المنبع مف كافة تعامالت الحسابات الخارجية ،لحاممى
الجنسية االمريكية الغراض مكافحة التيرب الضريبى عمى مستوى امريكا والدوؿ التى ستربطيا
عالقة اتفاؽ ،عمى االلتزاـ بتنفيذ احكاـ ىذا القانوف لما فيو مف تحقيق وفورات ضريبية عمى
مستوى الحكومات ،واقترحت الدراسة االىتماـ بااللتزاـ بو ،وعمى جميع الدوؿ االخرى اإلرتباط
بإتفاقيات لتنفيذ ىذا القانوف طالما بو منافع مزدوجة ومعاممة بالمثل.
الدراسة التانية ()Fariz Huseynov:2012

5

تعرضت تمؾ الدراسة لمعالقة بيف التجنب الضريبى وادارة الضرائب بالشركات مف منظور
المسئولية االجتماعية لمشركات فى ظل تطبيق قانوف فاتكا ،وكيفية تطوير تكاليف التشغيل
وتجنب الخسائر المحتممة نتيجة االمتثاؿ لقانوف فاتكا ،وتوصمت إلى ضرورة التخمص مف صور
التجنب السئية لمضريبة النيا تمثل الجانب السمبى لممساىمة فى تحمل نصيب االشخاص
االعتبارية فى االنفاؽ العاـ والبد مف مشاركة االدارة الضريبية فى تقديـ االفصاح الكافى
لالشخاص الضريبية لتنفيذ االمتثاؿ االمثل لمتطمبات قانوف فاتكا فى االفصاح الكافى واالميف
لجميع تعامالت االشخاص االمريكية عف تعامالتيـ خارج امريكا مع االلتزاـ الكامل بسداد
الضريبة طواعية النيـ حامميف لمجنسية االمريكية ،ولتجنب الغرامات والعقوبات.

Marsan, Dean, "The Global Financial System Must Now Implement a New U.S.

4

Reporting and Withholding System for Foreign Account Tax Compliance, Which Will

)Create Significant New Exposures-Managing This Risk" Taxes, (Sep 2010
P.P:128,144 .
5

- Fariz Huseynov, Bonnie K. Klamm, "Tax avoidance, tax management and

corporate social responsibility". Journal of Corporate Finance, Volume 18, Issue (4,
September 2012), Pages 804-827
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الدراسة الثالته ()John Hasseldine: 2012

6

تناولت الدراسة تأثير التجنب الضريبى عمى المسئولية اإلجتماعية لمشركات مف وجية
نظر اإللتزاـ الكامل لممؤسسات المالية االمريكية المراسمة لمبنوؾ الخارجية بتطبيق احكاـ قانوف
فاتكا والبد مف اإلفصاح النافى لمجيالة لألصوؿ المالية التى تقوـ الشركات بإستثمارىا خارج
امريكا ،ومف ثـ سداد ضريبة الدخل عمي اإليرادات المتولدة منيا ،عمى النحو الذى يساىـ فى
االيرادات العامة وبالتالى يتحقق اليدؼ مف اصدار قانوف فاتكا فى مكافحة معدالت البطالة
ومكافحة التيرب الضريبى ،وأوصت الدراسة بضرورة اإلمتثاؿ الكامل لمقانوف خشية تعرض
البنوؾ إلنخفاض إيراداتيا نتيجة االقتطاع الذى ستجريو الخزانة االمريكية عمى تعامالتيا مع
مؤسسات مالية امريكية والتى تصل إلى  %30مف تعامالتيا معيـ.
الدراسة الرابعة ()Christopher: 2012

7

تناولت الدراسة الوفورات التى تحققيا الشركات مف التخطيط الضريبى لتجنب مخاطر
اإللتزاـ بتطبيق قانوف فاتكا ،وتمثمت فى تجنب غرامة عدـ اإلفصاح الكامل لتعامالت الشركات
الخارجية او عدـ االفصاح عف األصوؿ المالية خارج امريكا وكذلؾ التعامل باسعار التحويل
لتجنب الخضوع لسعر ضريبة مرتفع فى الدولة المقيمة ،كما اشارت الدراسة الى أىمية التخطيط
الضريبى لمشركات لمحفاظ عمى وفورات ضريبية تحصل عمييا عندما تعتمد عمى احد مستشارى
الضرائب الذى يجنبيا الخضوع لسعر ضريبة مرتفع او عمى االقل تجنب الخضوع لمغرامات،
وأوصت الدراسة اف عمى البنوؾ العالمية إجراء موازنات لمتكمفة والعائد قبل البدء فى قرار االلتزاـ
بتطبيق قانوف فاتكا.

- John Hasseldine, Gregory Morris, "Corporate social responsibility and tax

6

avoidance: A comment and reflection". (Accounting Forum), Journal of Accounting

& Finance, Volume 65, Issue 2, June 2012, P.P: 804-827.

-Christopher S. Armstrong, Jennifer L. Blouin," The incentives for tax planning".

Journal of Accounting and Economics, Volume 53, Issues1- 2, (February–April
2012), Pages 391-41.
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الدراسة الخامسة ()Roberta: 2012

8

تعرضت الدراسة لقياس االيرادات الخاضعة لمضريبة واالمتثاؿ الكامل لتطبيق متطمبات
قانوف فاتكا مف منظور سموكى ،حيث اشارت الدراسة الى اىمية البعد السيكولوجى فى االفصاح
عف الدخل الخاضع لمضريبة بصفة عامة سواء المتحققة داخل البالد او خارجيا ،متعمقة باحكاـ
فاتكا او قانوف الضريبة عمى الدخل ،فالتعاطف واعتناؽ مذاىب ومدارس اإللتزاـ طواعية بسداد
الضريبة يزيد مف موارد الدولة لحاممى جنسيتيا ،واوصت الدراسة بضرورة اإلىتماـ بالبعد
السموكى لالفراد عند إصدار القوانيف الضريبية ،وعمى البنوؾ المتعاممة مع األشخاص االمريكية
دراسة االبعاد المتعمقة بإحتماالت انخفاض ربحيتيا نتيجة العقوبة االمريكية المقررة عمييـ عند
عدـ اإللتزاـ بامداد الخزانة االمريكية ببيانات ومعمومات عف عمالئيـ االمريكيية.
خطة البحث
لتحقيق أىداؼ البحث تـ تقسيمو الى المباحث التالية:
المبحث االول :التحديات التى تواجو المصارؼ فى ظل تطبيق قانوف فاتكا ومقترحات العالج
المطمب األول :المؤسسات المصرفية الدولية
المطمب التاني :الموقف الميبي مف قانوفFATCA :
المبحث الثانى :التحديات التى تواجو مصمحة الضرائب الميبية فى ظل تطبيق الفاتكا
المطمب األول :أثر دخل المؤسسات المالية عمي الحصيمة الضريبو.
المطمب الثاني :الدراسة الميدانية آلثر الفاتكاعمى ايرادات المصارؼ وضريبة الدخل
عمى ارباحيا فى ليبيا.
كما قد تـ الوصوؿ إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات التي تضمنتيا الخاتمة مع وجود
ممحق خاص بالدراسة الميدانية.
- Roberta Calvet Christian, James Alm, "Empathy, sympathy, and tax compliance",

)Journal of Economic Psychology, (13 October 2012
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المبحث االول
التحديات التى تواجه المؤسسات المالية الخاضغة لمفاتكا ومقترحات العالج
يخاطب قانوف ( )FATCAالمؤسسات المالية الخارجية ( 9)FFIsالتى تزاوؿ نشاطيا
خارج الواليات المتحدة االمريكية والتى اليوجد ليا مقر داخل حدود االقميـ االمريكى كمنشأة
دائمة ،ويمزميا القانوف أف تخطر مصمحة الضرائب االمريكية بجميع تعامالتيا مع حاممى
الجنسية االمريكية ،مف خالؿ تقارير مالية يتـ إعدادىا سنوياً ،واال سيتـ خصـ  %30مف
تعامالت تمؾ المؤسسات عند التعامل مع نظيراتيا االمريكية .10وبالتالى فالمؤسسات المالية
الخارجية التى التبرـ اتفاقا مع الحكومة االمريكية ،سينطبق عمييا اعتبارات الخصـ مف
تعامالتيا (الفوائد ،األرباح ،عائد التصرؼ فى االوراؽ المالية ،التوزيعات ... ،الخ) مع مراسمييا
مف المؤسسات االمريكية ،الغراض تتمعق بمكافحة التيرب الضريبى مف قبل أشخاص الواليات
المتحدة (االشخاص الطبيعييف واالشخاص االعتبارية) مقابل استثماراتيـ في مؤسسات مالية
بالخارج ،ومف امثمة المؤسسات المالية:11
المؤسسات التى تقبل الودائع

المؤسسات التى لديها المؤسسات العاممة فى االستثمار أو
أصول مالية الخرين

إعادة االستثمار

البنوؾ المتخصصة

الشركات التجارية

صتاديق االستثمار المشترؾ

البنوؾ التجارية

شركات المقاصة

صناديق االمواؿ الخاصة

الجمعيات مانحة القروض

الشركات الشقيقة

صناديق عقود االختيارات والعقود

- Forgin Financial Instututions, such as: Bankes, Stock exchange, insurance

9

companies, brokerage houses, Companies Financial Brokers, Mutual Funds
funds, money funds…and etc.

- Jaeger, Jaclyn. "IRS Seeks Input on Foreign Withholding Rules". Compliance

Week (Dec 2010) P.P: 33, 64.

-Foreign Ministry against direct FATCA agreements between banks and U.S.

Russia & CIS Banking & Finance Weekly. Financial Policy, (Jul 20, 2012).
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االتحادات االئتمانية

محافع االمواؿ

المستقبمية وعقود الصرؼ اآلجمة

اتحادات المالؾ

شركات التأميف

صناديق رأس الماؿ االستثمارى

الجمعيات التعاونية لمبناء

شركات إعادة التأميف

صناديق إدارة السمع والخدمات
صناديق التقاعد

وبحسب الدراسات التى قاـ بيا اتحاد المصارؼ العربية فى ىذا المجاؿ ,فإف المبالغ
المحتمل تحصيميا لصالح و ازرة الخزانة األمريكية ،تقدر بنحو  800مميوف دوالر إذا تـ اقتطاع
 %30مف حسابات البنوؾ فى السنة األولى لتطبيق ىذا القانوف ،وما يزيد عف عشرات
المميارات ،إذا تـ اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارؼ.12
وتستعد ليبيا ودوؿ العالـ لتطبيق شروط ىذا القانوف الذى يتعقب حاممى الجنسية
االمريكية المتيربيف مف اإللتزاـ بسداد الضريبة فى بالدىـ عف طريق إنشاء حسابات مصرفية أو
االستثمار فى دوؿ ال تفرض ضرائب عمى المعامالت الرأسمالية ،وذلؾ تجنبا لعقوبات عمى
المصارؼ غير المتعاونة مع و ازرة الخزانة األمريكية فى ىذا الشأف ،وىذه العقوبات تتمثل في
خصـ يقدر بنحو  % 30مف قيمة التحويالت ،بغض النظر عف اصحاب تمؾ التحويالت .ويعد
ذلؾ إرغاـ لدافعى الضرائب األمريكييف عمى تسديد الضرائب ومنعيـ مف المجوء إلى الودائع أو
الص ناديق أو غيرىا فى دوؿ العالـ ،إلخفاء األمواؿ ومف ثـ التيرب مف الضرائب المطموب دفعيا
بحسب القانوف األمريكى .وبالتالى فيذا القانوف قائـ عمى رعاية المصالح األمريكية دوف النظر
لمصالح الدوؿ األخرى ،إال إذا تـ التعامل بالمثل .نظ اًر الف العالقات بيف الدوؿ تقوـ عمى
المنفعة المتبادلة.
وبالتالى فجميع المؤسسات المالية التى ليا مصالح مشتركة مع امريكا ستقوـ بالتوقيع
عمى إتفاقيات بموجبيا يتـ اإلدالء ببيانات وتعامالت العمالء الذيف يحمموف الجنسية االمريكية
12

 -ورشة عمل متخصصة نظميا االتحاد الدولي لممصرفييف العرب واتحاد المصارؼ العربية بتاريخ  3اكتوبر

 2012بمدينة شرـ الشيخ ،حوؿ اإلجراءات التنفيذية لتطبيق قانوف االمتثاؿ الضريبي لمحسابات الخارجية.
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بتقارير سنوية لصالح الخزانة االمريكية متمثمة فى مصمحة الضرائب االمريكية ( )IRSعف
حساباتيـ طرفيا وكافة تعامالتيـ باعتبارىـ مكمفيف ضريبياً فى امريكا حتى واف كانوا مف حاممى
البطاقات الخضراء ( )Green Cardمف اجل تعقب المتيربيف االمريكييف وإلعتبارات تمويل
الخزانة االمريكية.
عميو سيتـ تقسيـ ىذا المبحت الي مطمبيف كالتالي-:
المطمب األول  -يتناوؿ المؤسسات المصرفية الدولية
المطمب التاني  -يتناوؿ الموقف الميبي مف قانوف الفاتكا

المطمب األول
المؤسسات المصرفية الدولية
سادت حالة مف الجدؿ والقمق بالقطاعات المصرفية

13

حاؿ كيفية وامكانية تطبيق قانوف

فاتكا ،وكاف السؤاؿ الذى دار فى أذىاف الكثيروف :ىل قانوف االمتثاؿ الضريبي األمريكي عمى
الحسابات الخارجية  ،FATCAىو سمسة مف االجراءات التي تيدؼ إلى تسخير دوؿ العالـ
لخدمة المصالح األمريكية؟ أـ أف تطبيقو نابع مف رغبة أمريكية حقيقية في الحيمولة لتجنب اثر
عمميات تيريب األمواؿ وغسيميا والعمل عمي مكافحتيا؟ خاصة وأف عدد االشخاص الخاضعيف
لمضرائب خارج الواليات المتحدة والذيف يمجأوف الى التيرب الضريبي عف طريق تيريب أمواليـ
إلى خارج أراضي أمريكا يقدر بنحو  17مميوف شخص حيث يخضع المواطف لمضريبة لمجرد أنو
حامل لمجنسية األمريكية ،إذ إف الجنسية امتياز يتـ بموجبو تكميف المواطف لمخضوع لمضريبة
حتى لو لـ يكف مقيماً في الواليات المتحدة.14
متخصصة بعنواف" :التطبيق العممي لقانوف "فاتكا " FATCAاالميركي ،الذي
 13ش ّكمت ورشة عمل مصرفية
ّ
مقر اتحاد المصارؼ العربية .وشارؾ في الورشة عدد مف مديري
نظمو مؤتمر اتحاد المصرفييف العرب في ّ
الكبار في المصارؼ العربية ،ونخبة مف الخبراء العرب في تطبيق قانوف االمتثاؿ الضريبي األميركي "فاتكا" مف

 8دوؿ عربية :الكويت العراؽ ليبيا األردف اليمف مصر سوريا ولبناف ..لممزيد راجع www>alegt.com

]-Wolfe, Daniel, "Banks Face the Facts on FATCA". American Banker, [New York

14

29 Dec 2011.
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وبالتالى فالبنوؾ ستكوف مطالبة بتحديث معمومات العميل صاحب الجنسية االمريكية
وتحديد ما إذا كاف العميل مكمفاً بسداد الضرائب االمريكية وفقاً لقانوف  .FATCAكما سيتـ
تحديث نظـ المدفوعات واستحداث نظـ جديدة لمتقارير المالية ،لتقديـ كافة المعمومات التي
تطمبيا مصمحة الضرائب األمريكية .كل ىذه األمور تمثل تكاليف إضافية سوؼ تتكبدىا البنوؾ.
ولعل عدـ وجود قاعدة بيانات كمصدر واحد لممعمومات فى بعض الدوؿ ،لدى بعض
البنوؾ حيث يتـ تخزيف المعمومات لممعالجة عبر العديد مف األنظمة غير مرتبطة ببعض ،مما
يؤثر عمى عدـ اليقيف حوؿ مدى سالمة واكتماؿ البيانات الخاصة بالعمالء ،والى أي مدى يمكف
اإلعتماد عمييا  ,كما أنو تكمف الصعوبة في أف اإلجراءات الحالية قد ال تكوف كافية لمتعرؼ
عمى المواطنيف االمريكييف والمقيميف ،ومدى الحصوؿ عمى موافقة العمالء عمى التصريح
باالفصاح عف بياناتيـ إلى السمطات األمريكية ،وفيـ ما يجب القياـ بو حوؿ العمالء الذيف
يرفضوف تقديـ المعمومات .باالضافة الى قمة الوعي بالقانوف ومتطمباتو والتأثير الناجـ عف
تطبيقو .يضاؼ لذلؾ أف التكاليف التى سوؼ تتكبدىا المصارؼ ستكوف حائال دوف تحقيق المزيد
مف الربحية ,األمر الذي يمس مف الحصيمة الضريبية.
اف ىذا القانوف يتير حفيظة المسئوليف في البنوؾ والمؤسسات المالية حوؿ العالـ باعتبار
أف تنفيذ اإلجراءات المتعمقة بو قد تكوف مكمفة مف الناحية المالية .كما أف أحكامو تخالف
السرية المصرفية المعموؿ بيا في بمداف كثيرة ،لدرجة أنو يمكف القوؿ أف ىذا القانوف بمثابة
تجنيد المؤسسات المالية مف مختمف أنحاء العالـ المداد السمطات الضريبية األمريكية بجميع
البيانات المتاحة عندىا عف االشخاص االمريكية (طبيعييف واعتبارية) .وبناء عميو يتضح أف
المؤسسات المالية البد واف تمتزـ بيذا القانوف والتكيف معو العتبارات المصالح المشتركة بيف
الطرفيف ،إال أف بعض الدراسات ترى أف الوقت غير مناسب لمتطبيق االف ،نظ اًر الف كثيرا" مف
المؤسسات المالية تحتاج لتعديالت فى نظميا المالية واساليبيا المحاسبية لكى تكوف جاىزة
لمتطبيق االمثل ليذا القانوف ،وبالتالى مف الضرورة تأجيل تنفيذ ىذا القانوف بضع سنوات.15

-Firms still unprepared for FATCA, "Investment Week" (Jun 11, 2012) P.P: 32,

15

36.
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ولقد أبدت العديد مف البنوؾ في الكثير مف الدوؿ رغبتيا فى التوافق مع قانوف FATCA
بعد إخضاع ىذا الموضوع لمدراسة لموقوؼ عمى التكاليف والموارد الالزمة ومراحل التنفيذ
ومالءمتيا مع نظميا المصرفية المحمية والقوانيف المعموؿ بيا مف ناحية ،وبيف بنوؾ المراسميف

16

مف ناحية أخرى ،حيث نشرت و ازرة الخزانة األمريكية في يوليو  2012اتفاقاً نموذجياً لمعمل بو
بيف حكومات خمس دوؿ وىي فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والمممكة المتحدة  ،وىذا االتفاؽ
خاص بتبادؿ المعمومات بيف الدوؿ ,ويحدد اجراءات محددة بشأف كيفية تبادؿ المعمومات,
وسيكوف بموجب االتفاؽ لمحكومات الخارجية الحصوؿ عمى معمومات مف الواليات المتحدة عف
الحسابات التي تحتفع بيا في المؤسسات المالية األمريكية مف قبل المقيميف في بمدانيـ ،إال أف
دوال أخرى رفضت االقداـ عمى الموافقة و فى مقدمتيا الصيف والياباف.17

المطمب التاني
الموقف الميبي من قانونFATCA :
إدركا ألىمية الموضوع قاـ البنؾ المركزي اليبي بعقد سمسمة مف الندوات عمى مستوى
اتحاد المصارؼ العربية لمتناقش والتشاور لبحث سبل التعامل مع ىذا القانوف نظ اًر الف ليبيا
لدييا قوانيف تحكـ جيازىا المصرفي

18

تكفل سرية الحسابات البنكية لممتعامميف مع ىذا القطاع

واليمكف فرض إتفاقية دولية تتعارض بنودىا مع مواد القانوف الميبي وبالتالى فاالمر يستمزـ تغيي ار
تشريعيا إلعتبارات تتعمق بسرية الحسابات ..فمف غير المنطقي وال مقبوؿ اف يتـ عمل تعديالت
في القانوف الميبي  ,يتيح لالمريكييف تطبيق قانوف عمي مواطنييـ في بالد ليا سيادتيا ،وبالتالى

16

البنوؾ المراسمة  :ىي شبكة مف البنوؾ والمؤسسات المالية األجنبية التي يستخدميا أو يتعامل معيا البنؾ

المحمي لتقديـ خدمات تحويل األمواؿ وتمويل التجارة الخارجية واالعتمادات المستندية وغيرىا مف الخدمات

المالية االخرى لصالح عمالئو المحمييف أو أنشطة البنؾ االستثمارية الدولية .لممزيد راجع www.bayt.com

-Treasury Department Documents and Publications. "Joint U.S.-China Economic
Track Fact Sheet- Fourth Meeting of the U.S. China Strategic and Economic
18

Dialogue", (May 4, 2012).
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مصرؼ ليبيا المركزي صاحب القرار األوؿ واألخير حياؿ تطبيق ىذا القانوف او عدـ تطبيقو
ويراعي في ذلؾ مصمحة القطاع المصرفي الميبي.19
إال أف الباحثو ترى أنو ال توجد مشكمة في تطبيق القانوف في ليبيا بعد إعتماده في إتفاقية
تنائية بيف الدولة الميبية والحكومة األمريكية _ فقد قامت الواليات المتحدة بإبراـ اتفاقيات مع دوؿ
كثيرة لتقوـ المؤسسات المالية في تمؾ الدوؿ بتزويد إدارة الضرائب األمريكية ببيانات مالية عف
عمالئيـ مف األمريكييف ،ومتعارؼ عمى ىذه االتفاقيات باسـ "اتفاقيات الفاتكا _النو مف الممكف
اف نطالب بالمعاممة بالمثل كما فعمت دوؿ أخري كالمممكة المتحدة والمانيا وايطاليا وغيرىـ مف
الدوؿ التي وافقت عمي التطبيق نظ اًر لعدـ وجود عقوبات صريحة لمدوؿ غير المطبقة لمقانوف
لكف ستكوف ىناؾ عقوبات غير مباشرة ترتبط بالتعامالت الدوالرية والتحويالت لممؤسسات
المصرفية التى تتناوؿ تعامالت مع اشخاص امريكية.
وبالتالى إذا تـ تطبيق ىذا القانوف ،فاالمر يتطمب اضافة بند في استمارات فتح
الحسابات تفصح عف الجنسيات التي يحمميا العميل فاذا كاف حامال لمجنسية األمريكية يطبق
عميو القانوف ويمتزـ البنؾ بخصـ جميع الضرائب وفق طمبات الخزانة االمريكية منو ،حتى واف
كاف ذلؾ القانوف قد الغى جميع القواعد القانونية الذىبية الخاصة بسيادة القوانيف الراسخة
والمتعمقة بأقميمية القانوف وعدـ تطبيقو خارج حدود االقميـ ،وبالتالى البد مف م ارجعة االنظمة
المحاسبية المعموؿ بيا فى المصارؼ مف طمبات فتح الحساب الجارى ،واإليداعات مف الودائع
تحت الطمب وألجل ،وطمبات فتح اإلعتمادات المستندية ،وكذا مراجعة القوانيف المصرفية وتدريب
العامميف وتأىيميـ حتي يتـ تجييز العناصر البشرية وبناء اليياكل التنظيمية لتنفيذ آليات ىذا
وقانونيا.
تقنيا
ً
القانوف األمريكي ً
اف توافر اإليرادات التمويمية الالزمة ،والخبراء والمختصيف لدعـ وتحديث أو إنشاء ىذه
اليياكل التنظيمية لمتعرؼ عمى كيفية تطبيق القانوف ،ويسمح بافشاء البيانات الخاصة بالعمالء
لمحكومة االمريكية واإلدالء بجميع تعامالتيـ بموجب تقارير مالية سنوية ،مع ضرورة توقيع
19

مف ىنا رفضت المصارؼ الميبية ىذا البند في قانوف "فاتكا" ،ولـ تتحمل ىي مسؤولية دفع الضرائب،

وفضمت التصريح بما يممكو المعني لدييا وكسر السرية المصرفية في ليبيا في ىذه الحالة.
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العميل عمى نموذج يسمح لممصارؼ بتداوؿ بياناتو لو ازرة الخزانة االمريكية والموافقة عمى إقتطاع
الضريبة االمريكية فى حالة طمب الحكومة األمريكية ذلؾ ،مما يشير الى فطنة السمطات
الضريبية األمريكية فى إستجالب مواردىا السيادية بشتى الطرؽ القانونية حتى واف كاف عمى
حساب إستقاللية الدوؿ األخرى ،ومف ثـ تعظيـ الموارد االمريكية داخل وخارج حدود اإلقميـ
االمريكى.
وىذا يتطمب ايضا ضرورة تسميط الضوء مف مصرؼ ليبيا المركزى عمى العقوبات التي
سيتـ توقيعيا ,في حاؿ امتناع بعض البنوؾ عف اإلمتثاؿ الضريبي أو تطبيق إتفاقية الفاتكا أو
أخذ خيارات منيا عدـ فتح حسابات جديدة ،لعمالئيا حاممي الجنسية األمريكية ،أو االستغناء عف
جميع العمالء الذيف يحمموف الجنسية األمريكية ،كخيار استراتيجي لممصرؼ ،وبالتالي يتطمب
االمر الت حديد الواضح لخارطة توزيع ىؤالء العمالء في المنطقة العربية واالقميمية ،وفي الدوؿ
األخرى وتأثيرىا عمى خروج بعض االستثمارات مف ليبيا ،وما ىي العقوبات االقتصادية
المفروضة عمى الجيات غير المتعاونة ،ومدى انعكاس االلتزاـ بإتفاقية الفاتكا عمى الموقع
التنافسي والتسويقي لممصرؼ .فجميعيا تحديات تواجو الجياز المصرفى .السؤاؿ الذى تقف
االجابات عميو عاجزة ،ولعل مف أىـ التحديات التى ستواجو المصارؼ ىل إتفاقية اإلمتثاؿ
الضريبي تعطى الحق لالدارة االمريكية فى الرقابة والتفتيش عمى المصارؼ

بصفة عامة

لالطالع عمى حساباتيا وصدؽ بياناتيا ،ومدى تضمينيا حسابات خاصة بعمالء مف حاممى
الجنسية االمريكية.
ونقترح لمتوافق مع متطمبات ىذا القانوف ،اف تسير ليبيا عمى غرار ما اتبعتو العديد مف
الدوؿ فى عقد اتفاقية تسمح ليا بتطبيق قانوف ) (FATCAفى المستقبل القريب وقد يكوف مف
الطبيعى اف تتـ المعاممة بالمثل مف خالؿ معاممة تفاضمية حسب ما تقتضيو المنفعة العامة،
دوف اصطداـ لالتفاقيات الموقعة بيف البمديف أو اعتبارات قواعد غسيل االمواؿ ،ولممصالح
المشتركة التى تجمع بيف البمديف.
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بحيت تشمل ىذه االتفاقية إلزاـ المؤسسات المالية بما يمي:
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 -1القياـ ببعض االجراءات لمتحري عف ىوية أصحاب الحسابات المفتوحة لدييا.
 -2رفع تقارير سنوية لمصمحة الضرائب االمريكية عف أصحاب الحسابات مف حاممي
الجنسية االمريكية لدييا أو عف الكيانات االجنبية التي يكوف فييا ممكية أمريكية.
 -3حجز  %30مف أي مدفوعات ذات مصدر دخل أمريكي لمصمحة الضرائب االمريكية،
وبياف الحصيمة اإلجمالية مف بيع األوراؽ المالية التي تدر دخال مف مصدر أمريكي.
أ -االيرادات الخاضعة الحكام قانون ):)FATCA

21

 -1الفوائد مف الودائع والعوائد مف السندات واالذوف وصكوؾ التمويل
 -2التوزيعات مف االسيـ بانواعيا ووثائق االستثمار وصكوؾ االستثمار.
 -3االتاوات مف العالمات التجارية وحقوؽ المعرفة
 -4المكاسب الرأسمالية
 -5دخوؿ أخرى
ب -االصول المالية التى تخضع ايرادتها لقانون ):)FATCA
 -1الودائع بالبنوؾ
 -2عقود المشتقات المالية بكافة انواعيا مثل(:عقود الصرؼ االجمة واالختيارات والمستقبمية
وعقود تبادؿ اسعار الفوائد المصرفية والعوائد عمى السندات)
 -3عقود الوساطة مع التجار والمؤسسات التجارية
 -4عقود السمسرة
 -5االوراؽ المالية بكافة انواعيا
 -6عقود التأميف وعقود إعادة التأميف

متخصصة بعنواف" :التطبيق العممي لقانوف "فاتكا " FATCAاالميركي ،الذي
 20ش ّكمت ورشة عمل مصرفية
ّ
مقر اتحاد المصارؼ العربية .لممزيد راجعwww aleqt.com
نظمو مؤتمر اتحاد المصرفييف العرب في ّ
21

@https://twitter.com/mauricematta
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ويخرج عف نطاؽ تطبيق قانوف فاتكا االستثمار العقارى وااليرادات الناتجة مف اقتناء
التحف والمجوىرات والذىب والسيارات والعقارات والمقتنيات االخرى الممموسة طالما كانت بقصد
االستعماؿ الشخصى.
والجير بالذكر أف و ازرة الخزانة األمريكية أصدرت نموذجيف لمتعامل مع قانوف فاتكا
النمودج األوؿ ,يتمحور حوؿ عقد إتفاقية بيف الحكومات لتبادؿ المعمومات الضريبية أو منع
اإلزدواج الضريبي أما النمودج التاني يتضمف إرساؿ لممعمومات الضريبية مف المؤسسات المالية
وعقد إتفاقية بيف الحكومات لتطبيق الفاتكا وبما أنو ال يوجد حاليا" إتفاقية لتبادؿ المعمومات
الضريبية لما تمر بيو البالد مف عدـ ااإلستقرار السياسي وبالتالي كاف الخيار النمودج التاني
تمييدا" لعقد إتفاقيو بيف الحكومات ولكف مع ذلؾ لـ يتـ التوقيع عمى اتفاقية بيف الحكومتيف كما
فعمت قطر والكويت واإلمارات واألردف وغيرىا ,إال أف المعموؿ بيو اآلف أف المؤسسات المالية
تعاقدت مباشرة" مع الخزانو األمريكية وفقا"لنمادج التسجيل في الفاتكا المعدة عمي النت منيا عمي
سبيل المتاؿ المصرؼ الميبي الخارجي .
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المبحث الثانى
التحديات التى تواجه مصمحة الضرائب الميبية فى ظل تطبيق
قانون فاتكا ومقترحات العالج
يخاطب قانوف فاتكا دافعو الضرائب مف حاممى الجنسية االمريكية ،ويطالبيـ بتقديـ
تقرير عمى النموذج المخصص لذلؾ ,عف األصوؿ المالية المستثمرة خارج الواليات المتحدة
االمريكية لدى مؤسسات مالية أجنبية أو آية كيانات أجنبية أخرى ،إذا كانت تمؾ االستثمارات
تزيد عف  50الف دوالر أمريكى لمشخص الطبيعى و 250الف دوالر أمريكى لمشخص
االعتبارى ،مف تاريخ سرياف القانوف  18مارس 2010ـ .عند أعداد االقرار الضريبى لسنة
2011ـ ،ومف لـ يمتزـ بتقديـ تمؾ المعمومات يعاقب بغرامة مف  10أالؼ الى  50ألف دوالر
أمريكى باالضافة إلى عقوبة إضافية تصل إلى  %40مف قيمة الضريبة المستحقة عمى تمؾ
التعامالت الخفية مع المؤسسات المالية الخارجية .ومف المقدر وفق ما اقرتو دراسات عديدة أف
اإلحصاءات تقدر وجود نحو  17مميوف مكمف أميركي خارج الواليات المتحدة ،يتيربوف مف سداد
الضرائب.22
الحقيقة اف عدـ تطبيق قانوف الفاتكا سيعوؽ حركة المؤسسات المالية الميبية فى
االستثمار مع االشخاص االمريكية سواء بالعقوبات التي تمتل الخصـ أو بعدـ اإلستفادة مف
المستثمريف األمريكييف داخل ليبيا في حالة عزوؼ االمريكييف عف اإلقامة في الدولة الميبية.
كل ذلؾ يؤثر حتما عمي دخل المؤسسات المالية ,ومف تـ عمي الحصيمة الضريبة ,وقد
قمنا بدراسة ميدانية لقياس أثر الفاتكا عمي إيرادات المصارؼ وعمي حصيمة ضريبة الدخل في
ليبيا.

-Luscombe, Mark, "Tax Trends: Proposed FATCA Regulations - Trying to Make It
Work". Taxes (Apr 2012): P.P: 56, 87.
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عميو قسـ ىذا المبحت إلى اآلتي-:
المطمب األول -أتر دخل المؤسسات المالية عمي الحصيمة الضريبية.
المطمب التاني -الدراسة الميدانية ألثر الفاتكا عمي إيرادات المصارؼ وحصيمة ضريبة الدخل
عمي أرباحيا في ليبيا.

المطمب األول
أثر دخل المؤسسات المالية عمي الحصيمة الضريبة
المؤسسات المالية ىنا ىي أي كياف غير أمريكي يقوـ بتمقي ودائع مف خالؿ أعمالو
العادية متل البنوؾ ,أو االحتفاظ أو التعامل بأصوؿ مالية ,أو التعامل في مجاؿ االستثمار ,أو
التجارة في األوراؽ المالية ,وأسواؽ البضائع أو أي أنشطة ذات صمة متل القياـ بأنشطة أمناء
الحفع ,والسمسرة في األوراؽ المالية ,وصناديق اإلستثمار ونشاط التأميف ,وتستطيع المؤسسة
التعرؼ عل مف ينطبق عميو االمتثاؿ الضريبي عف طريق الجنسية األمريكية أو اإلقامة القانونية
ومحل الميالد بأمريكا أو وجود أي عنواف أو رقـ ىاتف بأمريكا أو تعميمات مستديسمة لتحويل
أمواؿ لحساب بأمريكا أو اإلحتفاظ بالبريد أو توكيل أو توقيع لشخص عنوانو بأمريكا

23

ومف الجدير بالذكر أف القانوف الضريبي األمريكي حالياً ،يفرض عمى دافعي الضرائب
اف يقدموا إلى االدارة الضريبية تقريرا" بجميع تعامالتيـ مع البنوؾ الخارجية ( )FBARإال أف
ىذا التقرير ال يمثل التزاما" اماـ المؤسسات المالية الخارجية فى االدالء بالبيانات المتعمقة بعمالء
يحمموف الجنسية االمريكية تجاه و ازرة الخزانة االمريكية ،لذا كانت ىناؾ حاجة ال صدار قانوف
فاتكا ،باإلضافة إلى أف البيانات الواردة بنموذج ( )FORM: 8938تعد اكثر شموالً عف
السابق.24
23

تقرير عف مصرؼ الرافديف عف الفاتكا لممزيد راجع www.rafidain-bank.gov.iq

- Roger S. Wise, Mary Burke Baker, "Next phase of FATCA guidance arrives with

proposed regulations and announcement of possible intergovernmental approach".

Journal of Investment Compliance Volume: 13 Issue: 2 2012
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اصدرت مصمحة الضرائب االمريكية تعميمات تنفيذية لتطبيق قانوف فاتكا محددة فييا
بأف آخر موعد إلبراـ االتفاقيات معيا مف قبل المؤسسات المالية الخارجية  30يونيو .2013
وعمى تمؾ المؤسسات اف تقدـ لإلدارة الضريبية االمريكية تقري ار "سنويا" بجميع تعامالت
األشخاص االمريكية (طبيعييف واعتبارية) عف السنة السابقة .وفى حالة عدـ تقديـ ذلؾ التقرير
ستطبق عمييا العقوبة المقررة .ويبدأ تطبيق العقوبة المقررة بخصـ  %30عمى جميع ما تحصل
عميو مف دخل مصدره اشخاص امريكية مقيمة لصالح المؤسسات والكيانات المالية الخارجية
اعتبا اًر مف أوؿ يناير  ،2014عمى أف يتـ حجب جميع المدفوعات مف مصادر أمريكية مقيمة
لتمؾ الجيات بالكامل اعتبا اًر مف أوؿ يناير .252015
ويعد ىذا القانوف تعديا "سافرا" عمى السيادة الوطنية لجميع الدوؿ األعضاء بالجمعية
العامة لألمـ المتحدة ،عمى النحو الذى يشكل خط اًر عمى تعامالت المؤسسات المالية بما فييا
البنوؾ مع العالـ الخارجى ،نظ ار لتعارض نصوصو مع السيادة القومية لكل دولة ،وىذا قد يراه
البعض

26

تدخال ساف اًر مف قبل الواليات المتحدة االمريكية فى سيادة الدولة ولكف قد يراه البعض

الحفاظ عمى اعتبارات الحصيمة الضريبية االمريكية ،ومف ثـ يعد تطبيقو مف أحد صور مكافحة
التيرب الضريبي .وبالتالي فتمؾ التزامات عمى المؤسسات المالية (البنوؾ) مف خارج أمريكا
باإلدالء ببيانات ومعمومات عف عمالء يحمموف الجنسية األمريكية ،وذلؾ لصالح و ازرة الخزانة
األمريكية والعتبارات مكافحة التيرب التضريبى.27

25

 -لمزيد مف التفاصيل راجع:

FATCA

for

Regulations

Proposed

Issue

"IRS

Treasury,

 IR-2012-15:

Implementation", Treasury Department Documents and Publications. (Feb 8, 2012).

 Whitehouse, Tammy. "IRS Gives Long Lead Time for FATCA Compliance".

26

Compliance Week (Sep 2011), P.P: 8, 10.

د.عادؿ عامر ,اتفاقية الفاتكا وىل ليا خطورة عمى االقتصاد الوطني ,مقاؿ منشور في صحيفة دنيا الوطف

صحيفة إلكترونية 2015 -6-23 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles,
27

-Moore, Bela, "FATCA may cause legal strife for super funds". Money

Management :( 03 Oct 2012).
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وتوصى جمعية رعاية مصالح دافعى الضرائب المقيميف بالخارج الجميع مف تحرى الدقة
عند تحرير نموذج ( )9838عمى مستوى المموؿ الفرد او الزوجة إذا كاف ليا ممف منفصل
وعمى مستوى الشركة ،وأف تقراء التعميمات المدرجة عمى النموذج قبل البدء فى ملء بيانات ىذا
التقرير واذا لزـ األمر أف تستعيف بأحد مستشاري الضرائب لإلجابة عمى أي استفسار.28
وفى رأى البعض اف ىذا القانوف سيكمف الخزانة األمريكية اكثر مما ستحصل عميو الف
كثيرا" مف المؤسسات المالية العالمية سترفض اإلمداد بالبيانات او اإلفشاء عف اسرار عمالئيا
بأية بيانات حفاظا عمى عالقتيا بيـ ،األمر الذى قد سيجعميا ترفض اإلستجابة لمتطمبات الخزانة
االمريكية حتى واف قاطعتيا فى المستقبل.29
وفى سبيل تطبيق ىذا القانوف في ليبيا يجب أف اف ينظر لمتجربة اإلنجميزية فى ىذا
الصدد ،فمقد قررت المممكة المتحدة اإلشتراؾ فى اتفاقية مع الواليات المتحدة االمريكية لتنفيذ ىذا
القانوف نظرا ،النو يعوؽ حركة المؤسسات المالية البريطانية فى اإلستثمار مع االشخاص
االمريكية الف القانوف يقرر عقوبة خصـ ضريبة مستقطعة مف المنبع  %30مف تعامالت تمؾ
المؤسسات مع مثيالتيا بامريكا أو مف أي اصوؿ ليا داخل امريكا ،فال يمكف استعاضة تمؾ
المبالغ اال إذا تمت االستجابة لمتطمبات قانوف فاتكا وبالتالى اخطار الخزانة األمريكية بجميع
تعامالت األشخاص االمريكية ،ومف ثـ تقوـ األخيرة بإخطار تمؾ المؤسسات بالمتأخرات
الضريبية ،لمحجز عمى اصوؿ االشخاص االمريكية الواردة بحسابات تمؾ المؤسسات وتوريدىا
لإلدارة الضريبية االمريكية ،ومف ثـ تستجمب مصمحة الضرائب االمريكية ضريبتيا المقررة وكذا
الغرامات عمييا مف أشخاص اعتبارية مف خارج امريكا.

28

 -لمزيد مف التفاصيل راجع:

 Merricks, Maria."FATCA: How it affects your firm". Professional Adviser (Aug 4,
2011) P.P:22-23
) Treitel, David."Advising your American clients. Professional Adviser (Nov 3, 2011
P.P: 25. 31

29

-Walker, David. "FATCA 'failure' will cost the US" Investment Europe, (Jun 28,

2012) P.P: 37, 38.
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وعندما قدمت الحكومة البريطانية اإلتفاقية لمجمس العموـ البريطاني لمموافقة عمى تطبيق
ىذا القانوف عمى ارضيا ،فإف ذلؾ مف منطمق الحفاظ عمى تحقيق الربحية لمؤسساتيا المالية
الوطنية سواء عامة أو خاصة والتي تربطيا عالقات ذات منافع متبادلة بينيا وبيف مؤسسات
امريكية ومف ضمف عمالئيا اشخاص امريكية ،والغراض الحفاظ عمى الحد االدنى مف بقائيا فى
دنيا االعماؿ.
إف أحدى التحديات التى تواجو االدارة الضريبية فى ليبيا عند موافقة الحكومة الميبية
عمى تطبيق ىذا القانوف بإتفاقية دولية تتمثل فى اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ :ىل يحق لمصمحة
الضرائب فى ليبيا أف تطمب مف البنوؾ والمؤسسات المالية االمريكية موافاتيا ببيانات وتعامالت
حسابات عمالئيا الميبييف المقيميف بأمريكا ،واذا كاف ىذا حق متاح ليا فيل تسمح االدارة
االمريكية بخصـ الضريبة عمى ىؤالء العمالء إذا كانوا مطالبيف بيا وتوريدىا لميبيا فى الوقت
الذى لـ تقـ الواليات المتحدة األمريكية حتى االف برد اى جزء مف االمواؿ الميربة والمودعة
والمجمدة بمصارفيا ومؤسساتيا المالية ،التي افصحت عنيا تورة فبراير  ،2011وبالتالى البد مف
االشتراط عند االلتزاـ بتطبيق قانوف فاتكا ،التطبيق بالمثل كما يرد باتفاقيات منع االزدواج
الضريبى

30

المطمب التاني
الدراسة الميدانية ألثرالفاتكا عمي إيرادات المصارف وحصيمة ضريبة الدخل عمى
ارباحها فى ليبيا
أوال :":الهدف من الدراسة
تيدؼ الدراسة الميدانية إلى إختبار الفروض التي تـ عرضيا بمقدمة الدراسة والتحقق
مف مدى صحتيا ،فيما يتعمق باآلثار الناتجة مف تطبيق القانوف االمريكى عمى إيرادات
المصارؼ ومف ثـ الخسائر الناتجة عف عزوؼ عمالء المصارؼ عف التعامل معيا تجنبا إلفشاء
حقيقة تعامالتيـ معيا وكذا اآلثر عمى حصيمة اإليرادات الضريبية (ضريبة الدخل).
30

وبالرجوع إلي نص المادة 33مف قانوف الضريبة عمي الدخل رقـ 7لسنة  2010نجد أف دخوؿ الميبييف

بالخارج معفية أصال طبعا" األفراد وليست الشركات فالجدوي في معاممة المتل تتحقق في الشركات الميبية.
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تانيا :مجتمع الدراسة
زارت الباحتو الفئات التالية:
 -1رؤساء القطاعات المالية واإلدارية ووحدة اإلمتتاؿ والمديريف العاميف بالمصارؼ التجارية
العاممة فى ليبيا لعينة  6مف مختمف المصارؼ في طرابمس.31
 -2القائموف باالشراؼ عمى االداء ورسـ السياسات النقدية ومراقبة جودة االداء المصرفى
واالتفاقيات الدولية ووحدة اإلمتتاؿ بمصرؼ ليبيا المركزى.
 -3السادة الفنييف بمصمحة الضرائب الميبية مف رئيس مصمحة الضرائب طرابمس والمديروف
لمكاتب الفحص في ضرائب الشركات ومدير مكتب اإلتفاقيات الدولية لمنع اإلزدواج الضريبي
بمصمحة الضرائب.
وكانت الدراسة إستطالعية ألراء المختصيف تدور حوؿ جممة مف األسئمة واجابتيا
والجدير بالمالحظة أوال أنو التوجد فروؽ بيف إجابات فئات الدراسة حوؿ وجود تأثير
معنوى لتطبيق متطمبات قانوف فاتكا األمريكى( .قانوف االمتثاؿ الضريبى لمحسابات الخارجية)
عمى إيرادات المصارؼ فى ليبيا.
تالثا :األسئمة
السؤال االول
يستيدؼ قانوف اإلمتثاؿ الضريبي لمحسابات الخارجية ( )FATCAفي األساس
اإلستعالـ عف حسابات األميركييف لدى المصارؼ والمؤسسات المالية الخارجية ،االمر الذى قد
يؤدى إلى عزوؼ عمالء المصارؼ الميبية مف حاممى الجنسية االمريكية فى إلغاء تعامالتيـ
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مصرؼ ليبيا المركزي ,المصرؼ الميبي الخارجي ,المصرؼ التجاري الوطني الرئيسي ,مصرؼ شماؿ أفريقيا
اإلدارة العامة,مصرؼ التجارة والتمية فرع بف عاشور ,المصرؼ التجاري الوطني فرع الضيرة.
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خشية اإلدالء بآية بيانات عف أرصدة حسابات أصوليـ المالية وعوائدىا لمخزانة االمريكية ،ومف
ثـ إنخفاض ايرادات المصارؼ نتيجة خروج ىوالء العمالء مف المصرؼ؟
ىل تعتقد أف إيرادات البنوؾ ستتجو إلى االنخفاض نتيجة التزاميا بتطبيق متطمبات ىذا
القانوف باالدالء بتقارير سنوية عف تعامالت حاممى الجنسية االمريكية معيـ ،االمر الذى قد
يعصف بايرادات البنؾ ؟
السؤال الثاني
يتناوؿ األسباب التي تؤيد ضرورة اإللتزاـ بتطبيق متطمبات قانوف ( )FATCAومدي
تأتيره عمى إنخفاض إيرادات المصارؼ.
األىمية النسبية لألسباب التى تشير إلى عدـ إنخفاض إيرادات البنوؾ عند التزاميا
بتطبيق متطمبات قانوف فاتكا ،حيث أتفقت أغمبية افراد الدراسة عمى أف السبب الرئيسى فى ذلؾ
يرجع إلى زيادة الثقة مف جانب اإلدارة االمريكية فى إدارة العمميات المصرفية ،ومف ثـ إدراج
المصارؼ الميبية فى قائمة المصارؼ ذات السمعة الطيبة .إال أف افراد العينة اتفق معظميـ عمى
وجود اسباب اخرى تأتى فى اخر الترتيب فى عدـ انخفاض إيرادات المصارؼ عند التزاميا
بتطبيق متطمبات قانوف فاتكا مثل( :زيادة اإلستثمارات االمريكية فى القطاع المالى والمصرفى
بميبيا نتيجة السمعة الطيبة لممصارؼ الميبية لدى االدارة االمريكية باالضافة إلى زيادة اإلىتماـ
مف جانب الجمعيات المينية العالمية بتأىيل الكوادر البشرية المصرفية بميبيا ،ومف ثـ زيادة
كفائتيـ ومينيتيـ).فالسؤاؿ المطروح ماهي التعديالت التى تحول دون التأثير عمى إيرادات
المصارف؟
السؤال التالث
ما ىي األسباب التي تؤدى إلى عدـ تأثر ايرادات المصارؼ باإلنخفاض عند االلتزاـ
بتطبيق متطمبات قانوف ( )FATCAالنعكاساتيا عمى ايراداتيا ؟
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السؤال الرابع
ىل تعتقد أف إيرادات مصمحة الضرائب الميبية (ضريبة الدخل) تتأثر باإلنخفاض نتيجة
إلتزاـ المؤسسات المصرفية فى ليبيا بتطبيق ىذا القانوف كأثر غير مباشر؟
بالرغـ مف عدـ وجود إختالفات بيف الفئات محل الدراسة حوؿ وجود آثر عمى إيرادات
اإلدارة الضريبية باإلنخفاض (ضريبة الدخل) عند تطبيق قانوف فاتكا ،إال أف ىناؾ تباينا مف
حيث درجة األىمية النسبية لألسباب التى تؤيد التزاـ الحكومة الميبية بضرورة تطبيق متطمبات
اإلمتثاؿ لقانوف فاتكا مراعاة لعدـ تأثر إيرادات المصارؼ باإلنخفاض ومف ثـ باآلثر غير المباشر
عمي إنخفاض ايرادات االدارة الضريبية (ضريبة الدخل) لتمؾ المصارؼ فمقد جاء عمى قائمة
الترتيب وباإلجماع لفئات الدراسة بالكامل أف (معظـ األصوؿ المالية لإلستثمارات االمريكية فى
فروع مصارؼ خارج ليبيا وليست مصارؼ ليبية ومف ثـ فال توجد آثار عمى إيرادات المصارؼ
الميبية) ،إال أف (المستثمر االمريكى يسعى دائما الى المؤسسات المصرفية ذات الربحية المرتفعة
والمخاطر االقل ،بعيدة عف المنطقة العربية تجنبا لممخاطر السياسية بمنطقة الشرؽ االوسط)
كما اتفقت أغمبية فئات الدراسة عمى أف (التزاـ المصارؼ بعدـ اإلدالء عف تعامالت
عمالئيا مف حاممى الجنسية االمريكية لمخزانة االمريكية وفقاً لقانوف سرية الحسابات ،االمر الذى
ستقرر معو الحكومة االمريكية تطبيق العقوبة بخصـ  %30مف تعامالتيا لدييا وبالتالى
انخفاض ارباحيا ومف ثـ انخفاض الضريبة عمى دخميا) سيكوف عامال مؤثرا" عمى انخفاض
ارباح البنوؾ ومف ثـ حصيمة ضريبة الدخل لمصمحة الضرائب الميبية ،إال اف عينة الدراسة
اتفقت باالجماع عمى اف (خروج بعض االستثمارات االمريكية مف ليبيا ،رغبة فى توجييا إلى
دوؿ ترفض تطبيق متطمبات ىذا القانوف ،وبالتالى انخفاض الحصيمة الضريبية نتيجة ىروب تمؾ
االستثمارات خارج ليبيا ومف ثـ عدـ تحصيل ضريبة دخل عمى ارباحيـ) ياتى فى اخر االسباب
التى ستؤدى إلى انخفاض حصيمة ضريبة الدخل نتيجة انخفاض ارباح البنوؾ.

رابعا :األجوبة
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 اف تطبيق قانوف فاتكا يؤدى إلى انخفاض ايرادات المصارؼ ومف ثـ انخفاض ارباحيا.
واتضح ذلؾ

مف خالؿ ماأتفق عميو جميع افراد العينة ,اف التكاليف التى ستتكبدىا

المصارؼ نتيجة التعديالت التى اقترحتيا الباحثو لمتوافق مع متطمبات قانوف فاتكا ،ستؤدى
إلى ارتفاع تكاليف التشغيل لدى المصارؼ ،ومف ثـ إنخفاض ايراداتو عمى المدى القصير
إال انيا ستعاود لإلرتفاع ،نتيجة ثقة الحكومة االمريكية فى المصارؼ الميبي.
 اف تطبيق قانوف فاتكا يؤدى إلى انخفاض ايرادات االدارة الضريبية (ضريبة الدخل) .واتضح
مف نتائج البيانات انو ال خوؼ عمى حصيمة مصمحة الضرائب الميبية (ضريبة الدخل) نظ اًر
ألف معظـ االصوؿ المالية لالستثمارات االمريكية فى فروع مصارؼ خارج ليبيا وليست
مصارؼ ليبية ،ومف ثـ فال توجد آثار عمى ايرادات المصارؼ الميبية ،وبالتالى التوجد أثار
عمى ضريبة الدخل عف ارباح تمؾ البنوؾ.
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الخاتمة
ليس بجديد وال أوؿ مرة تممي عمينا الواليات المتحدة األمريكية أعباء وتكاليف جديدة
وبمغة التيديد مف خالؿ فرض مكافحة التيرب الضريبي لألمريكييف الذيف يممكوف حسابات
مصرفية في الخارج (فاتكا) حتى يوليو 2014
وأثار "فاتكا" جدال كبي ار في نظاـ المصارؼ الميبيبة ،التي ضغطت عمى مصرؼ ليبيا
المركزي حتى يقبل بتطبيق القانوف لإلفالت مف أي عقوبات أمريكية .ذلؾ أف فروع المصارؼ
يعدؿ تشريعاتو ،ويسمح ليـ بالدخوؿ في نظاـ "فاتكا" ،ما
األجنبية في ليبيا ،ضغطوا كثي ار حتى ّ
يعطي الضوء األخضر لمتعامل مع الواليات المتحدة التي ىددت ىذه المصارؼ بغرامات تصل

لحجز  %30مف ممتمكاتيا ،في حاؿ عدـ امتثاؿ المصرؼ أو المؤسسة المالية باإلفصاح
المطموب ,وعف كيفية التزاـ المؤسسات المالية والمصرفية بيذا القانوف ،نجد أف مصرؼ ليبيا
المركزي اصدر اعالنا يطمب فيو مف المصارؼ التجارية العاممة في ليبيا والمصرؼ الميبي
الخارجي إتخاذ اإلجراءات المناسبة في ضوء أحكاـ القانوف.
الحقيقو أف التعميمات الدولية تضعف القدرة التنافسية لمبنوؾ العربية عامتا" ،وتحد مف
قدرتيا عمى توسيع نشاطيا ،مما يؤثر عمى النمو االقتصادي.
فأىمية حرية حركة األمواؿ لضماف االزدىار العالمي ،يأتي بضرورة التعاوف الدولي
والمحمي ،فيما يخص مكافحة تيريب وغسل األمواؿ ،وتمويل اإلرىاب ,تـ أف اإلدارة الحالية
لمجرائـ المالية قد تؤدي إلى زيادة اإلبعاد واإلقصاء لممصارؼ المراسمة ،مما يؤثر عمى حركة
النمو واالستقرار المالي ,ال بل أف الفاتكا ليا تبعات ضريبية تناولتيا الباحتو وعموما توصمت إلي
جممة مف النتائج تمحقيا جممة مف التوصيات.
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أوال -النتائج
 -1ليبيا ال يوجد بيا عدد كبير مف األمريكييف وعمى األغمب يكونوف مف حاممي الجنسيتيف مع
العمـ أف أغمب األمريكييف في ليبيا قدموا بعقود عمل تتبع شركات معروفة ويمكف حصرىا
 -2الموضوع لو عالقة بممكية المعرفة والتقنية؛ فمف يممؾ المعمومة يممؾ المعرفة ومف يممؾ
المعرفة يسيطر عمى اآلخريف بتفوقو عمييـ وىذا ىو ما يحدث مف خالؿ أتمتة العمل المصرفي
(السويفت ،الخ )...ذلؾ حتى التسويات الدولية تتـ في أمريكا.
 -3األشخاص يعتقدوف أف فاتكا غيَّر االلتزامات الضريبية لممواطنيف االميركييف أو المقيميف في
صحيحا .فااللتزامات
الواليات المتحدة مف حاممي البطاقات الخضراء (غريف كاردز) وىذا ليس
ً
الضريبية االميركية عمى ىؤالء األشخاص ما زالت نفسيا ،وفاتكا لـ يغير ذلؾ.

 -4يخضع ىؤالء األشخاص لمضريبة االميركية عمى دخميـ العالمي ،أينما كانوا يعيشوف أو
يكسبوف دخميـ .وبالتالي ،إذا كاف مواطف اميركي مقيـ في ليبيا يكسب دخل ايجار مف شقة
يممكيا في االردف ،فعميو ابالغ الخزانة االميركية بيذا الدخل ويدفع عنو ضريبة
 -5إف كانت السرية المصرفية التي يتمتع بياالعمالء ،تمنع المصارؼ الميبية عف التصريح
بالمعمومات عنيـ ىبسبب ىذه السرية ،فقد جاء قانوف "فاتكا" ليفرض عمى المصارؼ ما نسبتو
يشغميا المصرؼ المعني في الواليات المتحدة األميركية ،يعني إذا كاف
 %30عمى األصوؿ التي ّ
المصرؼ يشغل أمو ًاال في الواليات المتحدة األميركية ،عميو أف يدفع ضرائب ما نسبتو .%30
 -6أف الظروؼ السياسية واألمنية التي تمر بيا المنطقة أدت إلى رفع التكاليف التشغيمية
لممصارؼ العربية ،فسالمة الجياز المصرفي العربي نتيجة إلمتثالو لمتعميمات الرقابية الدولية
كمفتو الكتير.
 -7أف النظـ الرقابية الدولية تجاوزت قدرات المصارؼ ،وأدت إلى قياـ بعض المصارؼ بوقف
التعامل مع بنوؾ أخرى بدال مف إدارة المخاطر ذات التكاليف المرتفعة.
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 -8القيمة المضافة لممؤسسات المالية مف خالؿ خدمات التأكيد/االستشارات الخاصة بقانوف
الفاتكا.
 -9لـ يحدد قانوف ضريبة الدخل الميبي الضريبة التي تؤخد عمي المصارؼ فيو حدد ضرائب
األشخاص الطبيعية واإلعتبارية ووصفيا بضريبة الشركات.
 -10إذا مااتفقنا أف المشرع الضريبي يعامل المصارؼ متل الشركات فيو يفرض ضريبة عمى
أرباحيا وكذا عمى الودائع لذي المصارؼ األمر الذي سييدد الحصيمة الضريبية بالنقصاف إذا لـ
تمتتل المصارؼ التجارية والمصرؼ الميبي الخارجي لمفاتكا النو بغض النظر عف عقوبة عدـ
اإلمتتاؿ الغير مباشرة ىذخ المصارؼ ستيدد بالقفل أو اإلفالس لغزوؼ األمريكاف عمي فرض
وجودىـ في ليبيا مف أف يكونوا عمالء ليذه المصارؼ.
 -11اليوجد حتي اليوـ إتفاقية دولية بيف الدولة الميبية والواليات المتحدة األمريكية لمنع اإلزدواج
الضريبي وبالتالي النموذج ) iga1(aالمجاؿ لتطبيقو وكذلؾ حتي اليوـ لـ تبرـ إتفاقية بخصوص
الفاتكا مع الواليات المتحدة األمريكية والحكومة الميبية مما يجعل النموذج ( igaب) غير مطبق
أيضا".
 -12بالرغـ مف أف مزيا تطبيق النمادج السابقة ميمة ولكف لضيق الوقت أصدر مصرؼ ليبيا
المركزي تعميماتو لممصارؼ التجارية ومصرؼ ليبيا الخارجي بالتعاقد مباشرتا مع الخزانة
األمريكية.
تانيا -التوصيات
 -1اإللتزاـ بالقوانيف والموائح والق اررات والتعميمات الصادرة عف الجيات الرقابية.
 -2تحسيف سمعة المؤسسة وتعزيز ثقة أصحاب المصالح.
 -3اإلسياـ في تحسيف كفاءة وسمعة قطاع الخدمات المصرفية والمالية باإلضافة إلى اإللتزاـ
بالتشريعات الدولية
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 -4إجراء تعديالت تشريعية -:عمي سبيل المثاؿ....
 يجب أف يمحق عقد اإلتفاقية بيف الحكومات لتطبيق الفاتكا سف قانوف داخمي حتي يحلالتعارض مع القوانيف الحالية إلف التعارض بيف القوانيف المحمية والدولية يعرض المؤسسات
المالية لممخاطر.
 تعديل فى قانوف المصارؼ يتيح لجميع المصارؼ العاممة فى ليبيا عدـ اإلفشاء بتعامالتالعمالء لمخزانة اإلمريكية تجنبا لسرية الحسابات.
 تطبيق اتفاقية بيف البمديف تقضى بتبادؿ المعمومات بالمثل مف خالؿ معاممة تفاضمية. -5إجراء تعديالت إدارية :بما يكفل تطوير اليياكل اإلدارية بإنشاء قطاع يختص بإصدار
التقارير المالية واالفصاح عنيا أوال بأوؿ لمخزانة االمريكية ،باإلضافة إلى تطوير فى اليياكل
التنظيمية لمموارد البشرية وتدريبيـ وتطويرىـ عمى النحو الذى يمبى لفت نظر العميل عمى أف
ىذا اإلجراء ضرورى حتى التقع تحت طائمة القانوف وتعاقب بالغرامة ،لحاممى الجنسية
األمريكية.
ومف منظور التكمفة والعائد فبكل تأكيد تمؾ التعديالت ستؤدى إلى زيادة تكاليف التشغيل
والعمميات لدى المصارؼ ،األمر الذى قد ينعكس عمى تخفيض معدؿ الربحية نتيجة زيادة
التكمفة ،ولكف إذا نظرنا إلى الوجو االخر فإف تمؾ التعديالت تساعد عمى ارتفاع تصنيف
المصارؼ الميبية لدى المؤسسات الدولية القائمة عمى تصنيف البنوؾ ومف ثـ ارتفاع تعامالتيا
مع العمالء االمريكييف ،وبالتالى إرتفاع ايرادات المصارؼ فى األجل الطويل.
 -6ضرورة اإلتفاؽ عمى المعاممة بالمثل عند التعاقد بتطبيق متطمبات قانوف فاتكا.
 -7إجراء التعديالت التى تـ اقتراحيا مف الباحثو عند االلتزاـ بتطبيق متطمبات قانوف فاتكا .مف
تعديالت إجرائية وتشريعية واداري.
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الممحق /قوائم االستبيان
السؤال األول
يستيدؼ قانوف االمتثاؿ الضريبي لمحسابات الخارجية ( )FATCAفي األساس
االستعالـ عف حسابات األميركييف لدى المصارؼ والمؤسسات المالية الخارجية ،االمر الذى قد
يؤدى إلى عزوؼ عمالء البنوؾ مف حاممى الجنسية االمريكية فى إلغاء تعامالتيـ ،ومف ثـ
ىروب البعض مف العمالء مف تمؾ البنوؾ ،رغبة فى عدـ توفير آية معمومات لمخزانة االمريكية
عف تعامالتيـ.
ىل تعتقد أف إيرادات البنوؾ ستتجو إلى االنخفاض نتيجة التزاميا بتطبيق متطمبات ىذا
القانوف باالدالء بتقارير سنوية عف تعامالت حاممى الجنسية االمريكية معيـ ،االمر الذى قد
يعصف بايرادات البنؾ.

ال

نعـ
السؤال الثاني

إذا كانت اإلجابة عمى السؤاؿ سالف الذكر باإليجاب فما ىي التعديالت المطموب مف
وجية نظرؾ تنفيذىا لكى تحوؿ دوف التأثير عمى إيرادات البنؾ؟

م

أوافق

االسباب

بشدة

تعديالت إجرائية:
1

مراجعة المستندات والنماذج الخاصة بحسابات العمالء،
ومراجعتيا لتوفير معمومات لمبنؾ وتوضيح الجنسية الخاصة
بكل عميل ومصادر األمواؿ ،وبالتالى إجراء تعديل فى
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لحد
ما

ارفض

ارفض
بشدة
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مستندات فتح الحساب واضافة شرط الموافقة عمى تبادؿ
المعمومات بيف البنؾ والحكومة االمريكية ،وانيا غير خاضعة
لمسرية.
تعديالت فى نظم المعمومات:
تطوير فى البنية المعموماتية يتيح لمعميل التعرؼ أوالً باوؿ
عف تعامالتو التى يتـ إخطار الخزانة االمريكية بيا ،لكى
2

يكوف عمى عمـ بما يجب اف يتـ االفصاح عنو ضمف اق ارره
الضريبى مف ايرادات خارجية .باالضافة إلى بناء دوائر
جديدة لتنفيذ آليات ىذا القانوف تكنولوجياً وتوفير االمواؿ
التمويمية الالزمة لدعـ وتحديث إنشاء ىذه الدوائر .حتى
تصبح البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات مالءمة وجاىزة
لتطبيق القانوف
تعديالت تشريعية:
 تعديل فى قانوف المصارؼ يتيح لممصارؼ االفشاء

3

بتعامالت العمالء لمخزانة االمريكية تجنبا لسرية
الحسابات.
 تطبيق اتفاقية بيف البمديف تقضى بتبادؿ المعمومات بالمثل
مف خالؿ معاممة تفاضمية.
تعديالت إدارية:

4

تطوير اليياكل اإلدارية والتنظيمية لمموارد البشرية وتدريبيـ
وتطويرىـ عمى النحو الذى يمبى لفت نظر العميل عمى أف
ىذا االجراء ضرورى حتى التقع تحت طائمة القانوف وتعاقب
بالغرامة ،لحاممى الجنسية االمريكية.
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5

تؤدى جميع التعديالت السابقة إلى زيادة تكاليف التشغيل لدى
البنؾ.

السؤال الثالث
أما إذا كانت االجابة عمى السؤاؿ سالف الذكر بالرفض فما ىي االسباب مف وجية
نظرؾ التي تؤدى إلى عدـ تأثر ايرادات المصارؼ باإلنخفاض عند االلتزاـ بتطبيق متطمبات
قانوف ( )FATCAالنعكاساتيا عمى ايراداتيا ؟
أوافق

م االسباب

بشدة

زيادة الثقة مف جانب اإلدارة االمريكية فى إدارة العمميات
 1المصرفية ،ومف ثـ إدراج المصارؼ الميبية فى قائمة
المصارؼ ذات السمعة الطيبة.
الوصوؿ بسياسات المصارؼ إلى أعمى مستويات
2

الشفافية وارتفاع المصارؼ فى درجات التصنيف الدولى
بتطبيق السياسات العالمية وااللتزاـ بتطبيق االتفاقيات
الدولية.

3

إدراج المصارؼ الميبية فى قوائـ البنوؾ العالمية ،ومف ثـ
زيادة الطمب عمى أداء خدماتيا المصرفية.
زيادة اإلستثمارات االمريكية فى القطاع المالى

 4والمصرفى بميبيا نتيجة السمعة الطيبة لممصارؼ الميبية
لدى اإلدارة االمريكية
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زيادة االىتماـ مف جانب الجمعيات المينية العالمية
 5بتأىيل الكوادر البشرية المصرفية بمصر ،ومف ثـ زيادة
كفائتيـ ومينيتيـ

السؤال الرابع
يستيدؼ قانوف االمتثاؿ الضريبي لمحسابات الخارجية ( )FATCAفي األساس االطالع
عمى حسابات األميركييف لدى المصارؼ والمؤسسات المالية الخارجية ،باالضافة إلى االلتزاـ مف
جانب المكمفيف اماـ مصمحة الضرائب االمريكية باالفصاح عف جميع ايراداتيـ وارصدتيـ المالية
بالحسابات الخارجية ،ومف ثـ فالقانوف يعد أحد صور مكافحة التيرب الضريبى.
ىل تعتقد أف إيرادات مصمحة الضرائب الميبية (ضريبة الدخل) تتأثر باالنخفاض نتيجة
التزاـ المؤسسات المصرفية فى ليبيا بتطبيق ىذا القانوف؟

ال

نعـ
السؤال الخامس
إذا كانت اإلجابة عمى السؤاؿ السابق باإليجاب

فما ىى االسباب مف وجية نظرؾ التى تؤدى إلى انخفاض ايرادات االدارة الضريبية
(ضريبة الدخل)؟

م

أوافق

االسباب

بشدة
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ارفض
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تطبيق قانون االمتثال الضريبى االمريكى ( )FATCAعمى المؤسسات المالية الميبية
نتيجة انخفاض ايرادات المصارؼ ومف ثـ
انخفاض ضريبة الدخل عمى ارباح المصارؼ
1

إللغاء العديد مف االمريكييف حساباتيـ وتعامالتيـ
مع المصارؼ الميبية ،لرغبتيـ فى عدـ االستجابة
لإلمتثاؿ وااللتزاـ الضريبى االمريكى.
خروج بعض اإلستثمارات االمريكية مف ليبيا ،رغبة
فى توجييا إلى دوؿ ترفض تطبيق متطمبات ىذا

 2القانوف ،وبالتالى اخفاض الحصيمة الضريبية نتيجة
ىروب تمؾ االستثمارات خارج ليبيا ومف ثـ عدـ
تحصيل ضريبة دخل عمى ارباحيـ
التزاـ المصارؼ بعدـ االفشاء عف تعامالت
عمالئيا لمحكومة االمريكية وفقاً لقانوف سرية
3

الحسابات ،االمر الذى ستقرر معو الحكومة
االمريكية تطبيق العقوبة بخصـ  %30مف
تعامالتيا لدييا وبالتالى انخفاض ارباحيا ومف ثـ
انخفاض الضريبة عمى دخميا.

 4الشى مما سبق

السؤال السادس
إذا كانت اإلجابة عمى السؤاؿ سالف الذكر بالرفض فما ىي األسباب مف وجية نظركـ
التي تؤدى إلى عدـ انخفاض ايرادات االدارة الضريبية (ضريبة الدخل) نتيجة االمتثاؿ لتطبيق
متطمبات قانوف فاتكا؟
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أوافق

م بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

1

بشدة

لقمة عدد عمالء المصارؼ الميبيةمف حاممى الجنسية
االمريكية
معظـ االصوؿ المالية لإلستثمارات االمريكية فى

2

فروع مصارؼ أجنبية وليست ليبية ،ومف ثـ فيى
ممتزمة بإلدالء طواعية ببيانات عمالئيا لمحكومة
االمريكية.
المستثمر االمريكى يسعى دائما الى المؤسسات

3

المصرفية ذات الربحبة المرتفعة والمخاطر االقل،
بعيدة عف المنطقة العربية تجنبا لممخاطر السياسية
بمنطقة الشرؽ االوسط
إذا كانت المعاممة ستتـ بالمثل بيف المصارؼ
الميبية ومثيالتيا االمريكية ،فاف البنوؾ االمريكية

4

ستخطر مصمحة الضرائب الميبية بتعامالت الميبييف
بالمصارؼ األمريكية ومف المحتمل اف تزيد حصيمة
االيرادات الضريبية الميبية نتيجة تعقب األصوؿ
الماليو في الخارج
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مدى مشروعية تقنية الرحم المستعار في القانون الجنائي الليبي
د .عبدهللا عبدالسالم عريبي
أستاذ مساعد بكلية القانون /جامعة الزيتونة

ِلَالَْ ِ
ص ْي ناَا ِإلنسانَبِوالِديْ ِهََحل ْتهَُأ ُُّمهَُو ْهنًاَعلىَو ْه ٍنَوفِصالُهُ َِِفَعام ْ ِ
ر﴾
ص َُ
﴿ َوَو َّ
ْيَأ ِنَا ْش ُك ْر َِِلَولِو َالِديََِْ َّ

11

المقدمة

رب العالمين ،نحمده سبحانو ،ونستعينو  ،ونستتفرره ،ونتتوب إل،تو ،ونعتوذ بتو
إن الحمد ﵀ ّ
من شرور أنرسنا وسيئات أعمالنا ،من ِ
ييده هللا فيو الميتد ،ومن ،ضتم فمتن ت تد لتو ول،تا مرشتدا،
وأشتيد أن

إلتتو إ هللا وحتده

أن هاو عوتتده ورستولو ،ه ،وعمت
شتتر ك لتو ،و ّ

ِ
ويد،و إل يوم الدين وبعد:
اىتدى

لتو و تتحبو ومتتن

تمكن الررد من تحقيق رغوتو في
ظيرت العديد من األساليب الطو،ة الحديثة والتي ّ

اإلن اب ،رغم و ود موانع تحول دون تحق،قو بالشك الطو،عي ،ومن وين ىذه األساليب ،تقن،ة
الرحم المستعار ،حيث ،حتاج الزو ين ليذه التقن،ة عندما ما تكون الزو ة معتمة الرحم فقط ،أي
أن رحميا غير

مرض،ة ّأدت إل استئ الو ،أو استحالة الحم ف،و ،إ أن
الح لمحم ألسباب
ّ

مو،ضيا سم،م ،وكذلك مني الزوج

الح لمتخ يب ،بما ،عني إمكان،ة تخ يب وو،ضة الزو ة،

لتتوّلد بعد ذلك مشكمة أخرى ،وىي البحث عن مقر خر ودي لمرحم المعت ،والح المت ور
ليذه اإلشكال،ة ىو إقرار ال نين في رحم امرأة أخرى ،تسمي باألم الوديمة  ،أو المستعارة ،التي من
الممكن أن تكون أ نو،ة عن الزوج

احب المني ،أو زو ة أخرى لو  ،ولقد ودأت ىذه الظاىرة

في ا نتشار مند عام 1983م ،عندما أعمن عن ن اح و دة أول طر ويذه الطر قة ،2إ أنو ومع
1
2

 سورة لقمان اآل،ة14: -ولد أول طر ويذه الوسيمة في عام (1983م) ،وقد قام بالعمم،ة فر ق طوي يرأسو الدكتور كارل وود ,وقتد تتم

استئ ار أم وديمة لفرس ال نين في رحميا ،ود من األم العاقر التي ح مت عم أ

ال نين ىبة ،وقد أنشتئت

العديد من المراكز ليذا الفرض ،كان أوليا في فرانكرتورت بللمان،تا ،وت ازيتد ىتذا العتدد إلت متا ي تاوز العشترة م اركتز
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ن اح ىذه الطر قة طو،ا في المساعدة عم
مشروعيتيا إل

اإلن اب ،فقد تباينت و ية نظر الرقياء حول

ثالثة ات اىات :األول ي يزىا ،والثاني

ي يزىا إ إذا كانت

المستعار زو ة ثان،ة ل احب النطرة ،والثالث يرفضيا في م،ع
وأسانيده والتي سنتناوليا عم

احوت الرحم
و

ورىا ،ولك ات اه ح

التوالي في الرقرات الثالثة اآلت،ة ،لنقف في الرقرة الرابعة عم

موقف المشرع الميوي منيا ،وذلك عم النحو اآلتي:
أولا -التجاه المؤيد لمشروعية تقنية الرحم المستعار
يرى أن ار ىذا ا ت اه -وىم قمة -

واز زرع ال نين المتكون من تمق،ح وو،ضة

الزو ة ،بمني زو يا في رحم امرأة أخرى ،إذا أل لتيم لذلك ضرورة ،كعدم

ح،ة ،3مؤسسين رأييم ىذا عم

الح،ة رحم الزو ة
أن وظ،رة الرحم

تحم الحم ألسباب
أو عدم قدرتيا عم
ّ
قا رة عم كونو وعاء لحرظ ال نين ،وم در لفذائو فقط ،و دور لو في عمم،ة التخّمق ،أو

إكساب ال رات الوراث،ة ،وانما ال مة المباشرة في ذلك لم نين المتكونة من التقاء الحيوان المنوي
بالوو،ضة ،و تلكد ذلك من قولو تعال ﴿ :أََلم َن ْخُم ُّ
قكم ِّمن َّماء َّم ِيين َف َ َعْم َناهُ ِفي َق َرار َّم ِكين ِإَل
ْ
َق َدر َّم ْعُموم﴾ ،4حيث تريد ىذه اآل،ات أن عمم،ة التخّمق تتم من التقاء ماء الر بماء المرأة،
فباتحادىما يتكون ال نين و،كتسب

راتو و تحدد نوعو ،كما ،ستندون إل أن أغمب التشر عات

تقر أن لإلنسان الحق في التنازل عن عضو من أعضائو لينق و زرع بفيره المحتاج إل،و ،فمن

في أنحاء الو ،ات المتحدة األمر ك،ة ،وتتمقت ىتذه الم اركتز يوم،تا طمبتات متن الراغبتات فتي تتل ير أرحتامين بمقاوت
م تتالي ،و تواف تتد عم تتييم ف تتي الوق تتت ذات تتو ع تتدد كوي تتر م تتن األزواج الت تراغوين ف تتي الح تتول عمت ت الذر تتة ،أو لف تترض

المحافظة عم رشاقة الزو ة وتخم ،يا من متاعب الحم والو دة .لممز د ار ع :د.كارم السيد غن،م– ا ستنستاخ
واإلن تتاب و تتين ت ر تتب العمم تتاء وتش تتر ع الس تتماء – دار الرك تتر العر تتي – الق تتاىرة – الطبع تتة األولت ت – 1998م-
ص 245وما بعدىا.
Noel kean. The surrogate mother New York 1985.p.104.

3 -

د .ستتعدي إستتماعي الورزن تتي – تكنولو ،تتا اإلن تتاب ال ديتتدة – دار الكتتتب القانون،تتة م تتر – ب ط – 2009م–
ص161وما بعدىا ,د .عود الحميد عثمان  -أحكتام األم الوديمتة الترحم الظئتر – دار النيضتة العر ،تة – القتاىرة –
 1416ىت ت  -ص .136وكتتان عم ت رأس أن تتار ىتتذا ا ت تتاه التتدكتور ( ) Gayerمؤستتس مركتتز حرتتظ ود ارستتة

الس تتائ المن تتوي بمرس تتيم،ا – لممز تتد ار تتع مق تتال نظت ترات ف تتي مش تتكالت زرع ونقت ت األعض تتاء – اس تتتئ ار األرح تتام

ا ستنساخ – منشور في م مة كم،ة الدراسات العم،ا – ودون ذكر اسم الكاتب  -أكاد،م،ة مبارك لألمن  -العدد 6
– يناير 2002م  -ص.183
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مدى مشروعية تقنية الرحم المستعار في القانون الجنائي الليبي
باب أول إعطاء المرأة الحق في أن تحم ل الح غيرىا ،5و،ق،س البعض ىذه الحالة عم حالة

ا نتراع ومون اآلدم،ات ،6كما ،مكن ق،اس دور المرأة التي تحم ل الح غيرىا عم دور األم من

ع في رحميا إ الفذاء ،فإذا كان
الرضاعة ،فيي تعطي ال نين الذي ُزِر َ
ناح أن تقوم بحم ال نين ود و من أمو
امرأة أ نو،ة غير ولدىا وترضعو ،فإنو

ناح أن تحتضن
احبة الرحم

اإلن اب من

تمكن الكثير من األزواج غير القادر ن عم
المعت  ،وبالتالي فإن ىذه ال ورة ّ
وتمكن األم المستعارة من ممارسة حق األمومة ،ولو لمدة الحم فقط ،التي
ممارسة حقيم ف،وّ ،
قد تكون ليا من الظروف ما تسمح ليا باإلن اب ،كمرض الزوج أو وفاتو ،أو غير ذلك من
األسباب .أما عن القول بلن ىذه العمم،ات مخالرة لمنظام العام واآلداب وتتعارض وأحكام الدين

اإلسالمي ،فقد رد أن ار ىذا ا ت اه بلنو قول في غير محمو ،ودلي أن نوي هللا إوراى،م  -عم،و

وعمي نوينا أفض

ال الة وأزك

السالم  -كانت زو تو سارة عق،مة فطموت منو أن ،لتي

ِق سيدنا إوراى،م بسيدنا
خادمتيا السيدة ىا ر لعميا ت بح أماو من خالليا ،وكان ثمرة ذلك أن ُرز َ
إسماعي من ىا ر.7
وقتتد اشتتترط أن تتار ىتتذا ا ت تتاه لمقتتول بمشتتروع،ة ىتتذه الوستتيمة عتتدة شتتروط لمتخريتتف متتن
ثارىتتا الستتمو،ة ،منيتتا شتترط الضتترورة المم ئتتة ،والتتذي كتتان محت اترتتاق ويتتنيم ،إ ّ أنيتتم اختمرتوا فتتي
مت تتدى ضت تترورة أن تكت تتون األم المست تتتعارة ذات زوج أم  ،حيت تتث ذىت تتب الت تتبعض إل ت ت القت تتول بت تتلن
مش تتروع،ة ى تتذه الوس تتيمة معمق تتة عمت ت أ تك تتون األم المس تتتعارة ح تترث لر ت ت

خ تتر ،أو معت تتدة م تتن

حرث ،8في حين ذىب انب متن الرقتو اإلستالمي الحتديث إلت عكتس ذلتك وقتال :إنيتا وان كانتت
مكروىة بسوب ما يترتب عمييا من مشتاك إنستان،ة وأخالق،تة ،إ ّ أنيتا تبتاح استحستاناو متت كانتت
5

 -د .محمود أحمد طو  -تحديد لحظة الوفاة وانعكاستاتيا عمت المستؤول،ة ال نائ،تة لمطويتب فتي ضتوء األستاليب

الطو،ة الحديثة  -أكاد،م،ة نايف العر ،ة لمعموم األمن،ة الر اض  -ب ط 2000 -م ,أشار إل،و :د .محمود أحمد
طو – اإلن اب وين الت ر م والمشروع،ة – منشلة المعارف – اإلسكندر ة – ب ط 2003 -م  -ص .155

6
7

 -سعدي إسماعي الورزن ي – مر ع سوق ذكره – ص.234

 -يتتتزعم ىتتذا ال ترأي كتتال متتن التتدكتور األستتباني  Geller.S.والتتدكتور الررنستتي  Caillevet-Hو،ستتتدلون عم ت

ذلك وذكر ىذه الق ة في التوراة حستب زعميتم .أشتار إلت ىتذا الترأي :د .رضتا عوتد الحمت،م عوتد الم يتد – النظتام

القانوني لإلن اب ال ناعي -رسالة دكتوراه – كم،ة الحقوق امعة عين شمس – مطووعة عم الحاسب اآللتي –
1996م -.ص.146

8

 -د .ه رأفت عثمان – استئ ار األرحام – م مة الشر عة والقانون – امعة األزىتر  -كم،تة الشتر عة والقتانون

– العتتدد الثالتتث والعشتترون  -ال تتزء الثتتاني  -ب ت – ص 23ومتتا بعتتدىا ،د .عوتتد الحميتتد عثمتتان – مر تتع ستتوق
ذكره ت ص.139
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مدى مشروعية تقنية الرحم المستعار في القانون الجنائي الليبي
المرأة المستعارة ذات زوج ووافق زو يا عم ذلك ،وك ذلك معّمتق عمت أن تعتتد قوت نقت النطرتة
إلييتتا ،لمتلكتتد متتن خمتتو رحميتتا متتن تبعتتات متتاء زو يتتا ،وأن تكتتون نرقتيتتا ط توال متتدة الحم ت عم ت
احب النطرة ،9ولترادي بعض المشتاك التتي قتد تتن م عتن اإلن تاب ويتذه الطر قتة اقتترح بعتض
الرقو ا ن ميزي مقتدين في ذلك بالرقو األمر كي وا سباني ،إنشاء مراكز خا ة تيدف إل تقر ب
و يات النظر وين أطراف ىذه العمم،ة.10
ثانيا -التجاه المؤيد لمشروعية تقنية الرحم المستعار في صورة واحدة
ذىب أن ار ىذا ا ت اه إل القول بعدم مشروع،ة ىذه الوسيمة ،إ ّ في حالتة واحتدة فقتط
وىي حالة كون المترأة التتي ستتحم زو تة ثان،تة ل تاحب النطرتة ،ألن فتي غيتر ذلتك تعتارض متع
أحك تام التتدين اإلستتالمي ،إذ أنيتتا تتتؤدي إل ت اختتتالط األنستتاب وضتت،اعيا وخ و تاو عنتتدما ترش ت

عمم،ة الزرع ،وتحم المرأة المستعارة من زو يا بشك طو،عي ،11ولكن ِإذا كانت ىتذه المترأة التتي

ستتتقوم بالحم ت زو تتة ثان،تتة ل تتاحب النطرتتة ،فإنتتو

و تتود حتمتتال اختتتالط األنستتاب متتن يتتة

األب ،حي تث ستت،كون التتزرع زرعتتو و الحتترث حرثتتو ،أمتتا عتتن اختتتالط األنستتاب متتن يتتة الزو تتة
الثان،تتة التتتي ستتيزرع ال نتتين فتتي رحميتتا ،فتتإن امتنتتاع التتزوج عتتن معاش ترتيا إل ت أن يتتتم التلكتتد متتن
ن اح الحم  ،أو كونيا ومفت سن ال،لس واستنرذت طاقتيا اإلن او،ة ،أو كانت عق،مة أ تالو لعتدم
تتالح،ة مو،ض تتيا ،أو لع تتدم و تتوده أساس تتا ،كت ت ذل تتك ف ،تتو ض تتمان لع تتدم اخ تتتالط األنس تتاب م تتن

9

 -عرض ىتذا الترأي :د .محمتود أحمتد طتو  -مر تع ستوق ذكتره  -ص .156نستوت ىتذه الرتتوى لرضتيمة الشتي

التتدكتور يوستتف القرضتتاوي ,ثتتم

تترح التتدكتور ه عمتتي البتتار ،أنتتو قتتد قاو ت الشتتي وستتللو عتتن تمتتك الرتتتوى فنر ت

فضيمتو نر،او قاطعا ذلك ,وقد تلكد نر،و ليا من خالل موقرو الرافض لمرحم المستل ر في ندوة اإلن اب المنعقدة في

الكو ت ,وفي م مع الرقو اإلسالمي الدورة الثان،ة والدورة الثالثة .أشار إل،و :د .سر،ان ون عمر وورقعتة  -النستب

ومتدى تتلثير المستت دات العمم،تة فتي إثباتتو – رستالة دكتتوراه – دار كنتوز اشتويم،ا الستعود،ة  -ط2007 – 1م–.

ص 419وما بعدىا.
-Kennedy and Grubb. Medical law, Text and materials, Butterworths - London
11

10

1989-p.832.
 -د .حسني عود السم،ع إوراى،م –موقف الشر عة اإلسالم،ة من تل ير األرحام – مكتبة نانسي  -دم،اط – ب

ط – 2006م -ص ،275د .ز تاد أحمتتد ستالمو – أطرتتال األناويتب وتتين العمتم والشتتر عة – التدار العر ،تتة لمعمتتوم –
ويروت لونان  -ط1996 – 1م -.ص.103
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مدى مشروعية تقنية الرحم المستعار في القانون الجنائي الليبي
يتيتتا ،12وينمتتا يتتري انتتب ختتر متتن الرقتتو ،13أن األ ت ىتتو عتتدم تواز الحم ت ل تتالح الفيتتر،
حتت وان كانتتت المترأة التتتي ستتتحم زو تتة ثان،تتة لمتتزوج

تتاحب النطرتتة ،إ ّ أنتتو ،ستتتثن متتن ىتتذا

الحك تتم حال تتة واح تتدة فق تتط وى تتي حال تتة م تتا إذا ك تتان الر ت ت زوج ألر تتع نس تتوة

،مك تتنين اإلن تتاب

با ستقالل ،فمتنين متن ىتي معتمتة الترحم ستم،مة الموت،ض ،ومتنين متن ىتي معتمتة الموت،ض ستم،مة
التترحم ،فالمت تتور فتتي مثت ىتتذه الحالتتة لتحقيتتق رغوتتتو فتتي اإلن تتاب ،ىتتو أن ،ستتتعين ووستتيمة األم
المستعارة ،حيث يتم اإلن اب بمشاركة زو تين من زو اتو ،واما أن ،طّمق إحتدى زو اتتو و تتزوج
بتتلخرى ،أمت تالو ف تتي أن تكتتون ق تتادرة عمت ت اإلن تتاب ،وا ّ فس تتتتكرر عمم ،تتة الطتتالق إلت ت أن ،ح تتض
بلخرى قتادرة عمت اإلن تاب ،وبالموازنتة وتين مرستدة طتالق زو تة أو أكثتر بستوب عتدم القتدرة عمت
اإلن تتاب ،ومرستتدة الم تتوء إلت

زو تتتين متتن زو اتتتو ،إحتتداىما تتوتترع بالوو،ضتتة ،واألختترى بالحمت

ليتم اإلن اب ،فإنو يتر ح أن مرسدة الطالق أعظم مما يو ب دفعيا بمرستدة أختف وىتي اإلن تاب
ووسيمة األم المستعارة وين زو تين من زو اتو األر ع.
إ ّ أن أن ار ىذا ا ت اه وقعوا في حيرة من أمرىم حول تحديد ىو،ة األم الحق،ق،ة
لممولود ،ى ىي

احبة الوو،ضة؟ أم أنيا المرأة التي حممت وولدت؟ أم ا ثنين معاو؟ ،ىناك

ثالثة راء في اإل ابة عم ىذه التساؤل.14
األول :وأن اره  -قمة  -يرون بلن األم الحق،ق،ة ىي
واأل

احبة الوو،ضة ،ألنيا ىي

في تكو ن ىذا الطر  ،أما المرأة الحام  ،فحكميا حكم األم المرضعة حيتث

الفذاء ،و تنق إل،و أي

احبة الوذرة،
تعط،تو إ

رة من ال رات الوراث،ة.15

 -12ه عمي البار – طر األنووب والتمق،ح ال ناعي – دار المنار لمنشر والتوز ع – دة – ب ط  -ب ت -

ص.20

13

 -د .السيد محمود ميران –األحكام الشترع،ة والقانون،تة لمتتدخ فتي عوامت الو ارثتة والتكتاثر – رستالة دكتتوراه –

ب ن – ط2002 – 1م - .ص 604وما بعدىا.

14

 -ه محمود حمزة – إ ازة األرحام وين الطب والشر عة اإلسالم،ة – دار الكتب العمم،ة – ويروت – لونان –

ط 2007 – 1م  -ص254وما بعدىا.

15

 -د .أحمتتد ه لطرتتي أحمتتد  -التمقتت،ح ال تتناعي وتتين أق توال األطبتتاء و راء الرقيتتاء – دار الركتتر ال تتامعي -

اإلس تتكندر ة – ط 2006 – 1م– ص  ,257وم تتا بع تتدىا ,د .ه نع تت،م ،اس تتين ،د .ه ف تتوزي ف تت،ض هللا ،د .عو تتد
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والثاني :يذىب إل القول بلن األم ىي المرأة التي حممت ،ول،ست

احبة الوو،ضة و،ستدل عمت

ذلتتك بقتتول هللا تعتتال َّ ( :الت ِتذين ِ َ ،
ُميتتاتُيم ِإ َّ َّال ِ
تنكم ِمتتن ِنست ِ
ِ
تائ ِيم َّمتتا ُىت َّتن أ َّ ِ ِ ِ
الئتتي
َ ُ
ُم َيتتاتي ْم إ ْن أ َّ َ ُ ْ
ظتتاى ُرو َن مت ُ ّ ّ َ
ور َوِا َّن َّ َ َل َعُر تتو َغُر تتور) ،16وقول تتو تع تتال َ ( :وَو َّ ت ْتي َنا
تر ِّم ت َتن اْلَق ت ْتو ِل َوُز وا
نك ت وا
َوَل ت ْتد َن ُي ْم َوِاَّن ُي ت ْتم َل َُ،قوُل تتو َن ُم َ

اإلنس ت ِ ِ ِ
ُم ت ُتو و ْىون تتا َعَمت ت و ْى تتن وِف تتاُل ُو ِف تتي َع تتام ْي ِن أ ِ
تي
َن ْ
اش ت ُتك ْر لِ تتي َولِ َوالِ ت َتد َْ ،ك ِإَل ت َّ
ِ َ َ
َ
تان و َوال َد ْ ،تتو َح َمَم ْت ت ُتو أ ُّ َ
َ
َ َ
17
ضت تتعن أَو دىت ت َّتن حت تتوَلي ِن َكت ت ِ
ِ
ِ
ِ
تامَم ْي ِن لِ َمت ت ْتن أ ََرَاد أَن ُيت ت ِتت َّم
تير)  ،وقولت تتو ت ت شت تتلنوَ ( :واْل َوالت ت َتد ُ
ات ُي ْر ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ
اْل َم ت ت ُ
ِ
َّ
َّ
ِ
اع َة و َعَم اْلموُل ِ
تار َوالِ َتدة
ض َّ
َّ
تف َنْرتس ِإ ُو ْس َتع َيا َ تُ َ
الر َ
ود َل ُو ِرْزُق ُي َّتن َوك ْس َتوتُ ُي َّن ِبتاْل َم ْع ُروف َ تُ َكم ُ
َْ
ض َ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
َّ
ِ
تك َفتِإ ْن أ ََرَادا ِف َ تا و َعتن تَ َتراض ِّم ْن ُي َمتا َوتَ َشت ُاور َفتالَ
ِو َوَلد َىا َو َ َم ْوُلود ل ُو ِو َوَلده َو َعَمت اْل َتو ِارث م ْثت ُ َذل َ
ضعوْا أَو د ُكم َفالَ ناح عَمُ ،كم ِإ َذا سَّممتُم َّما تَيتُم ِباْلمعر ِ
ِ
ِ
ُّ
وف َواتَُّقوْا
ْ
ُ َن َ
َ ُْ
َ ْ
َُ َ َ ْ ْ
اح َعَم ْيي َما َواِ ْن أ ََردت ْم أَن تَ ْستَ ْر ُ ْ َ ْ
اعَم ُمتوْا أ َّ
َن َّ َ ِب َمتتا تَ ْع َمُمتتو َن َب ِ تتير) ،18وو تتو استتتد لو ويتتذه اآل،تتات الكر متتة أن هللا  -ستتبحانو
َّ َ َو ْ

وتعتتال  -ستتم الم ترأة التتتي حممتتت أمتتا لمولتتد التتذي حممتتتو ،وبالتتتالي فتتإن عالقتتة

تتاحبة الوو،ضتتة

بالطر ىي التي تلخذ حكم األم المرضعة.19
والثالث :يرى بلن ولد األم المستعارة ينسب من ية األم إل ا ثنتين المواتي اشتركن ف،و ،و ثوت
سو،ة،
لكمتييما و ف األم ّ
الن ّ

أم الرضاعة.20

ثالث ا -التجاه الرافض لتقنية الرحم المستعار

الح تتافظ عم تتي – ار تتع ف تتي ذل تتك :ثو تتت أعم تتال ن تتدوة اإلن تتاب فتتتي ض تتوء اإلس تتالم – مر تتتع س تتوق توث،ق تتو -ص
 . 227:219و تون ت ذات ال ترأي الم متتع الرقيتتي بمكتتة المكرمتتة ،لممز تتد ار تتع  :ه وتتن حستتين ال ي ازنتتي –– فقتتو
النوازل – دار اون ال وزي – ط 1429 – 3ىت 2008 ،م.

 - 16سورة الم ادلة اآل،ة.2 :
17

 -سورة لقمان اآل،ة.14:

19

 -د.محمتود ستتعد شتتاىين –أطرتتال األناويتتب وتين الحضتتر واإلباحتتة – دار الركتتر ال تتامعي ط 2010 – 1م–.

 - 18سورة البقرة اآل،ة.233 :
ص ,175ه محمود حمزة – مر ع سوق ذكره -ص ,273د.محمود أحمد طو – مر ع سوق ذكره  -ص.150

20

 -د .السيد محمود ميران  -مر ع سوق ذكره  -ص 604وما بعدىا ،د .اور عمي ميران – حكم ا ستنساخ

والتمق،ح ال ناعي في الرقتو اإلستالمي  -م متة الد ارستات القانون،تة – كم،تة الحقتوق امعتة أستيوط – العتدد – 21
يونيو 1998م -ص.99
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أن ار ىذا ا ت اه، 21قولون بعدم مشروع،ة الحم ل الح الفير في م،ع األحوال ،وقد
حة قتوليم ىتذا بالعديتد متن الح تس واألستانيد التتي تؤ تد رأييتم ،وتتضتمن فتي الوقتت

ورىنوا عم

ذاتتتو ترنيتتد ح تتس وأستتانيد ال ترأي المعتتارض ليتتم ،وستتوف نعتترض ليتتذه الح تتس والتتردود وذلتتك عم ت
النحو اآلتي:
 -1إن اإلن اب ويذه الوسيمة ف،و تعارض مع أحكام الدين اإلسالمي من ثالثة و وه:
21

 -د .أسامة عود هللا قايد –المسؤول،ة ال نائ،ة لألطباء – دار النيضة العر ،ة – ب ط – 2003م– ص,337

د .حسني محمود عود الدا،م – عقد إ ارة األرحام وين الحظر واإلباحة – دار الركر ال تامعي – اإلستكندر ة – ط

2007 – 1م – ص  ,180انظر :التو ،ة الخامسة من تو ،ات نتدوة اإلن تاب فتي ضتوء اإلستالم المنعقتدة فتي
الكو تتت ,وت تتار 1983/5/24م ،ص ،350وأنظ تتر ك تتذلك قت ترار م م تتع الرق تتو اإلس تتالمي ف تتي دورت تتو الثامن تتة مك تتة
المكرمتتة  / 28:19ينتتاير 1985 /م ،ار تتع ه وتتن حستتين ال ي ازنتتي – مر تتع ستتوق ذك تره – ص ،75د .محمتتود

أحمتتد طتتو  -مر تتع ستتوق ذك تره  -ص ،151عمتتي طنطتتاوي – راء فتتي التمقتت،ح ال تتناعي  -مقتتال مقتتدم لنتتدوة
اإلن تتاب فتتي ضتتوء اإلستتالم – سمستتمة مطووعتتات منظمتتة الطتتب اإلستتالمي – ط 1991 – 2م  -ص 488ومتتا

بعتتدىا ،وأنظتتر كتتذلك لمرق ترة  7متتن تو تت،ات نتتدوة األستتاليب الطو،تتة الحديثتتة والقتتانون ال نتتائي – امعتتة القتتاىرة –
1993م  -ص ،.198د .ش ت تتعبان أووع يم ت تتة ع ت تتارة –المس ت تتؤول،ة ال نائ ،ت تتة لمطوي ت تتب ع ت تتن اس ت تتتخدام األس ت تتاليب
المستحدثة في الطب وال راحة – رسالة دكتوراه – امعة بفداد – 2002م -ص 463وما بعتدىا ،د .عوتد القتادر

ه أو تتو الع تتال – ت تتل ير األرح تتام حت ترام  -م م تتة كم ،تتة الش تتر عة والق تتانون بلس تتيوط – الع تتدد  – 13ال تتزء األول –
2001م  -ص 20ومتتا بعتتدىا ،د .ه أرفتتت عثمتتان – مر تتع ستتوق ذكتره  -ص  ,28ه محمتتود حمتزة – مر تتع

س تتوق ذكت تره – ص ,329د .مرت تتاح ه اق تتز ط –الحما ،تتة المدن ،تتة وال نائ ،تتة لم نت تين و تتين الرق تتو اإلس تتالمي والق تتانون

الوض ت تتعي – دار الكت ت تتب القانون ،ت تتة – ب ط – 2006م– ص  83وم ت تتا بع ت تتدىا ,د .ه عو ت تتد الوى ت تتاب الخ ت تتول –
المسؤول،ة ال نائ،ة لألطباء عن استخدام األساليب المستحدثة في الطب وال راحة – ب ن – ط  – 1ب ت– .

ص ,304د .ه المرسي زىرة – اإلن اب ال ناعي أحكامو القانون،تة وحتدوده الشترع،ة – دار النيضتة العر ،تة –
ب ط – 2008م – ص  404وما بعدىا ,د .ه عود ر تو ه الستبحي – حكتم استتئ ار األرحتام  -دار ال امعتة
ال ديدة  -اإلسكندر ة – ب ط – 2008م – ص 141وما بعدىا ,د .أميرة عدلي أميتر ع،ست –الحما،تة ال نائ،تة
لم نين في ظ التقن،تات المستتحدثة – دار الركتر ال تامعي – ب ط 2007 -م– ص ,393د.عمتي حستين ن يتده
– بع تتض

تتور التق تتدم الطو تتي وانعكاس تتاتيا القانون ،تتة ف تتي م تتال الق تتانون الم تتدني – ب ن – ب ط – 1991م –

ص 48ومت تتا بعت تتدىا ،د.ه أحمت تتد الشت تتر يني – نظ ت ترات فت تتي مشت تتكالت زرع ونق ت ت األعضت تتاء ,است تتتئ ار األرحت تتام,
ا ستنساخ – م مة كم،ة الدراسات العم،ا – أكاد،م،ة مبارك لألمتن – العتدد الستادس – ينتاير 2002م – ص188
ومتا بعتتدىا ,د .ستتميرة أقترورو – المستتؤول،ة ال نائ،تتة لألطبتتاء فتي ظت التطتتور العممتي الحتتديث – رستتالة دكتتتوراه –
امعة القاىرة – 2010م – مطووعة عم الحاسب اآللي – ص.427

Huxley. A: Brave '' New World'' traid Panther grande Publishing LTD England
1984.p.38-41.
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األول :وىتتو أن هللا -ستتبحانو وتعتتال  -وت ّتين لنتتا أن الطر تتق المشتتروع لإلن تتاب ىتتو التتزواج فقتتط،
َنر ِس ُتك ْم أ َْزَوا و تا َو َ َعت َ َل ُكتتم
حيتث ،قتول الحتق تبتارك وتعتال فتي ىتذا ال تتددَ ( :و َّ ُ َ َعت َ َل ُكتم ِّم ْتن أ ُ
تات أََفِباْلب ِ
اطت ِ يؤ ِمنتون وِِنعم ِ
الطِيب ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
تت َّ ِ ُى ْتم َْ ،كُر ُترون) ،22فتي
ّم ْن أ َْزَوا ِ ُكم َون َ
َ
ين َو َحَر َد وة َوَرَزَق ُكتم ّم َتن ّ َ
ُْ ُ َ َ ْ َ
حين أن اإلن اب ويذه الوسيمة ،عتمد أساساو عم مشاركة طرف خر.

والثاني :أن اإلن اب ويذه الوستيمة يتؤدي إلت اختتالط األنستاب وضت،اعيا ،23و،حتدث ذلتك عنتدما
تحم المرأة المستعارة متن زو يتا قوت انستداد رحميتا عمت ال نتين ،والنتي تة فتي ىتذه الحالتة ،ىتي
و دة توأمين

نعمم أييما الولد الناتس عن ال نتين المتزروع فتي رحميتا متن الولتد النتاتس عتن حمت

الم ترأة المستتتعارة متتن زو يتتا ،وقتتد يتتزرع ال نتتين فتتي رح تم مستتتعار ،كتتون حتتامالو ل نتتين ف تتي أول
لحظات ح،اتو ،24و إن ال نين المزروع قد

يتن ح و،حتدث فتي الوقتت ذاتتو حمت طو،عتي لممترأة

المستعارة من معاشرة زو يا ليا ،و،ستمر الحم حت الو دة ،وتسّمم الولد أل حاب ال نين الذي
فش ت  ،و يخر ت عم ت أحتتد متتا فتتي ىتتذا متتن اختتتالط لألنستتاب ،25و ،مكتتن تالفتتي ىتتذه المشتتكمة
باش تتتراط أن تك تتون المت ترأة المس تتتعارة زو تتة ثان ،تتة ل تتاحب النطر تتة ،ألن ف تتي ذل تتك أ،ضت تاو احتم تتال
اختتتالط األنستتاب متتن يتيتتا ،في ت ينستتب الطر ت المولتتود إل ت الم ترأة التتتي حممتتتو وولدتتتو؟ أم إل ت
احبة الوو،ضة التي ىي أساس تكو نو؟ أم إل ا ثنتين معتاو؟ وحتت التذين يؤ تدون ىتذه الوستيمة
لم ي معوا عم رأي حول ىذه اإلشكال،ة وقد سوق اإلشارة إل ذلك.
- 22

سورة النح  -اآل،ة .72

 - 23د .عطا عود العاطي السنباطي – مر ع سوق ذكره  -ص.426
24
25

 د .حسني محمود عود الدا،م – مر ع سوق ذكره -ص.109 -وقتتد ح ت ىتتذا بالرعت فتتي ألمان،تتا ،حيتتت ُعرضتتت عمت القضتتاء قضتت،ة كانتتت األولت متتن نوعيتتا ،تتتتمخص

وقائعيا في أن امرأة اترقت مع أخرى لتحم ود و عنيا وو،ضتتيا الممقحتة متن متاء زو يتا بمقاوت متالي وقتدره (27
ألتتف متتارك ألمتتاني) ،وزرعتتت المق،حتتة فتتي رحتتم المترأة المستتتل رة ونتتاء عمت ذلتتك ا ترتتاق ،وبعتتد انتيتتاء فتترة الحمت

والو دة  ،استمم األوتوان المولتودة وقبضتت المترأة التتي حممتت التثمن المترتق عم،تو ،دون أن يثتار أي شتك فتي نستب
الطرمتتة ،وبعتتد متترور ستتنة متتن التتو دة والتستتم،م ،تتتم إ تراء تحمي ت دم لمطرمتتة و تتاءت النتتتائس لترتتا ي ال م،تتع بتتلن
الطرمة ىي ثمرة عال قة عاد،ة وين األم وزو يا وأن محاولة التخ يب لتم تتن ح ،ورغتم ذلتك لتم تستترد األم الحامت
وزو يا اونتيما وذلك ستالميما المومغ المترق عم،و .مشار إلييا لدى :د .عطا عود العاطي السنباطي – ونتوك

النطتتف واأل نتتة د ارستتة مقارنتتة فتتي الرقتتو اإلستتالمي والقتتانون الوضتتعي – رستتالة دكتتتوراه  -دار النيضتتة العر ،تتة –
القاىرة – ط 2001 - 1م  -ص .264
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والثالث :إن اإلسالم ني عن الزواج من المترأة الحامت  ،وأن ،ستقي الر ت زرع غيتره ،حيتث ،قتول

ت،ض ِمتتن ِنست ِ
الحتتق تبتتارك وتعتتال ( :و َّال ِ
الئتتي َيِئست َتن ِمت َتن اْلم ِحت ِ
َشت ُتير
تائ ُك ْم ِإ ِن ْارتَ ْوتتتُ ْم َف ِعت َّتدتُ ُي َّن ثَالثَ ت ُة أ ْ
ْ
َ
َّ
َ
َّ ِ
ِ
ضت َتن وأُو ُت األَحمت ِ
ضت ْتع َن َح ْمَم ُيت َّتن َو َمتتن َيتَّت ِ
تق َّ َ َي ْ َع ت َّلت ُتو ِمت ْتن أ َْمت ِترِه
تال أَ َ ُم ُيت َّتن أَن ََ ،
َوالالئتتي َلت ْتم َ،ح ْ َ ْ
َْ
تر) ،26وقتتال الرستتول  -ه ، ( -رضتتي ر ت عم ت ام ترأة وىتتي حام ت لفي تره) ،27فتتي حتتين أن
ُْ ،ست وا
اإلن اب ويذه الوسيمة قائم عم ا ستعانة بامرأة قد تكون ذات زوج ،وفي ىذا مخالرة لما تضمنتو
اآل،ة الكر مة ،والحتديث الشتر ف ،و ،قوت القتول بلنتو ،مكتن ت نتب ىتذه المخالرتة بمنتع زوج المترأة
المستعارة من أن ي امع زو تو طوال فترة الحم  ،وذلك ألنو من حق الزوج أن ي امع زو تو في
أي وقت ،شاء و ي وز منعو من ىذا الحق.
وممتا يؤكتتد أن اإلن تتاب وواستطة األم المستتتعارة يتعتتارض متع أحكتتام التتدين اإلستتالمي أن
م متع الرقتو اإلستالمي التتابع لرابطتتة العتالم اإلستالمي ،والتذي كتان قتتد أفتت و تواز الحمت ل تتالح
الفيتتر فتتي حالتتة واحتتدة ،وىتتي إذا متتا كانتتت الم ترأة المستتتعارة زو تتة ثان،تتة لمر ت

تتاحبة النطرتتة،

استدرك وت ار ع عن ىذه الرتوى في الدورة الثامنة ( 1405ىت) وقرر عدم مشروع،ة الحم ل الح
الفي تتر ف تتي كت ت الر تتروض ،و ّأي تتد ى تتذا القت ترار ف تتي العدي تتد م تتن المحافت ت والن تتدوات العمم ،تتة ف تتي الع تتالم

اإلسالمي.28

 -2إن اإلن تتاب ويتتذه الوستتيمة يتعتتارض متتع المبتتادا اإلنستتان،ة وك ارمتتة اإلنستتان ،و تستتوب ف تي
ض تت،اع ذات ،تتة وشخ تت،ة المت ترأة الحامت ت  ،والطرت ت أ،ض تتا ،و عت ت م تتن س تتد المت ترأة مح تتال لمتعاق تتد

26
27

 سورة الطالق اآل،ة4 : -ه ون ع،س الترمذي  -سنن الترمذي – دار الكتاب العر ي  -ويروت لونان – ت  - 6ص.196

المكرمتة فتي دورت،تو الستابعة والثامنتة ،انظتر :ه وتن
 - 28انظر في ذلتك قت اررات الم متع الرقيتي اإلستالمي بمكتة
ّ
حستتين ال ي ازن تتي – مر تتع ستتوق ذكتتره – ص ،75وكتتذلك تو تت،ات ن تتدوة المنظمتتة اإلستتالم،ة لمعم تتوم الطو،تتة عتتن
اإلن تتاب فتتي ضتتوء اإلستتالم بالكو تتت ستتنة 1983م – ص 349ومتتا بعتتدىا ،وكتتذلك المتتؤتمر التتدولي األول عتتن

الض توابط واألخالق،تتات فتتي بحتتوت التكتتاثر البشتتري فتتي العتتالم اإلستتالمي والتتذي نظمتتو المركتتز التتدولي اإلستتالمي
لمدراسات والبحوث السكان،ة و امعة األزىر بالقاىرة سنة1991م ،وأ،ضا ندوة المركز الدولي اإلستالمي لمد ارستات
والبحتتوث الستتكان،ة عتتن ا نعكاستتات األخالق،تتة ستتتخدام تقن،تتة التناس ت بمستتاعدة التكنولو ،تتا فتتي معال تتة العقتتم

البشري بمركز

الح و امعة األزىر سنة 1997م.
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واإلي ار ،29و،حول الطرت إلت ستمعة ينتافس فتي ثمنيتا ،و تؤدي إلت خمتق ستوق ستوداء لألطرتال،
،مكن لمزو ة الثر ة من أن تستل ر امرأة فقيرة بائسة
و تعارض مع وظ،رة األمومة الطو،ع،ة حيث ّ

لتحم عنيا ،وتمد ليا ،وترضع ودليا ،وتستمم ليتا بعتد ذلتك طرتال لتم ،عترق ليتا ف،تو وتين ،إذ لت،س
من اإلنسان،ة أن نحرم المرأة الحام من الطر الذي حممتتو فتي بطنيتا تستعة أشتير ،ونت اىت متا
فتتي ىتتذه الرتترة متتن المتاعتتب والمعانتتاة والقمتتق والو تتع و م التتو دة ،ىتتذه ال تتحبة الطو متتة المؤلمتتة
ىي التي تولد األمومة ،وتر ر نبعيا السخي بالحب والعطف والحنان ،ىذه المكاودة والمعانتاة ىتي
التي خمقتت لألمومتة فضتميا وامت،ازىتا و عمتت عالقتة األم بالطرت متن أستم العالقتات اإلنستان،ة،
فكيتتف لنتتا أن نقطتتع ال تتمة وتتين ىتتذه األم وطرميتتا بم تترد و دتتتو ،ونحرميتتا متتن مشتتاعر األمومتتة،
ونسمم الطر لألم

احبة الوو،ضة ،30كما أن الطر في مث ىذه الحا ت م يره ونسبو س،كون

في الفالب مح نزاع ،فقد ترفض المرأة الحام تسم،م الطر لألم

احبة الوو،ضة ،بعد أن تشعر

بحنتتين األم وتمتتر بم ارح ت الحم ت ومعاناتتتو ،وقتتد يولتتد ىتتذا الطر ت مشتتوىا ،فت ترفض األم

تتاحبة

الوو،ضتة استتالمو ،وتستع األم الحامت إلت التتتخمص منتو وتستم،مو لمتن حممتتو ل تالحيا ،إضتتافة
إل أن اإلن اب ويذه الوسيمة قد يؤدي إل اني،ار األسرة ،حيتث قتد تنشتل عالقتة غيتر شترع،ة وتين
األم الحام ت والر ت

تتاحب النطرتتة ،وذلتتك إلحساس تتيما وو تتود شتتيء مشتتترك وينيمتتا كتتان م تتن

المرترض أ ،كون إ وين الزوج وزو تو.31

29

 -د .ه المرسي زىرة – مر ع سوق ذكره – ص .403وقد حكمت إحدى المحتاكم ا ستتئناف،ة بلمر كتا وتنقض

حكم

ادر عن محكمة نيو رسي ،و ررت ذلك بلن ا تراق الذي تم وين الزو ين والمرأة الحام كان اتراقاو باطال

ألنتتو يمتتزم الم ترأة الحام ت بالتنتتازل عتتن حقيتتا كتتلم لطرميتتا التتذي لتتم تحممتتو بعتتد .أشتتار إل،تتو :د .شتتعبان أوتتو ع يمتتة
ع ارة – مر ع سوق ذكره – ص.473

30

 -د .ه عوتتد الوىتتاب الختتولي – مر تتع ستتوق ذك تره  -ص 102ىتتامش ,3د .ستتيد عتتزب – تقر تتر مقتتدم لنتتدوة

األستتاليب الطو،تتة الحديثتتة – كم،تتة الحقتتوق – امعتتة القتتاىرة – نتتوفمور 1993م – ص ,129ه محمتتود حم تزة –
مر ع سوق ذكره – ص.239

31

 -د .ه المرستتي زىترة – مر تتع ستتوق ذكتره – ص ,405وقتتد ح تتمت مثت ىتتذه ا فت ارضتتات فعتالو فتتي إحتتدى

عمم،تتات الحمت ل تتالح الفيتتر ،والتتتي وافقتتت فييتتا (ر تتتا بتتاركر) عم ت أن تحمت ل تتالح زو تتين ىمتتا (وتتولين تتتايمر

وزو يتا وىتتاري تتتايمر) بمقاوت متتالي ،وثتم زرع المق،حتتة المكونتتة متتن متتاء التتزو ين فتي رحتتم ر تتتا بتتاركر ،و تتدأ ىتتاري

تايمر يتردد عمييا ،و دأ مع ذلك عدة مشاك فاألم الوديمة وقعت في حبو وغرامو وزنا ويا ،و دأ الشتقاق فتي األسترة

التي كانت تتمتع بالسعادة والحب ،كما أن األم الوديمة تعمقت بالطر الذي حممتتو وولدتتو ل تالح غيرىتا ,ورفضتت
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 -3إن القول بمشروع،ة اإلن اب ووسيمة األم المستعارة ق،اساو عمت أن دورىتا

يختمتف عتن دور

األم من الرضاعة ق،اس فتي غيتر محمتو ،وذلتك ألنتو فتي الرضتاعة تكتون األم المرضتع أمتام طرت
تام التكو ن ،معمتوم النستب ،أمتا األم المستتعارة فتإن الطرت يتخمتق و تكتون فتي رحميتا ،وقتد انتيت
األطبتتاء إلت القتتول بتتلن التتدم ،ومتتا ،قدمتتو متتن غتتذاء ،ومتتا ،حممتتو متتن إفت ارزات ،ومتتا ،ستتبح ف،تتو متتن
ىرمونات وىو ،حت،ط دائمتا وخال،تا ال ستم ،وتد متن أن ،كتون لتو أكوتر التتلثير فتي ىتذه الخال،تا،32
إضتتافة إل ت أن اختتتالط الوو،ضتتة المخ تتبة بس توائ التترحم التتذي ُزِرَعت ْتت ف،تتو ،ينتتتس عنتتو نينتتا بتتو
تترات كت متتن التترحم الحاضتتن والوو،ضتتة المخ تتبة ،فبتتالرغم متتن أن األخيترة تحمت شتتررة بكامت

ال تترات الوراث،تتة لم نتتين ،إ أن ذلتتك

،عنتتي عتتدم تتتلثير التترحم فتتي تمتتك ال تترات متتن ختتالل متتا

يتتوفره متتن ظتتروف تعم ت عم ت ستت،ادة بعضتتيا ،وتنحتتي التتبعض اآلختتر ،وكتتذلك تتتلثيره فتتي تكتتو ن
ال نين واكسابو

رات أخرى تمثت متع ال ترات المورثتة م مت

ترات ال نتين ،33واذا متا شتوينا

ع فتتي
التترحم بالنستتبة لم نتتين بتتاألرض بالنستتبة لمنبتتات فتتإن النتتوع الواحتتد متتن المزروعتتات إذا متتا ُزِر َ
ويئتتتين مختمرتتتين ،فتتإن النتتتائس ستتتكون مختمرتتة فتتي كثيتتر متتن ال تترات ،بتتالرغم متتن وحتتدة النتتوع،

ووحدة الفذاء.34
 -4إن القول بلن ىذه الوستيمة

تختالف النظتام العتام واآلداب ،بح تة أن نوتي هللا إوتراى،م -عم،تو

الستالم -عمت ويتتا ،قتتول فتي غيتتر محمتتو ،إذ أن الستيدة (ستتارة) عنتتدما طموتتت متتن ستتيدنا إوتراى،م -
عم،تتو الستتالم  -أن يم تتل إل ت

الستتيدة (ىتتا ر) لعمتتو ،حقتتق رغوتتتو فتتي اإلن تتاب عتتن طر قيتتا ،كتتان

ق دىا من ذلك إما أن ،كون بالزواج منيا ،أو أنيا كانت ممك ،مينو ،حق لو معاشرتيا واإلن تاب

منيا ،والدلي عم ذلك أنيا لم ِ
تعتد عم حق ىتا ر فتي اونيتا ستيدنا إستماعي – عم،تو الستالم -
تسم،مو لألم

احبة الوو،ضة ،وتمسكت بو ألنيا تشعر أنيا أم ذلتك الطرت  ،ورفتع األمتر لمقضتاء ل،قتول كممتتو فتي

ذلك .أشار إل ىذه القض،ة :د .عطا عود العاطي السنباطي – مر ع سوق ذكره  -ص.265

32

 -د .متتاىر حتحتتوت – مناقشتتات نتتدوة إلن تتاب فتتي ضتتوء اإلستتالم – 1983م -الكو تتت – سمستتمة مطووعتتات

منظمة الطب اإلسالمي 1975 -م  -ص 231وما بعدىا.

33

، -عتوتتر التتبعض أن التترحم ىتتو عضتتو متتن األعضتتاء التناستتم،ة الناقمتتة لم تترات الوراث،تتة شتتلنو فتتي ذلتتك شتتلن

الخ يتين والمو،ضين .ار ع في ذلك :د .عود الحميد إسماعي األن اري – ضوابط نق وزرع األعضاء البشتر ة

في الشر عة اإلسالم،ة والتشر عات العر ،ة – دار الركر العر ي الطبعة األول – 2000م – ص.24

 - 34د .السيد محمود ميران – مر ع سوق ذكره  -ص 585وما بعدىا.
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و عاش في أحضان أمو ،حيث نقميما سيدنا إوراى،م  -عم،و السالم – بلمر هللا إل واد غير ذي
زرع بمكة المكرمة.
ومما تقدم ،ظير وبك

واب ما انتي إل،و أن تار ىتذا ا ت تاه الرقيتي ،ذلتك أن

الء

القتول وإباحتة الحمت ويتذه الوستتيمة يتؤدي فتي م،تع

توره إلت اختتالط األنستاب وضت،اعيا ،ومتتن

يتة األم عمت أقت تقتتدير ،عتالوة عمت متا ،حممتتو متن امتيتان لك ارمتة المترأة وضت،اع لذات،تة الطرت
وشخ يتو؛ وأما عن قول الرقو المؤ د لإلن اب ويذه الوسيمة بلنو ،مكن إباحتيا ق،استاو عمت إباحتة
عمم،تتات نق ت وزرع األعضتتاء البشتتر ة ،فتتذلك متتردود عم،تتو بمقولتتة أن ق،تتاس الحم ت ل تتالح الفيتتر
عم تمك العمم،ات ىو ق،اس فتي غيتر محمتو ،وذلتك ألن مشتروع،ة عمم،تات نقت وزرع األعضتاء،
معّمقة عم عدم تعارضيا مع النظام العام واآلداب ،35وقتد تميتزت بعتض التشتر عات التتي نظمتت
ىذه العمم،ات بالنص

راحة عم حظر نق وزرع األعضاء المسئولة عن نقت ال ترات الوراث،تة

(كالخ ،ة والمو،ض) ،36و ناء عم ذلك فإن ال واب ىو ق،اس الحم ل الح الفير عم حظتر
نق وزرع ىذه األعضاء ،األمر الذي سيؤدي إل القول بعدم مشروعيتو.
رابع ا -موقف المشرع الليبي من تقنية الرحم المستعار
الواقتتع أن المشتترع الميوتتي حستتم أي ختتالف ينشتتل حتتول مستتاىمة غيتتر التتزو ين فتتي عمم،تتة
اإلن اب بالنطف واأل نة ،ون و
من الزو ين ،وبالتالي فإنو

راحة عم عدم مشتروعيتيا ،وذلتك باشتتراطو أن ،كتون المقتاح

ي وز إ تراء ىتذه العمم،تة إ إذا كتان المقتاح متن التزو ين ،أمتا ف،متا

، - 35الحظ أن بعض التشر عات لم تتنص

تراحة عمت حضتر نقت وزرع األعضتاء البشتر ة ،ومتنيم عمت ستوي

المثتتال المشت ّترع الميوتتي ،حيتتث أن المتتادة ( 15متتن القتتانون رقتتم  17لستتنة 1986م) بشتتلن المستتؤول،ة الطو،تتة ،التتتي
تتتنظم ىتتذه العمم،تتات قتتد تتاءت خم توا متتن اإلشتتارة إل ت متتا ،ريتتد منتتع وحضتتر نق ت األعضتتاء المستتؤولة عم ت نق ت
ال رات الوراث،ة ،ولكن ىذا

،عني بلي حتال متن األحتوال أن تمتك العمم،تات مباحتة وفقتا لمقتانون الميوتي ،وت إنيتا

تعد من ضمن العمم،ات المحظورة لتعارضيا مع النظام العام واآلداب ،ولم محة حما،ة األنساب واألعراض التتي
توخ المشرع حمايتيتا متن ختالل ت ر متو لمزنتا .ار تع :د.مرتتاح ال تو،عي من تور الرقيوتي –مشتروع،ة نقت وزرع

األعضاء البشر ة في القانون ال نائي الميوي – رسالة ما ستير – امعة الراتح – 2003م– ص 48وما بعدىا.
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 -انظتر فتي ذلتك القتانون القطتري رقتم (1997/21م) ،بشتلن تنظت،م نقت وز ارعتة األعضتاء البشتر ة التذي نتص

في المادة ( )3عم أنو،( :حظتر نقت األعضتاء التناستم،ة التتي تحمت ال ترات الوراث،تة متن ستم شتخص حتي أو
ثة متوف وزرعيا في سم شخص حي خر).
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يخص مقر األ نة – أي الترحم – فتإن المش ّترع الميوتي لتم يتطترق إلتي ىتذه المستللة بشتك مباشتر،
وبالتالي فإن السؤال الذي ،طرح نرسو في ىذا المقام ،ىو ى ي وز زرع األ نة النات ة عن تمق،ح

وو،ضة امرأة بماء زو يا في رحم امرأة أخرى ،وذلك لعدم

الح،ة رحم األول ؟.

قتتد ن تتد متتن يتترى أن نتتص المتتادة ( )17متتن قتتانون المستتؤول،ة الطو،تتة ،والتتذي تترى ن تتو
عم النحو اآلتي ( :ي وز تمق،ح المرأة

ناع،ا أو زرع ال نين بالرحم إ عنتد الضترورة وبشترط

أن ،كون المقاح في الحالتين من الزو ين وبعد موافقتيما)

،منتع متن زرع ال نتين فتي رحتم امترأة

أخرى غيتر الزو تة ،استتناداو عمت أن المش ّترع اشتترط لمشتروع،ة زرع ال نتين فتي الترحم ،أن ،كتون
المقاح من الزو ين فقط ،ولم ،شترط أن ،كون الزرع في رحم الزو ة ذاتيتا التتي أختد منيتا المقتاح،
فيو قد استخدم إل

انتب م تطمح التمقت،ح ال تناعي م تطمح زرع ال نتين بتالرحم ىكتذا وبشتك

عتتام دونمتتا تحديتتد ،األمتتر التتذي قتتد يوتتدو معتتو ان تراف نيتتتو إلت

تواز زرع ال نتتين فتتي غيتتر رحتتم

المرأة الممقحة وو،ضتيا.
وعم،تتو فتتإن مستتاىمة غيتتر التتزو ين بمقتتر المق،حتتة (التترحم) ،أمتتر غيتتر م ت ّترم فتتي القتتانون

الميوي وفقتاو لتنص المتادة ( ،)17أو ىكتذا يوتدو ،و،عتقتد الباحتث أن المش ّترع الميوتي لتم ،ق تد إباحتة
ىذا األمر ،وذلك استنادا عم الس،استة التتي اتبعيتا فتي معال تتو لعمم،تات التمقت،ح ال تناعي ،فيتو

قتتد ّرميتتا فتتي ست تتنة(1972م) بمو تب المتتادة ( 403أ  ،ب مكتترر ق ع ل) ،وأكتتد عم ت ت ر ميتتا
مترة أختترى فتتي ستتنة (1986م) بمو تتب المتتادة ( )17متتن قتتانون المستتؤول،ة الطو،تتة رقتتم ( 17لستتنة
1986م) ،إ أنتتو استتتثن متتن ذلتتك حالتتة كتتون ىتتذه العمم،تتات ت تترى وتتين زو تتين أل لتيمتتا إلييتتا
ض تترورة عال  ،تتة ،وبع تتد موافقتيم تتا عميي تتا ،وكت ت ذل تتك بش تترط أن ،ك تتون المق تتاح منيم تتا ،عم ،تتو ف تتإن
ال تت،اغة المعيبتتة لتتنص المتتادة ( )17ىتتي التتتي أدت إلت ذلتتك الفمتتوض ،ونييتتب بالمشتترع تالفتتي
ىذا العيب في ال ،اغة وإعادة تنظ،م ىذه المسللة لترادي أي ق ور أو غموض في ذلك النص.
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الخاتمة
مما تقدم نخمص إل أن مساىمة غير الزو ين بمقر المق،حة (الرحم) ،أمر غير م ّرم

المشرع الميوي لم ،ق د
في القانون الميوي وفقاو لنص المادة ( ،)17و،عتقد الباحث ازماو أن
ّ
إباحة ىذا األمر ،وذلك استنادا عم

الس،اسة التي اتبعيا في معال تو لعمم،ات التمق،ح

ال ناعي،حيث أنو أباح اإلن اب بالتمق،ح ال ناعي بشروط معينة وفي أضيق نطاق ،وذلك
استثناءاو من األ
بعبارة

وىو عدم المشروع،ة ،حيث قد استي النص الذي نظم بو ىذه المسللة

ي وز ،مما ،عني أن األ

ىو الحظر ،وأن الم وء إل ىذه التقن،ة

ي وز إ في

أضيق نطاق ،وبعد التلكد من توافر كافة الشروط المن وص عمييا.
ونييب بالمشرع الميوي أن يت دى ليذه المسالة ،وأن يتالف
المشار إل،و بشك ،حسم األمر ،وذلك بلن ينص
متاحة و،مكن تطو،قيا وبسيولة في

الفموض أو الق ور

راحة عم ت ر ميا ،خا ة وأن ىذه التقن،ة

مراكز التمق،ح المنتشرة في م،ع ر وع بالدنا ،وذلك

،منع من العودة إل إباحتيا إذا انتي أى ا خت اص من فقياء الشر عة اإلسالم،ة واألطباء،
إل أنيا

تتعارض مع أحكام الشر عة اإلسالم،ة ،ول،س ليا أي تبعات أخرى غير مقوولة.
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د .مصباح عبدالسالم النعاس
أستاذ القانون العام المساعد بكمية القانون /جامعة طرابمس
مقدمة
يتناول ىذا البحث نمط تعامل مجمس األمن مع األزمات الدولية وتوسعو في استخدام الفصل
السابع من الميثاق ،خاصة التدابير الخاصة بالعقوبات الدولية والتي جاءت نتيجة سيطرة القطب
الواحد عمى النظام الدولي ،فيناقش أوالً ,أسباب التوسع في الفصل السابع في ق اررات مجمس األمن،
وثانياً ,مدى مشروعية ىذا التوسع ومخالفتو لميثاق األمم المتحدة وىل ىو تطوير عرقي لمميثاق؟،
وثالثاً التغير في مضمون ق اررات مجمس األمن بعد الحرب الباردة ،ورابعاً تراجع استخدام حق الفيتو.
يختص الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة بما يتخذ من أعمال في حاالت تيديد السمم
واإلخالل بو ووقوع العدوان ،واذا كان النظام الشامل لألمن الجماعي الذى يتضمن مبادئ وقواعد
عامة مشتركة وجيا اًز مسئوالً عن مراقبة مدى إلتزام جميع الدول بتمك المبادئ وتحديد الخارجين
عمييا ،ولو سمطة وصالحية اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لمعاقبتيم أو ردعيم ويمتمك من الموارد
واالمكانيات ما يمكنو من القيام بميمة العقاب أو الردع ،فإن ىذا النظام فشل تطبيقو عمى أرض
الواقع إبان فترة الحرب الباردة بسبب النظام الدولي ثنائي القطبية واإلسراف في استخدام حق
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الفيتو(،)1كما أنو لم يشيد تطبيقاً أيضاً في فترة ما بعد الحرب الباردة  ،لكنو شيد تطبيقاً جزئياً في
بعض بنوده .
وقد رأينا أن نعالج ىا الموضوع في مطمبين :نخصص (المطمب األول) ألسباب ىذا التوسع
واإلشكاليات التي يثيرىا ,و(المطمب الثاني) لنتائجو.

المطمب األول
أسباب التوسع في تطبيق الفصل السابع واشكالياتو
البند األول
أسباب التوسع في تطبيق الفصل السابع
ساعدت عدة عوامل في تطور ممارسات األمن الجماعي والتوسع في استخدام الفصل
السابع بعد الحرب الباردة ،من أبرزىا:
أوال  -تزايد مصادر تيديد السمم الدولي
فقد شيدت فترة ما بعد الحرب الباردة تغي اًر كبي اًر في مصادر تيديد السمم واألمن الدوليين،
بحيث لم يعد استخدام القوة العسكرية فقط ىو الميدد األساسي لمسمم واألمن الدوليين ،بل توسعت
تمك الصادر ،فمجاالت مثل حقوق اإلنسان والتدخل اإلنساني ومشكالت الالجئين والمشكالت
االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والبيئية ،ومشكمة اإلرىاب الدولي ،أصبحت مجاالت يعترف فييا
بجواز التدخل بالعمل األمني الجماعي الدولي أو بتدابير األمن الجماعي الدولي والوارد في الفصل
السابع عن طريق مجمس األمن وىذا ما أدى إلى توسيع دائرة ما يدخل في مفيوم األمن الجماعي

()1

د .حسن نافعة ،اصالح األمم المتحدة "،القاىرة ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،جامعة القاىرة،

،1995ص.69
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الدولي وظير ما يعرف باألمن الجماعي الدولي االقتصادي واألمن الجماعي الدولي البيئي
وغيرىا(.)1
بل أصبح الحديث اآلن عن األمن الجماعي بمفيومو الشامل وىو األمن اإلنساني ،وقد
استجاب مجمس األمن لتوسع مفيوم األمن الجماعي الدولي الذى يشمل مجاالت ومصادر جديدة
تيدد السمم واألمن الدوليين ،واستناداً إلى السمطة التقديرية الواسعة لمجمس األمن والمستمدة من المادة
( )39من الميثاق ،فقد عبر المجمس بوضوح في بيانو الرئاسي الصادر في  ،1992/12/31عن
المفيوم الجديد لمسمم واألمن الدوليين ،وبالتالي ىذا التوسع في مفيوم األمن الجماعي ،حيث أشار
في بعض فقراتو مثالً "واذ يالحظ أعضاء المجمس أن ميام األمم المتحدة لحفظ السمم قد زادت واتسع
نطاقيا بشكل كبير في السنوات األخيرة ،فعمميات مراقبة االنتخابات والتحقق من احترام حقوق
اإلنسان واعادة الالجئين إلى وطنيم جزء ال يتج أز من الجيود التي يبذليا المجمس لصون السمم
واألمن الدوليين في تسوية المنازعات اإلقميمية بناء عمى طمب األطراف المعنية أو بموافقتيا".
كما اعترف البيان بتوسع مصادر تيديد السمم الدولي  ،حيث يقول في الفقرة الثانية لمبيان
"إن عدم نشوب الحروب والمنازعات العسكرية بين الدول ليس في حد ذاتو ضماناً لمسمم واألمن
الدوليين ،فقد أصبحت المصادر غير العسكرية في الميادين االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية
واإليكولوجية تشكل تيديدا لمسمم واألمن ،ومن الضروري أن تولى الدول األعضاء فى األمم المتحدة
ككل أولوية عمياً لحل ىذه المسائل من خالل العمل عن طريق األجيزة المناسبة.
وىذا البيان يعنى ضمنياً أن مجمس األمن قد أعطى لنفسو الصالحية المطمقة في تحديد ما
يشكل تيديد لمسمم واألمن الدوليين ،ولذلك تضمنت ق ارراتو التدخل في مجاالت عمميات مراقبة
االنتخابات والتحقق من احترام حقوق اإلنسان والتدخل في المجاالت اإلنسانية و لالجئين  ،كذلك

()1

د .جميل دمحم حسين" ،تطور ممارسات نظام األمن الجماعي بعد الحرب الباردة"( ،القاىرة :مركز البحوث

والدراسات السياسية بكمية االقتصاد والعموم السياسية ،جامعة القاىرة، ،)1994 ،ص.145
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التدخل في المجاالت االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية واإليكولوجية ،باعتبار أن عدم االستقرار في
ىذه المجاالت يشكل تيديد لمسمم واألمن الدوليين.
وىذا بدوره يعنى تبديل وتغيير أولويات العمل الجماعي الدولي من مواجية التيديدات
العسكرية إلى م واجية التيديدات الجديدة ،خاصة اإلرىاب الدولي الذى تصاعد واحتل أجندة العمل
الدولي بعد أحداث  11سبتمبر ،كما أنو يثير أيضاً التعديل العرفي لمميثاق فيما يتعمق بنظام األمن
الجماعي الدولي.
ثانيا -تغير ىيكل النظام الدولي
مثل التغير في ىيكل النظام الدولي وتحولو من ثنائي القطبية إلى نظام أحادى القطبية
عامالً مباش اًر في تزايد نشاط مجمس األمن وتزايد معدالت ق ارراتو تجاه األزمات الدولية واعتمادىا
عمى الفصل السابع ,كما أنيا أصبحت أكثر وضوحاً ودقة وتحديداً( ،)1بل وصارمة عمى خالف فترة
الحرب الباردة التى تميزت فييا قرارات المجمس بالغموض المقصود والمصطمحات المطاطة القابمة
لمتفسير حتي يصبح تمريرىا بسيولة وتجد فييا األطراف المتنازعة بعض ما تصبو إليو كما ىو
الحال في نموذج القرار .242
وقد اسيم في ذلك تراجع ظاىرة استخدام الفيتو ،حيث كانت الدول الكبرى تمجأ إلى تخفيف
مضمون ق ار ارت مجمس األمن وعدم احتوائيا عمى الفصل السابع لسيولة تمريرىا ،وال شك أن ىيمنة
الواليات المتحدة عمى مجمس األمن وتطويعو لمصالحيا قد ساىما في تزايد استصدار العديد من
ق اررات المجمس وفق الفصل السابع من الميثاق ،ويمكن القول أن الفترة ما بين  1990و 2017قد
وصمت نسبة الق اررات التى تستند إلى الفصل السابع فييا نحو  %30من مجمل ق اررات المجمس،
مقارنو بعدم المجوء إلى الفصل السابع إبان فترة الحرب الباردة ،وارتفعت ىذه النسبة عام  2002إلى
 %47من ق اررات مجمس األمن ،حيث تضمنت استعمال القوة لفرض القرار بالقوة.
()1

د .حسن نافعة ،مرجع سابق ،ص .84
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وىو ما يعكس التحول الكبير في مضمون وطبيعة ق اررات مجمس األمن ومدى تأثير التغير
في ىيكل النظام الدولى ،وبوضوح أيضا أىمية الموضوعات عمى األجندة الدولية واتفاقيا مع الرؤية
األمريكية والتوسع في االتجاه الستخدام القوة(.)1
ثالثا -العقوبات بديالً عن القوة المسمحة
يمكن تفسير التوسع في استخدام الفصل السابع باعتماد المجمس عمى المادة  41الخاصة
بتدابير العقوبات االقتصادية والتجارية والالسمكية وغيرىا ،وىذه ال تتطمب تدابير جماعية مثل الواردة
في المادة  43التي تحتاج إلى تكوين جيش دولي ،الذى تسبب في فشل نظام األمن الجماعي أبان
فترة الحرب الباردة ،حيث أصبحت العقوبات بديالً عن القوة المسمحة واألداة الرئيسية لممجمس
والواليات المتحدة في معاقبة الدول المارقة وغيرىا ،كما أن المجمس حل إشكالية المادة  ،43عبر
مفيوم التفويض لمدول األخرى باستخدام القوة العسكرية ،كما حدث في حرب الخميج الثانية والحرب
األمريكية عمى أفغانستان .كما أن خيار التدخل العسكري يحتاج إلى مشاركة الدول األعضاء وقبوليا
ليذا التدخل ،خاصة إذا كان لمدة طويمة ،وبالتالي فإن خيار التدخل العسكري المسمح سيعتمد عمى
مدى توافر قوات مسمحة من الدول األعضاء لدعم دور مجمس األمن في حفظ السمم واألمن
الدوليين( .)2وىو أمر يتراجع بعد فشل تجربة التحالف الدولى في حرب الخميج الثالثة نتيجة كشف
زيف مبررات الحرب والذى دفع الكثير من دول التحالف إلى سحب قواتيا.

()1

نيى عمي بكر ،مشروعات إصالح مجمس األمن ،دراسة سياسية مقارنة في ضوء أزمات ما بعد الحرب الباردة،
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( )2نبيل العربي" ،األمم المتحدة والنظام العالمي الجديد" ،مجمة السياسة الدولية ،العدد ( ،)114اكتوبر ،1993
ص.152
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البند الثاني
إشكاليات التوسع في استخدام الفصل السابع
أثار التوسع في استخدام الفصل السابع من قبل مجمس األمن بعد الحرب الباردة إشكاليتين
أساسيتين تتمثل األولى حول مشروعية ىذا التوسع والثانية في ازدواجية استخدام الفصل السابع.
أوال -حول مشروعية التوسع في استخدام الفصل السابع
توضح األزمات والصراعات التي شيدتيا فترة ما بعد الحرب الباردة والتى تقارب أغمبيا
حروب وصرعات داخل الدول  ،ونمط تعامل مجمس األمن الدولي معيا ،التطور الكبير والتغيير
الواسع في تطبيقات نظام األمن الجماعي الدولي بحسب ما قدرتو وحددتو قواعد ما سمى بالنظام
الدولي الجديد ،واستنادىا إلى الفصل السابع ،وأثارت معيا العديد من اإلشكاليات والتساؤالت اليامة،
أوليا  :ىل تتفق تمك التطبيقات والممارسات لنظام األمن الجماعي الدولي بمفيومو الجديد مع
األحكام التي وضعيا الميثاق أم أنيا تخالف ىذه األحكام؟ وبعبارة أخرى ما مشروعية ىذه الممارسات
في ضوء أحكام ميثاق األمم المتحدة؟ وثانياً :ىل تعد ىذه الممارسات والتطبيقات الجديدة لنظام
األمن الجماعي تطو اًر عرفياً لميثاق األمم المتحدة أو قد أنتجت تطوي اًر عرفياً ليذا الميثاق يستجيب
لقواعد النظام الدولى الجديد العاكس لمييمنة األمريكية عمى قواعد وأسموب اتخاذ القرار وتحديد
أولويات العمل األمني الدولي وتحديد وسائل التدخل وحدوده؟(.)1
بداية ىناك إجماع بين فقياء القانون الدولي عمى أنو يجب المجوء إلى القوة المسمحة تطبيقاً
ألحكام الفصل السابع من الميثاق ،باعتبارىا أشد تدابير األمن الجماعي قمعاً ،المواد  42وما بعدىا،
والتى أوضحيا نظام االمن الجماعي ،استنفاذ الوسائل السممية وتدابير األمن الجماعي األخرى األقل
قمعاً ،والواردة في الفصل السادس من الميثاق ،وال يجوز لمجمس األمن اتخاذ التدابير العسكرية إال
()1

د .جميل دمحم حسين ،التعديل العرفي لميثاق األمم المتحدة في ظل النظام الدولي الجديد \( ،القاىرة  :د.ن،

 ،)1992ص .35
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إذا ثبت أن التدابير غير العسكرية ،وىي حل النزاعات والصراعات باألساليب السممية  ،ستكون غير
كافية أو ثبت بالفعل أنيا غير كافية لمتعامل مع الحالة محل البحث ،كما ال يجوز لمجمس األمن
اتخاذ تدابير القمع العسكرية مثل الحصار والعمميات األخرى بطريق القوات الجوية والبرية والبحرية
ألعضاء األمم المتحدة ،إال في إطار الفصل السابع ووفقاً لترتيبات المادة  43وتكون لجنة أركان
الحرب المشكمة تطبيقاً لممادة  47مسئولة عن مساعدة مجمس األمن بخصوص الخطط الالزمة
الستخدام القوة المسمحة ،كما تكون ىذه المجنة مسئولة عن التوجيو االستراتيجي ألية قوات مسمحة
موضوعة تحت تصرف المجمس ،ويترتب عمى ذلك أنو ال يجوز اتخاذ تدابير غير عسكرية إال في
إطار المرسوم في الفصل السابع بخصوص تدابير األمن الجماعي وال يجوز اتخاذ أية تدابير
عسكرية إال عن طريق مجمس األمن وتحت إشرافو بالتطبيق لمفقرة الثالثة من المادة  ،47وال يجوز
لمدول نفسيا اتخاذ أية تدابير عسكرية إال عند توافر حالة الدفاع الشرعي تطبيقاً لممادة  51من
الميثاق(.)1
وقد تضمنت المادة  106من الميثاق تفسي اًر يؤكد أن الميثاق لم يجز ولم يتضمن أى
استخدام لمقوة المسمحة كتدبير من تدابير األمن الجماعي الدولى إال في إلطار المرسوم في الميثاق
بالتطبيق لممواد  42و 43و 46و ،47حيث قررت المادة  106أن تطبيق التدابير العسكرية
المنصوص عمييا في المادة  42يقتضى التوصل إلى االتفاقات الخاصة المشار إلييا في المادة 43
وأن تصبح ىذه االتفاقات معموالً بيا عمى النحو الذى يمكن المجمس من تحمل مسئولياتو وفقاً لممادة
.42
ولما ثبت عدم إمكان التوصل إلى االتفاقات الخاصة المنصوص عمييا في المادة  42وعدم
إمكان إعمال المادة  42نتيجة الرتباطيا بالمادة  ،43رأى بعض الفقياء أن أحكام المادة الثانية
واألربعين قد أصبحت ميتة ويترتب عمى ذلك عدم إمكانية اتخاذ أعمال عسكرية كتدبير من تدابير
األمن الجماعي الدولي في ظل أحكام الميثاق ،أنما يقتصر األمر عمى اتخاذ تدابير األمن الجماعي
()1

د .حسن نافعة( ،محرر) ،األمم المتحدة في ظل التحوالت الراىنة في نظام الدولي ،القاىرة :مركز البحوث
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التى ال تتضمن استخدام القوات المسمحة عمى النحو الوارد في المادة  ،42ويصبح أى استخدام لمقوة
المسمحة كتدبير من تدابير أمن الجماعي ىو استخدام خارج إطار أحكام ميثاق األمم المتحدة وىو
األمر الذى يؤدى إلى التساؤل عن مدى مشروعية ىذا االستخدام لمقوة المسمحة ،وىل يعد األمر
تطوي اًر لسمطات مجمس األمن خارج نطاق الميثاق ،بحيث يصبح تعديالً عرفياً لمميثاق أم أنو ليس إال
مخالفة ألحكام الميثاق الذى لم يتطور عرفياً ويصبح التدبير العسكري أو التدبير غير العسكرية
المتخذة مشروعة طبقاً لتمك األحكام(.)2
انطالقاً مما شيدتو فترة ما بعد الحرب الباردة  ،فإن التوسع الكبير في استخدام الفصل
السابع من الميثاق من جانب مجمس األمن ،خاصة المادة ( )41التي تضمنت العقوبات الدولية ،قد
أثار إشكالية كبيرة ،وىو ىل ىذا التوسع في الفصل السابع ،خاصة بعد منح مجمس األمن ألول مرة
تفويضاً لمواليات المتحدة والتحالف الدولى باستخدام القوة العسكرية ضد العراق إلخراجو من الكويت
عام  ،1990أو في حالة أزمة لوكيربي ،يعد مخالفة لمميثاق أم أنو تطوير عرفي لو؟.
الواقع أن تطور وتنوع مصادر تيديد السمم واألمن الدوليين ،خاصة انتشار الحروب األىمية
وانتياكات حقوق اإلنسان وجرائم اإلبادة الجماعية واإلرىاب الدولى ،وىى أبرز سمات النظام الدولي
الجديد ،قد ألقت بظالليا عمى التوسع في استخدام الفصل السابع خاصة تدابير العقوبات وىى وان
كان يغمب عمييا طابع االعتبارات السياسية وتأثير النظام الدولي أحادي القطبية الذى تسيطر عميو
الواليات المتحدة ،التي طوعت المجمس لخدمة سياستيا وأىدافيا ،فإنيا في المقابل ,تدفع إلى ضرورة
تعديل الميثاق خاصة نظام األمن الجماعي الوارد في الفصل السابع ليتواكب مع مصادر تيديد السمم
الدولي الجديدة ،وبما يضمن وجود ضمانات تحول دون توظيف المجمس لصالحياتو لمصمحة القوة
المييمنة عمى النظام الدولى ،وكذلك ضوابط لمنع اإلسراف في استخدام صالحياتو الواردة فى الفصل
السابع ،خاصة االسراف فى استخدام العقوبات الدولية التي ثبت عدم فاعميتيا في كثير من األزمات،
بل أنيا أتت بنتائج عكسية عمى الشعوب ،كما حدث في حالة العراق وليبيا ،وفي الوقت ذاتو تسيم
()2

المرجع السابق ،ص .67
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ىذه التعديالت في زيادة فاعمية مجمس األمن في حفظ السمم واألمن الدوليين ومواجية مصادر
التيديد الجديدة.
وىنا نالحظ انقسام فقياء القانون الدولى إلى تيارين:
األول :يعتبر أن توسيع صالحيات مجمس األمن والتوسع في استخدام الفصل السابع يمثل
انتياكاً صارخاً لميثاق األمم المتحدة باعتباره الشرعية الدستورية العميا ،خاصة أنو توسع ال تحكمو
ضوابط تخدم السمم الدولي بقدر ما تحقق أىداف القوة المسيطرة عمى النظام الدولي ،ويعتبر ىذا
ا لتيار أن ىذا الواقع العرفي القانوني قد أدى إلى انييار ضوابط الشرعية الدستورية الدولية الواردة في
ميثاق األمم المتحدة في مجال تدابير األمن الجماعي الدولي سواء تعمقت ىذه الضوابط بالناحية
الموضوعية أو بالناحية اإلجرائية وأصبحت الشرعية الدولية غير واضحة الحدود والمعالم والضوابط
وخاضعة ألىواء الدول الكبرى.
الثاني :يعتبر أن التوسع في الفصل السابع ىو أمر طبيعي يعكس التغير في النظام الدولي
ومصادر التيديد الجديدة ،وأن تطبيق نظام األمن الجماعي ،كما جاء في الميثاق ،يستحيل معو
مواجية تمك التيديدات وأن ىذا التوسع من جانب المجمس في الفصل السابع ،وان كان يمثل عرفاً
دولياً جديداً ،فإنو في حد ذاتو يمثل أحد مصادر الشرعية باعتبار أن ق اررات مجمس األمن الدولي
ممزمة لجميع الدول بحكم المادة ( )25من الميثاق ،وألن أغمبية تمك الق اررات التي صدرت تحت
الفصل السابع حظيت برضاء أغمبية دول األمم المتحدة ولم يكن ىناك اعتراض جماعي عمييا
باستثناء الدول أو الجماعات المتضررة منيا ،وىو ما يجعميا مصد اًر ميماً لمشرعية ومصد اًر لتطوير
القانون الدولى ويدفع باتجاه تعديل ميثاق المنظمة الدولية.
ويرى ىذا التيار أيضاً أن القول بأن ميثاق األمم المتحدة قد تعدل تعديالً عرفياً في مجال
ممارسة األمن الجماعي وليس فيو تجاوز لمميثاق ،إذ أنو قد تعدل عرفياً من قبل في موضوعات
مختمفة منيا قواعد حق الفيتو ،االمتناع عن تصويت وغيبة األعضاء الدائمين ،كذلك تطوير سمطات
الجمعيات العامة في مجال حفظ السمم واألمن الدوليين ،قرار االتحاد من أجل السالم ،كذلك حمول
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جميورية روسيا االتحادية محل االتحاد السوفيتي السابق في احتالل المقعد الدائم بمجمس األمن دون
إجراء تعديل صريح عمى المادة ( )23من الميثاق ،اعتبار أن الممارسة العممية قد أنتجت التعديل
العرفي القانوني لمشروعية ىذا اإلحالل( ،)1فال يمكن لنظام األمن الجماعي التقميدي الوارد في
الفصل السابع أن يتواكب مع المتغيرات الجديدة بعد أن أثبت فشمو ،لكن من الضروري أن تكون
ىناك ضوابط لترشيد ىذا التغير والتوسع في الفصل السابع.
ثانيا -االزدواجية فى استخدام الفصل السابع
إضافة إلى إشكالية مدى مشروعية التوسع فى الفصل السابع وتوسع صالحيات مجمس
األمن الدولى ،فإن ىناك إشكالية أخرى الستخدام الفصل السابع ،وىى االنتقائية وسياسية المعايير
المزدوجة ،فقد تدخل المجمس بطريقة حاسمة وقاطعة فى بعض الحاالت ،كما حدث مع العراق وقرار
المجمس  ،687بينما تركت حاالت أخرى كثيرة دون أدنى تحرك يذكر من قبل المجمس ،باستثناء
بعض الق اررات اليزيمة التى تحظر توريد األسمحة لمنطقة نزاع معين ىنا أو ىناك والتي ال تتضمن
آلية حاسمة لضمان التنفيذ الصارم والفعال ليا ،كما أن التوسع فى الفصل السابع قد يعد تطو اًر
إيجابياً يتمثل فى قدرة المجمس عمى اتخاذ ق اررات حاسمة وسريعة تتناسب مع سرعة وخطورة المواقف
الميددة لمسمم الدولى ،لكنيا قد تكون سمبية إذا كان ىذا النوع في الفصل السابع يأتي في ظل خمل
تشكيل مجمس األمن أو فى مصداقية تمثيمو لممجتمع الدولى ،حيث يؤدى إلى عدم االلتزام الصارم
بالموضوعية وقواعد العدل واإلنصاف(.)2
إضافة إلى أن توسع المجمس فى إصداره لق اررات مستندة لمفصل السابع ،قد يؤدى إلى
استخدام المجمس ليذا الحق فى حاالت قد ال تتطمب استخدام التدابير العسكرية ،ما يؤدى إلى تحول

()1
()2

المرجع السابق ،ص .149
د .حسن نافعة ،اصالح األمم المتحدة ،مرجع سابق ،ص .84
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نظام األمن الجماعي إلى أن يصبح عديم القيمة ،خصوصاً فى ظل غياب رقابة قضائية وسياسية
عمى الق اررات التى تصدر عن المجمس(.)3
والخالصة إن تطور ممارسات األمن الجماعي في فترة ما بعد الحرب الباردة يوضح أن
القواعد القانونية المتعمقة بيذا الموضوع ،وتمك القواعد المتعمقة باختصاص مجمس األمن باعتباره
الجياز الرئيسي فى األمم المتحدة الذى يناط مسئولية حفظ السمم واألمن الدوليين واعادتيما إلى
نصابيما إذا حدث خرق ليما ،والذى يناط بو فى ىذا المجال اتخاذ واإلشراف عمى تنفيذ تدابير
األمن الجماعي الدولي ،قد أصابيا التغيير والتبديل والتعديل ،وأصبحت الواقعية القانونية ىي مصدر
الشرعية الدولية ولم تعد المرجعية الدستورية لميثاق األمم المتحدة تمثل األىمية القصوى أو األولوية
األولى فى عالم سريع التغير والتبدل ،واذا كان نظام االمن الجماعي الوارد في الفصل السابع من
الميثاق لم يجد مجاالً لمتطبيق العممي إبان الحرب الباردة ،فإن الممارسات العممية بدءاً من حرب
الخميج الثانية ومرو اًر بحرب الخميج الثالثة والحرب عمى اإلرىاب ،قد أنتج نظاماً بديالً يعوض
االستحالة العممية فى تنفيذ أحكام الفصل السابع من الميثاق فيما يتعمق بالمادة  42والمواد األخرى
المرتبطة بيا ،وىذا النظام البديل اتاح لمجمس األمن أن يوصى أو يرخص أو يأذن أو يفوض أو
يدعو مجموعة معينة من الدول استخدام القوة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،كما
أتاح ىذا النظام البديل لممجمس أن يتخمى عن مسئوليتو فى اإلشراف أو التوجيو أو الرقابة أو القيادة
بالنسبة لمعمميات العسكرية المتخذة ،وىذا يعتبر تطوي اًر عرفياً لميثاق األمم المتحدة أو تعديالً عرفياً
لو لكى يستجيب لمقتضيات وضرورات الواقع العممي ،وقد استكممت حمقات التطوير أو التعديل
العرفي لميثاق األمم المتحدة فى ىذا المجال لتحرير مجمس األمن من كل قيود أو حدود أو إجراءات

()3

دمحم مشيور متعب ،أثر النظام الدولى عمى فعالية مجمس األمن ،دراسة فى الحالة العراقية،2004 - 2001 ،
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تتعمق باختصاصو أو سمطاتو ليصبح مجمس األمن سيد ق ارره بال منازع ومالك تحديد اختصاصاتو
وسمطاتو بال معقب(.)1

المطمب الثاني
نتائج التوسع في تطبيق الفصل السابع وممارسة حق الفيتو
البند األول
نتائج التوسع في تطبيق الفصل السابع
باإلضافة إلى تزايد عدد ق اررات مجمس األمن خالل العقدين الماضين من الناحية الكمية ،بما
يعكس تزايد نشاط المجمس ،فإن مضمون تمك الق اررات شيد تغي اًر نوعياً أيضاً نتيجة لتأثير التغير فى
ىيكل النظام الدولى ،وقد أتسمت ق اررات مجمس األمن بعد انتياء الحرب الباردة بعدة سمات:
أوال -استعادة مجمس األمن لسمطاتو وصالحياتو
أدى التغير فى ىيكل النظام الدولى وتراجع استخدام الفيتو ،الذى تسبب فى شمل المجمس
ومن تم انخفاض عدد ق ارراتو ،إلى عودة الروح والحياة إلى مجمس األمن مرة أخرى واستعادة
صالحياتو فى معالجة قضايا السمم واألمن الدوليين ،واستعادة سمطاتو التى كان قد فقدىا لمصمحة
الجمعية العامة من خالل قرار االتحاد من أجل السالم عام ،1950بل يمكن القول أن مجمس األمن
انفرد بمعالجة قضايا السمم الدولى ،ولم يكن لمجمعية العامة دور جوىري في تمك القضايا فى فترة ما
بعد العقدين الماضين.
ثانيا -اتسام صياغة ق اررات المجمس بالوضوح والصرامة
اتسمت ق اررات مجمس األمن بعد الحرب الباردة بالصرامة والوضوح فى أسموب صياغاتيا
()1

د .جميل دمحم حسين" ،تطور ممارسات األمن الجماعي بعد الحرب الباردة" ،مرجع سابق ص.159
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واستنادىا لمفصل السابع ،عمى عكس فترة الحرب الباردة التى اتسمت فييا ق اررات المجمس بالعمومية
والغموض وىو ما أثار الجدل حول تفسيرىا ،وتسببت فى إطالة أمد الصراعات الدولية ،قد اتسم تأثير
القوى العظمى المسيطرة عمى النظام الدولي أحادي القطبية ،وىى الواليات المتحدة ومعيا بريطانيا،
بالييمنة عمى المجمس الستصدار ق اررات صارمة تجاه الدول التى تتعارض مصالحيا كما ىو الحال
فى حرب الخميج األولى وفى األزمة النووية اإليرانية وفى الصراع فى البوسنة وغيرىا ،من
الصراعات( ،)1وأصبحت ق اررات المجمس تتسم بالصرامة واإللزام والتوسع فى استخدام العقوبات
الدولية كما ىو الحال مع إيران والسودان والعراق والبوسنة وغيرىا.
ثالثا -التوسع فى مفيوم تيديد السمم واألمن الدوليين
يعكس العدد الكبير لق اررات مجمس األمن الدولى فى فترة ما بعد الحرب الباردة فى أحد
جوانبو ،تزايد مصادر تيديد السمم واألمن الدوليين وتزايد عدد الصراعات والحروب األىمية واإلرىاب
الدولى ،ويوضح مضمون ق اررات مجمس األمن الدولى بشأن مصادر تيديد السمم واألمن الدولى أن
المجمس قد توسع فى المادة ( )39من الميثاق التى تعطيو حق تقدير وتحديد ما ييدد السمم واألمن
الدوليين وبالتالي اتخاذ اإلجراءات والتدابير الواردة فى الفصل السابع لمعالجتيا ،ففي فترة الحرب
الباردة كانت أغمب ق اررات مجمس األمن الدولى تعالج الصراعات والحروب الدولية ،مثل الصراع
العربي –اإلسرائيمي والحرب العراقية – االيرانية ،والحرب الكورية والحرب اليندية – الباكستانية
وغيرىا ،إال أن المجمس أصدر ق اررات عديدة تعالج مصادر جديدة لتيديد السمم واألمن الدوليين.

()1

لكن ىذا التغيير ىو جزء من قبول التدخل وحجم المشاركة من قبل الدول األعضاء ،مما
يعنى أن الزيادة فى التدخل ستحمل العبء المالي عمى ىذه الدول ،وبالتالي قد يؤدى إلى ترددىا فى
تدخل مجمس األمن تحقيقاً لميامو حسب ىذا التوسع فى دوره ،خصوصاً إذا كانت ىذه التدخالت
()1
()1

د .حسن نافعة ،اصالح األمم المتحدة ،مرجع سابق ،ص .83

محمود مشيور متعب" ،أثر النظام الدولى عمى فعالية مجمس األمن" ،دراسة فى الحالة العراقية- 2001( ،

 ،)2004رسالة ماجستير ،مرجع سابق ،ص .70
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تحتاج إلى مدة طويمة ،وبالتالي فإن خيار التدخل سيعتمد عمى مدى توافر قوات مسمحة من الدول
األعضاء لتدعم دور مجمس األمن فى حفظ السمم واألمن الدوليين( ،)2استناداً إلى السمطة التقديرية
الواسعة لمجمس األمن والمستمدة من المادة ( )39من الميثاق ،التى زادت بعد البيان الرئاسي الذى
أصدره المجمس فى 31يناير  ،1992والذى عبر فيو عن الفكرة الجديدة التى تيدف إلى توسيع
مفيوم تيديد السمم وتحديد العوامل التى تشكل تيديداً لمسمم واألمن الدوليين ،بحيث أن ىذه العوامل لم
تعد تقتصر عمى النزاعات التى تقوم بين الدول ،بل أصبح تيديد السمم يشمل قمع األقميات واألعمال
اإلرىابية وغيرىما من المصادر غير العسكرية التى تيدد السمم الدولى .وليذا وجدنا المجمس يصدر
ق اررات خاصة باإلرىاب الدولى ،كما فى حالة لوكيربي ،وأزمات ما بعد أحداث  11سبتمبر ،خاصة
فى أفغانستان والعراق ،بل توسيع مفيوم اإلرىاب الدولى عندما أصدر المجمس ق ار ًار بتشكيل المحكمة
الجنائية ذات الطابع الدولى لمتحقيق فى اغتيال رئيس الوزراء المبناني رفيق الحريري ،كذلك ق اررات
خاصة بالتدخل اإلنساني وحماية االقميات ،كما فى حالة األكراد فى شمال العراق وفى دار فور
والصومال وغيرىا ،وىذا يعكس توسع تدخل مجمس األمن فى كل ما ييدد السمم واألمن الدوليين
والتى شممت مجاالت عديدة وجديدة مثل حماية الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان ومكافحة انتشار
أسمحة الدمار الشامل وغيرىا ،والتى تعكس فى جانب أخر تأثير النظام الدولي أحادي القطبية عمى
ق اررات المجمس واستصدار ق اررات جديدة ممزمة .وىذا التوسع فى ق اررات مجمس األمن استجابة
لمتوسع فى مصادر تيديد السمم الدولى ،يدفع باتجاه تطوير آليات جديدة واصالح المجمس لتطوير
نظام يضمن حسن فاعمية المجمس فى التعامل مع مصادر التيديد ويقمل من التأثيرات السمبية لييكل
النظام الدولي أحادي القطبية.

()2

نبيل العربي" ،األمم المتحدة والنظام العالمي الجديد" ،مجمة السياسة الدولية ،العدد ( ،)114اكتوبر  ،1993ص
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رابعاً -التوسع فى المناطق الجغرافية لتدخل المجمس فى الصراعات الدولية
من أبرز سمات ما بعد الحرب الباردة توسع تدخل مجمس األمن فى مناطق عديدة من العالم
التى شيدت اندالع الصراعات ،خاصة الحروب األىمية ،وتدخل فى مناطق وأزمات لم يكن ليتدخل
فييا إبان فترة الحرب الباردة ،والتى حمت فييا مناطق النفوذ التابعة لمقوتين العظمين محل نظام
األمن الجماعي ،وشيدت الصراعات واألزمات فى تمك المناطق ،خاصة التابعة

لمكتمتين ،الشرقية

والغربية ،تسويات سياسية وتدخالت بعيداً عن مجمس األمن ،الذى تم استعباد أى دور لو فييا ،وفى
فترة ما بعد الحرب الباردة وجدنا مجمس األمن يتدخل فى أزمات عديدة داخل المناطق التى كانت
تابعة لمقوتين الكبيرتين مثل وسط وشرق أوروبا ،خاصة فى األزمات التى شيدتيا جميورية
يوغوسالفيا السابقة بعد تفككيا ،كما حدث فى أزمات البوسنة واليرسك وكوسوفو ومقدونيا وكرواتيا،
وىى المناطق التى كانت تابعة لنفوذ االتحاد السوفيتي السابق ،وسمح انييار االتحاد السوفيتي
وانتياء النظام الدولى ثنائي القطبية بدخول مجمس األمن فى معالجة تمك األزمات ،مقارنة بفترة
الحرب الباردة ،فقد غزى االتحاد السوفيتي جميورية المجر عام  1960ووقف مجمس األمن عاج اًز
بسبب الفيتو السوفيتي فى مجمس األمن .والحال نفسو فى الجميوريات التى استقمت عن االتحاد
السوفيتي السابق مثل جورجيا ،وكازاخستان وطاجيكستان وغيرىا ،والتى كانت تدخل ضمن النفوذ
والسيطرة المباشرة لالتحاد السوفيتي ،تدخل فييا مجمس األمن وأرسل قوات حفظ سالم فى جورجيا.
وفى المقابل تدخل مجمس األمن فى أمريكا الالتينية ،التي تسمى بالفناء الخمفي لمواليات
المتحدة ،وقد شيدت تمك القارة صراعات وأزمات أغمبيا حروب أىمية ،مثل السمفادور واالكوادور
وىايتي وغيرىا ،وتدخل مجمس األمن سواء بإرسال قوات حفظ السالم أو تدخل لالعتبارات اإلنسانية
وفرض الديمقراطية ،باستثناء الصراع العربي– االسرائيمي الذى استبعد مجمس األمن من التدخل فيو
وتسويتو نتيجة النفراد الواليات المتحدة بيذا الممف واستخداميا الفيتو داخل مجمس األمن لحماية
حميفتيا اسرائيل ،فقد أصبح لممجمس بعد الحرب الباردة القدرة والصالحية فى التدخل فى أي صراع
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ينشأ فى أى منطقة من العالم ،وأن اختمفت درجة فاعميتو ونجاح تدخمو فى ىذا الصراع أو فى ذاك
والذى يعود إلى عوامل أخرى كثيرة ،لكن تدخمو لم يعد مقيداً كما كان أبان الحرب الباردة.
ويمكن القول أن ضعف التنظيم الدولى اإلقميمي وعدم التعامل بفاعمية وحسم مع األزمات
قد أدى إلى نقل عبء إدارة تمك األزمات إلى مجمس األمن الدولى ،حيث تتوافر – خالفاً لفترة
الحرب الباردة – قاعدة أكبر نسبياً من االتفاق بين أعضائو  ،ويرى البعض أن ىذا التحول قد أعطى
دو اًر متزايداً لمجمس األمن الدولى فى معالجة األزمات الدولية ،وتطبيق نظام األمن الجماعي ،تحت
مظمة ما يسمونو "الشرعية الدولية الجديدة"( ،)1ورافق ذلك ،بالتزامن ما يسمونو تنامى حجم التأثير
األمريكي عمى الق اررات الدولية المطروحة عمى المجمس ،ووصل إلى درجة كبيرة من الييمنة شبو
التامة عمى المجمس.
خامسا  -غياب الرقابة والمسائمة عمى ق اررات مجمس األمن
رغم التزايد الكبير فى عدد ق اررات مجمس األمن فإنيا اتسمت باالنحراف فى كثير من
األحيان وتجاوز المجمس صالحياتو الواردة فى الميثاق ،خاصة فى استخدام الفصل السابع بصورة
تخدم القوة الميينة في النظام الدولي :ففي حاالت كثيرة قام مجمس األمن بإعطاء التفويض باستخدام
القوة المسمحة بما يتجاوز ترتيبات نظام األمن الجماعي المنصوص عميو في الميثاق ،كما حدث فى
حالة حرب الخميج الثانية بعد الغزو العراقي لمكويت ،حيث أعطى المجمس التفويض لمتحالف الدولى
الذى تقوده الواليات المتحدة إلخراج العراق من الكويت ،كما أعطى المجمس تفويضاً لحمف الناتو
باستخدام القوة العسكرية ضد الصرب فى أثناء الصراع فى البمقان.
وقد أثارت فكرة إعطاء المجمس تفويضاً باستخدام القوة لمدول األخرى إشكاليات قانونية
كبيرة رآىا فقياء القانون الدولى بأنيا تخالف ميثاق األمم المتحدة ،ومن ناحية أخرى فقد أضفت
()1

د .اسماعيل صبرى مقمد" ،العالقات السياسية الدولية ،النظرية والواقع" ،القاىرة ،ب ن ،الطبعة األولى،2001 ،

ص.63
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ق اررات مجمس األمن الشرعية السياسية لتدخل الدول الكبرى،خاصة الواليات المتحدة ،فى كثير من
الصراعات ،والتى زادت بعد أحداث  11سبتمبر ،كما حدث فى حالة الغزو األمريكي لمعراق عام
 ،2003الذى أعطى المشروعية لمبدأ الحرب االستباقية الذى اسنتو الواليات المتحدة بعد أحداث 11
سبتمبر ،من خالل ق ارراتيا الخاصة بمعالجة اإلرىاب ،والتى طبقتيا فى أفغانستان والعراق.
وىذا التجاوز واالنحراف فى ق اررات المجمس وصالحياتو يشير إلى غياب المراقبة
والمساءلة عمى ق اررات مجمس األمن بما يضمن ترشيدىا فى تحقيق السمم واألمن العالميين ،فقد
أصبح المجمس وكأنو يدار من قبل أقمية قميمة بصورة تعبر عن نزعة ديكتاتورية خاصة فى غياب
رقابة سياسية أو قضائية تقيد ق ارراتو .وبالتالي تبرر الحاجة إلى ضرورة مراقبة اق اررات المجمس ،وأال
يترك لمجمس األمن ميمة حفظ السمم واألمن الدوليين فقط دون مساءلة الجمعية العامة ،الجياز
التشريعي لألمم المتحدة والمعبر عن إرادة المجتمع الدولى ،حيث تضم فى عضويتيا جميع دول
العالم ،وتشير أحكام الفصمين السادس والسابع من ميثاق األمم المتحدة إلى أن ميمة حفظ السمم
واألمن الدوليين ىي من اختصاص مجمس األمن بتفويض من الجمعية العامة لألمم المتحدة،
وبالتالي يجب أن يكون المجمس مسئوالً فى كل ما يتخذه من ق اررات مسئولية جماعية أمام الجمعية
العامة ،كما أن المجمس ال يستطيع أن يحجب مراجعة الجمعية العامة لق ارراتو وأعمالو وليس من حقو
أن يناقش موضوعات تيم السمم واألمن الدوليين كحظر انتشار األسمحة النووية ونزع السالح
واإلرىاب دون مشاركة الجمعية العامة ،ومن ثم ,فإن مسألة توازن المسئوليات بين الجيازين ،كما
ىي منصوص عمييا في الميثاق ،تعتبر مسألة ميمة لحسن أداء المنظمة الدولية ومجمس األمن.
وىنا تبرز ضرورة وجود نوعين من الرقابة عمى ق اررات مجمس األمن ،األول :الرقابة
السياسية ،وىى الرقابة التى تقوم بيا الدول األعضاء ممثمة فى الجمعية العامة ،حيث إن المجمس
يباشر ميامو نيابة عن تمك الدول وعمييا أن تباشر رقابة عميو تضمن أن يأتي أداؤه متفقاً مع
تفويض تمك الدول ،وىذه الرقابة قد تكون سابقة أو متوازية أو الحقة شريطة أال تعوق المجمس عن
أدائو لرسالتو ،والثاني :الرقابة الدستورية ،وتتعمق بضرورة وجود جية قضائية مختصة بالرقابة عمى
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مدى دستورية ق اررات المجمس مثل محكمة العدل الدولية مثالً ،خاصة فى الق اررات المتعمقة بالفصل
السابع واستخدام التدابير القسرية(.)1
سادسا -ق اررات مجمس األمن وتغير طبيعة مصادر التيديد
من أىم سمات ق اررات مجمس األمن خالل فترة ما بعد الحرب الباردة أن الزيادة الكبيرة فى
ق اررات مجمس األمن كانت نتيجة أساسية لزيادة عدد الصراعات والحروب األىمية واإلرىاب الدولى
وانتشار أسمحة الدمار الشامل ،والتى شكمت مدخالت لممجمس تعامل معيا بمخرجات تمثمت فى
زيادة عدد الق اررات وانشاء بعثات لحفظ السالم.
سابعا -تراجع استخدام حق الفيتو
فى ظل اإلسراف فى استخدام حق الفيتو من جانب الدول الكبرى ،كما أظيرت فترة الحرب
الباردة ،وسوء استخدامو فى فترة ما بعد الحرب الباردة ،خاصة الواليات المتحدة ،تبرز الحاجة إلى
ضرورة مراقبة ق اررات المجمس ،وأال يترك لمجمس األمن ميمة حفظ السمم واألمن الدوليين فقط دون
مساءلة الجمعية العامة لألمم المتحدة المعبرة عن إرادة المجتمع الدولى ،حيث تضم فى عضويتيا
جميع دول العالم ،وتشير أحكام الفصمين السادس والسابع من ميثاق األمم المتحدة إلى أن ميمة
حفظ السمم واألمن الدوليين ىي من اختصاص مجمس األمن ،ويجب أن يكون المجمس مسئوالً فى
كل وما يتخذه من ق اررات مسئولية جماعية أمام الجمعية العامة ،التى ليا الحق فى مراجعة ق اررات
المجمس وأعمالو ،فإن مسألة توازن المسئوليات بين الجيازين ،كما ىي منصوص عمييا في الميثاق
،تعتبر مسألة ميمة لحسن أداء المنظمة الدولية ومجمس األمن،

()1د .حسن نافعة ،اصالح األمم المتحدة ،مرجع سابق  ،ص .86
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البند الثاني
ممارسة حق الفيتو
لقد أظيرت فترة العقدين التى أعقبت الحرب الباردة جدالً واسعاً داخل المراكز البحثية وبين
األكاديميين حول حق الفيتو انقسم إلى ثالث اتجاىات:
االتجاه األول  -إلغاء حق الفيتو
يرى أنصار ىذا الرأي أن منح عدد محدود من الدول ومحدد باالسم حق االعتراض عمى
الق اررات ليس لو ما يبرره قانونياً أو أخالقياً ،وىذا االتجاه الداعي إللغاء حق الفيتو ليس بجديد ،حيث
تبناه عدد من الدول فى مؤتمر سان فرانسيسكو التأسيسي لألمم المتحدة لمحيمولة دون إدراجو أصالً
فى ميثاق األمم المتحدة ،وقد أدى سوء استخدام ىذا الحق من جانب الدول الكبرى ،خاصة الواليات
المتحدة ،فى غير محمو إلى إقدام بعض الدول ،ومنذ السنوات األولى لألمم المتحدة عمى التقدم
بمشروعات ق اررات لتعديل الميثاق بيدف إلغاء قاعدة إجماع الدول دائمة العضوية ،أى إلغاء حق
الفيتو ،واستمر الجدل حول ىذه المسألة فى فترة الحرب الباردة وبعدىا ،خاصة مع إعادة طرح
النقاش حول إصالح األمم المتحدة ومجمس األمن(.)1
وترتكز ححج أنصار ىذا االتجاه فى مطالبيم بإلغاء حق الفيتو إلى أن حق الفيتو يتناقص
جذرياً مع مبدأ المساواة وىو إحدى الدعامات التى يقوم عمييا الميثاق وال يجوز المساس بيا ،وأنو
يؤدى إلى تكريس الممارسة غير الديمقراطية فى المجتمع الدولى ويعكس ىيمنة القوة والمسيطرة من
جانب الدول الكبرى ،كما أنو يؤدى إلى ازدواجية المعايير ويميز بين سموك الدول وتصرفاتيا عمى
أساس قوتيا السياسية أو العسكرية أو االقتصادية أو عمى أساس تحالفاتيا مع الدول الكبرى ،وليس
عمى أساس مدى تماشى ىذا السموك أو تمك التصرفات مع قواعد القانون الدولى وميثاق األمم

()1

د .حسن نافعة ،اصالح األمم المتحدة ،مرجع سابق ،ص .244
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المتحدة .كما أن التطورات التى شيدىا النظام الدولى أدت إلى انتياء الحاجة إلى الفيتو أصالً،
فالدول المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية كانت فى حاجة إلى سالح يمكن أن تشيره معاً فى وجو
العدو المشترك ،وىو دول المحور أو تشيره كل منيا فرادى كي تتمكن من حماية مصالحيا وفقاً
إلدراكيا ليذه المصالح أما اآلن فمم يعد ىناك عدو مشترك لإلنسانية( ،)1كما أن االنتصار فى
الحرب العالمية الثانية لم يعد فى حد ذاتو كافياً إلضفاء ميزة أبدية.
إن الفيتو لم يستطع أن يردع بعض الدول الكبرى عن اإلقدام عمى استخدام القوة المسمحة،
والعدوان عمى سيادة الدول األخرى فى مخالفة صريحة لمشريعة الدولية ،فقد أظيرت حرب الخميج
الثالثة والغزو األمريكي لمعراق كيف أن الفيتو كان ميماً فى مرحمة ما قبل الحرب ،حيث فشمت
الواليات المتحدة فى انتزاع قرار من مجمس األمن الدولى يجيز ليا الحرب عمى العراق بسبب
معارضة روسيا وفرنسا وتيديدىما باستخدام حق الفيتو ،وىو ما دفع الواليات المتحدة إلى تيميش
مجمس األمن واإلقدام عمى حرب دون اكتراث بالشرعية الدولية ،لكنيا عادت ووظفت المجمس
إلضفاء الشرعية عمى احتالليا لمعراق بأثر رجعى ،وىنا لم تثبت الدول الكبرى مثل روسيا وفرنسا
عمى مواقفيا التى أعمنتيا من قبل فى رفض الحرب ،بل صوتت لصالح جميع الق اررات التى صدرت
وتعالج الحالة العراقية وىو ما يعنى أن مصالحيا السياسية غمبت عمى االعتبارات القانونية واالنحياز
إلى الشرعية الدولية وىو ما يؤكد عدم جدوى حق الفيتو فى ردع منع العدوان.
االتجاه الثاني  -االكتفاء بعدم توسيع نطاقو
يرى أنصار ىذا االتجاه أن الحكمة تقتضى االقتصار عمى حصر نطاق الدول المستفيدة
من ىذا الوضع والذى فرضتو ظروف استثنائية وعدم التوسع فيو ،وينطمق ىذا االتجاه من اعتبارات
عممية ترى أن الدول التى تتمتع بحق الفيتو حالياً ،وىى الواليات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين
وفرنسا ،لن تتخمى عن حق الفيتو ولن يكون بوسع أحد يجبرىا عمى ذلك ،ألن إلغاء ىذا الحق أو
تعديمو يتطمب بالضرورة تعديالً لمميثاق وىذا بدوره يتطمب موافقة ىذه الدول وفقاً لنص الميثاق ذاتو
()1

المرجع السابق ،ص .245
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الذى يشترط موافقة الدول الدائمة العضوية عمى أي تعديل في الميثاق ،وبالتالي حتى لو أجمعت
الدول األخرى فى األمم المتحدة عمى تغيير الميثاق والغاء حق الفيتو فيكفى لدولة واحدة من الدول
الخمس أن تستخدم حق الفيتو ذاتو ضد مشروع التعديل.
والواقع أنو ما لم يكن ىناك ضمانات لترشيد استخدام حق الفيتو ،وعدم توظيفو لخدمة
المصالح السياسية لمدول الكبرى ،كما أوضحت تجربة الدول الدائمة حالياً ،فإن توسيع نطاق الفيتو
لدول جديدة فى مجمس األمن من شأنو أن يزيد من حجم األضرار السمبية لمفيتو ومن حالة ازدواجية
المعايير فى التعامل مع االزمات الدولية ،فالدول الكبرى الجديدة التى ستمنح حق الفيتو ،سوف يكون
ليا من التشابكات والتحالف السياسية المتعددة التى تشل من قدرة المجمس فى التعامل بفاعمية مع
الصراعات الدولية وحفظ األمن والسمم الدوليين ،فارتباط إحدى الدول صاحبة حق الفيتو بشكل
مباشر أو غير مباشر بأحد الصراعات واألزمات الدولية يجعميا تستخدم حق الفيتو كسالح سواء فى
وجو الشرعية الدولية إذا ما اجتمعت مواقف الدول األخرى فى مجمس عمى اتخاذ قرار بعينو ووقفت
تمك الدولة وحدىا باستخدام حق الفيتو.
االتجاه الثالث  -وضع ضوابط الستخدامو
يرى الرأي الثالث أىمية وضع ضوابط الستخدام الفيتو ،خاصة مع استحالة تخمى الدول
الدائمة عنو ،وىذا االتجاه يعتبر األكثر عقالنية وفعالية وأماناً عمى المدى البعيد ،فالخطورة الحقيقية
ال تكمن فى وجود أو تقنين حق االعتراض فى ميثاق األمم المتحدة بقدر ما تكمن فى تعمد الميثاق
عدم وضوح كل جوانب المتعمقة بتطبيقو حتى يتيح لمدولة دائمة العضوية أكبر قدر ممكن من الحرية
فى الحركة ،وفى القدرة عمى الحيمولة دون صدور ق اررات ال ترضى عنيا من مجمس األمن وبالتالي,
فمن الممكن إدخال تعديالت ميمة عمى النصوص الحالية لمميثاق لوضع عدد من الضوابط وتحديد
الحاالت التى يجوز فييا استخدام حق الفيتو بقدر أكبر من الدقة والوضوح ،ومن شأن ىذا التحديد
أن يحد من ظاىرة سوء استخدام الفيتو أو اإلسراف فيو ،خصوصاً إذا ما أزيل التناقض الناجم بين
إمكانية اتخاذ اإلجراءات والترتيبات المنصوص عمييا في نظام األمن الجماعي كما حدده الميثاق
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بالنسبة لنزاع تكون إحدى الدول دائمة العضوية ليا مصمحة مباشرة فيو ،ومن منح ىذه الدولة دائمة
العضوية القدرة العممية عمى استخدام حق الفيتو عند يحث ىذا النزاع فى مجمس األمن ( ،)1وبالتالي,
من الميم إعادة النظر فى المعايير التى يتعين االستناد إلييا لتحديد األعضاء الدائمين بمجمس
األمن ،كما أنيا شرط ميم إلعادة المصداقية والفاعمية معاً لمجمس األمن.

الخاتمة
وكما رأينا ,فالبدائل المطروحة ال يبدو أنيا قابمة لمتطبيق وفق المعطيات الدولية الحالية
وليذا نحن نرى أال يرتكز الجيد اإلصالحي عمى إلغاء الفيتو ،وىو أمر صعب فى الواقع ،ولكن
يمكن أن يتمثل في وضع الضوابط والمعايير التى تجعل من حق الفيتو أداة لحماية نظام األمن
الجماعي ذاتو وليس لحماية مصالح خاصة ،خصوصاً إذا ما تسترت ىذه المصالح خمف ممارسات
تتنافى مع مبادئ الميثاق ومع قواعد القانون الدولى ،وىنا تبرز ضرورة مراقبة ومساءلة مجمس األمن
عن استخدامو لحق الفيتو من خالل إنشاء جياز مستقل تابع لممنظمة الدولية مسئول عن اإلشراف
الدستوري لق اررات مجمس األمن بما ال يتعارض مع الميثاق شأن المحكمة الدستورية العميا فى الحكم
عمى مدى دستورية الق اررات التى تصدرىا المحاكم بحيث ال تتعارض مع الدستور ،وىذا يمثل رادعاً
وضمانة لحسن استخدام المجمس لصالحياتو وعدم اإلسراف فى الفيتو خاصة الفصل السابع(.)1

()1
()1
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الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي و المقارن
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وغيرَها َ
استخدام العديد َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
خصوصية المستخد ِم في ٍ
الشبكة بال َّ
من األحيان ،الَ ِس َي َما
يش ِك ُل خطورًة على
الخدمات على
اقع و
المو ِ
شك َ
كثير َ
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ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ضعف مستوى
الهدف
إلكترونية،
لهجمات
ض
اقع،
مع
األمر الذي ْقد يجعُل َها َّ
تلك المو ِ
األمن والحماية في َ
ُ
تتعر ُ
َ
َ
البيانات الشخصي ِ
ِ
ِ
َّة للمستخدمِ.
المعلومات و
الحصول على
منها
ُ
َ
هاب ِأو الجر ِ
ِ
َّة والدولي ِ
الجهود الوطني ِ
ِ
لمكافحة اإلر ِ
ِ
المنظم ِة ْ Crime organiséقد
يمة
َّة
باإلضافة إلى
َ
الشخصية ،والكشف عليها ،فضالً عن إمكاني ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّة ِ
وتبادل تلك
نقل
المعلومات
البيانات و
االطالع على
تقتضي
ْ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الوصول ِ
غير
االطالع أو
القرصنة ،و
ألعمال
تعرض َها
يتبع ذلك ِم ْن
ِ
البيانات والمعلومات ْ
وما ُ
من دولة ألخرىَ ،
المشروِع.
المعلومات اإللكتروني ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الوقت الحالي مقارَن ًة ِ
بأي
ض لها في
البيانات و
يادة حج ِم
َّة والمخاطر التي َّ
إن ز َ
تتعر ُ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
األمن
يجعل
للدولة،
االقتصادي
األمني و
الصعيد
جسيمة على
خسائر
من
ِ
مضى ،وما ْقد يترتَّ ُب عليه ْ
َ
وقت َ
َ
ُ
ِ
ِ
المعلوماتي  cybersécuritéجزًءا ال َّأُ
اطنيها وأجهزِت َـها
األمن القومي
منظوم ِة
من
للدولة ،و ِ
َّ
الدفاع ْ
يتجز ْ
عن مو َ
َ
ِ
المختلفة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المجتمع
الحديثة في
االتصال
ووسائل
للتقنية
التأثير اإليجابي
من
وتبدو
َّ
ِ
ُ
اإلشكالي ُة في َّأنه على الرغ ِم َ
ِ
ِ
بشكل سي ٍء ،األمر ِ
ِ
ٍ
الذي
توظف
المختلفة إالَّ َّأنـها قد
اإللكترونية
الخدمات
وطوَر ِت
بأن يس َر ْت َّ
واالستفادة منها ْ
ُ
َ
المعلومات الشخصي ِ
كبير ِلس ِري ِ
مستمر مع ز ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
يادة
تطور
التهديد في
َّة للمستخدمِ ،وهذا
البيانات و
َّة
تهديدا ًا
ُي َش ِك ُل
ُ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المجتمع.
االعتماد عليها في
الحديثة ،و
االتصال
ووسائل
التقنية
استخدا ِم تلك
ِ
االتصال والمعلوماتي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شك ِفي َّ
وال َّ
ايدا على حقو ِق األفرِاد
تأثير ًا
َّة ًا
مجال
الحديثة في
للتقنيات
أن
كبير ومتز ً
ِ
للمعلوماتية والحر ِ
ِ
وحرياتهم ،فعلى ِ
يات
المثال فقد َتَلَّق ِت اللجن ُة الوطني ُة
سبيل

()1

وحد َها ما
بفرنسا في سنة َ 2011

ِ
ِ
صورهم ،وما َّ
ِ
ِ
اضهم على ِ
الشخصية
يتعل ُق ببياناتهم
نشر
األشخاص
من
َّ
تتضم ُن اعتر َ
َيص ُل إلى َ 700ش ْك َوى َ
حماية الخصوصي ِ
ِ
عما كان ِ
َّة
قضايا
من
عليه
الوضع عام  2010بنسبة ْ %42
على اإلنترنت ،وهو ما يز ُيد َّ َ
َ
ُ
)(1)Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL
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ِ
على اإلنترنت أو خصوصية المعلومات( ،)2وقد س ِجَل ِت األعوام األخيرة –كذلك -تزايد ِ
ِ
اإللكترونية
الهجمات
عدد
َ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
على ُّ
المالية ،وقد
الخدمات
الطاقة و
وقطاعات
القطاعات الحكومية
َّما
الن ُ
ظ ِم المعلوماتيَّة بالدول العربية ،الَ سي َ
ٍ
ِ
ٍ
مختلفة (.)3
ألسباب
مجموعات الهجما ِت ،و
القطاعات نسب َة  %65من
شكلت هذه
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
إحداث توازٍن
شك ِفي َّ
ال َّ
االتصال
ووسائل
التقنية
من
يضمن
بشكل
يحتاج إلى
األمر
أن
َ
االستفادة َ
ُ
ُ
َ
ِ
الفرد في ِس ِري ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حق ِ
التعر ِ
ِ
حماية ِ
ض لهذا الحق.
المعلومات
البيانات و
َّة
ضمان
الحديثة ،مع
الشخصية ،وعدم ُّ
يعات تكفل تنظيم استخدا ِم ِ
ِ
بوضع تشر ٍ
ِ
ومن ِ
بحيث تكو ُن
المعلومات،
تقنية
الدول
من
أجل ذلك فقد َع َن ِت
ِ
ُ
الكثير َ
ُ
ُ
َ
ِ
الفرد ال وباالً عليه ،فتنتهك من خاللها الحقوق والحر ِ
خدمة ِ
يات الفردي َة أو العام َة.
في
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
المنطقة العر ِ
ِ
ِ
ِ
مؤسس ِ
ات ومر ِ
الدولة
افق
عمان
وسلطنة
السعودية
بية كليبيا و
وفي
ُ
َ
يمكن مالحظ ُة زيادة اعتماد َّ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
الشخصية ،واستخدامها ألغر ٍ
الجنائية
الحماية
مدى
األمر الذي يجعُلنا
مختلفة،
اض
البيانات
على
نتساءل عن َ
َ
ُ
امي استخدا ِم ِ
ِ
ظل تَن ِ
ِ
علومات
تقنية الم
التي تتمتَّ ُع بها
َّما في ِ َ
ُ
البيانات الشخصي ُة اإللكتروني ُة في تلك الدول ؟ ال سي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
البحث كما سيأتي:
صفحات
عبر
مختلف المجاالت،
في
وسنحاو ُل معرف َة ذلك َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ووضعها في قانو ِّن
العقوبات الفرنسي.
اإللكترونية
الشخصية
البيانات
مفهوم
األو ُل:
المطلب َّ
ُ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اإللكترونية.
الشخصية
للبيانات
العربية
التشريعات
بعض
المطلب الثانيَ :م َدى
الحماية التي تكفُل َها ُ
ُ

(2)Carole Girard-Oppici : Les donnéespersonnelles et la protection de la vie privée à l'heure des
nouvelles technologies, sur : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/dossier/20679/les-donneespersonnelles-et-la-protection-de-la-vie-privee-a-heure-des-nouvelles-technologies.4-92015 .
(3)www.alweeam.com.sa/407005/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B1][148
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األو ُل
المطلب َّ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ووضعها في قانو ِّن
العقوبات الفرنسي
اإللكترونية
الشخصية
البيانات
مفهوم
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األوروبية لحقو ِق
وتتضم ُن
الخاصة(،)4
الحياة
اإلنسان في فقرتها األولى حرم َة
االتفاقية
َكَفَل ِت المادةُ الثامن ُة من
َّ
الخاص ِة ومراس ِ
الحق في احت ار ِم ِ
الفرد ،و ِ
البيانات َّ
لكل ٍ
خصي ُة أسرار ِ
الت ِه.
حيات ِه
الش َّ
فرد ُّ
ُ
َ
َّ ُ َ
بشأن المعلوماتي ِ
الملفات لحماي ِة الحر ِ
َّة و ِ
أصدر الـم َش ِرعُ القانو َن رقم  17لسنة ِ )5(1978
يات؛ لكي تكو َن
وقد
ْ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
خدمة ِ
المعدل ُة َّ
جاءت المادةُ األولى و َّ
مؤخ ًار بالقانو ِن رقم - 1321
الفرد .و
أقرب ما تكو ُن في
تقني ُة المعلومات َ
ِ
ِ
ِ
الحكومة الرقمية Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
بشأن
الصادر في  7أكتوبر 2016م
2016
ِ
ِ
ِ pour une République numérique.
خدمة المو ِ
لتؤك َد على َّ
اطن،
أن تكو َن في
يجب ْ
أن تقني َة المعلومات ُ
ِ
ِ
ِ
أن تكو َن في ِ
و َّ
اإلنسان أو
بهوية
المساس
تب عليها
يجب ْ
ُ
يجب أن ال يتر َ
إطار التعاون الدولي ،كما ُ
أن التنمي َة ُ
ِ
ِ
ِ
الخاصة أو الحر ِ
حقوقه أو ِ
أن ِ
الفردية والعامة  ،libertés individuelles ou publiquesو َّ
لكل
يات
حيات ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
أن ِ
المنصوص عليها في القانون.
للشروط
البيانات
يقرَر التحك ِم في استخدا ِم
شخص
َّ
الشخصية وفقاً
الحق ْ

)4(Marine Farshian: Quand la réalité de la surveillance massive tend à dépasser la fiction
orwellienne, Droit a la vie privée et protection des données personnelles (Assemblée
Parlementaire du Conseil de l’Europe), La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités
Droits-Libertés, mis en ligne le 28 mai 2015,p 3.
(5)Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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ِ 239 كالتعديل بمقتضى القانو ِن رقم
ِ مر
َّ وتجدر اإلشارةُ إلى
،)6(2003 لسنة
ات
َّ أن هذا القانو َن ُعِد َل ِعَّد َة
ََُ ِ
ُ
ِ 334  والقانو ِن،)7(هاب
ِ
ِ 64  والقانو ِن،2004 لسنة
ِ 801والقانو ِن
ِ مكافحة اإلر
ِ 2006 لسنة
لسنة
بشأن
ِ 954  والقانو ِن،)9(اإللكترونية
ِ
ِ بشأن المر
ِ 2012 لسنة
ِ
بشأن
اسالت
2011ِ لسنة1012 والمرسو ِم رقم

)8(

2011

ِ 344 والقانو ِن رقم،)10(ش الجنسي
ِ التحر
ِ 2014 لسنة
 والمرسوم،)11(بشأن االستهالك
ُّ
2016  لسنة41 والقانون رقم،)13( بشأن الحكومة الرقمية2016  لسنة1321 )والقانون رقم12(2015لسنة1341

(6)Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécuritéintérieure
(7)Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la luttecontre le terrorisme et portant dispositions
diverses relatives à la sécurité et aux contrôlesfrontaliers.
(8)Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits
(9)Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques
(10)Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlementsexuel
(11)Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
(12)Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code
des relations entre le public et l'administration
(13)Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour uneRépubliquenumérique
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ِ
تحديث نظا ِم الر ِ
ِ
ِ
الصحية(.)14والقانو ِن رقم  1547لسنة )15( .2016والقانو ِن رقم  31لسنة
عاية
بشأن
ِ
مكافحة الجر ِ
ِ
المنظمة واإلر ِ
بشأن تعز ِ
الصادر في  3يونيه 2016م ِ
ِ
هاب وتمويلها.
يمة
يز
 2016و

()16

ِ
ِ
ِ
نسبق ذلك ِ
البيانات
ببيان مفهو ِم
الشخصية ،على أن
للبيانات
يع الفرنسي
َ
وسنتناول الحماي َة التي يقررها التشر ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحديثة عليها كما يأتي:
التقنيات
المعلوماتية ،وتأثير
الخصوصية
اإللكترونية ،أو
الشخصية
األو ُل
الفرع َّ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الحديثة عليها
التقنيات
وتأثير
اإللكترونية
الشخصية
البيانات
مفهوم
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
الهام ِة لدى الفرد،
من القضايا َّ
أمن وسالم ُة البيانات والمعلومات الشخصية َ sécurité des données
يعتبر ُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الجهد
اإللكترونية رغم توفيرها
الخدمات
نجاح
أمام
ِ
َ
عدم وجود حماية فعالة للبيانات الشخصية ُي َعُّد َ
حجر عثرة َ
و ُ
المعلومات الشخصي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحاسبات
يع في اإلنترنت و
َّة
البيانات و
مخاط ِر
مع تنامي
بالتطوِر السر ِ
ُّ
الوقت للفردَّ .
و َ
خاص ًة َ
ِ
تأثير ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بيان ِ
الشخصية،
البيانات
المعلومات على
تقنية
سنحاول من
اآللية ،وعليه
خالل هذه الجزئية من الدراسة َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نسبق ذلك ِ
المعلوماتية كما يأتي:
الخصوصية
اإللكترونية أو
الشخصية
البيانات
المقصود ِم َن
ببيان
أن
على ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
اإللكترونية:
الشخصية
البيانات
مفهوم
أوالً:
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشخصية
المعلومات
البيانات و
المعلوماتية ِس ِرَّي ُة
بالخصوصية
صُد
للفرد
ُّ
الحق في الخصوصية المعلوماتيةُ ،
ويْق َ
ِ
المعلومات في َّأنها تُ َش ِكل الحقائق أو الرسائل أو اإلشار ِ
ِ
البيانات ِ
المفاهيم التي
ات أو
عن
وتختلف
اإللكترونية،
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ِ
ٍ
تعرض بطر ٍ
ِ
التوصيل أو التفس ِ
ص
أما
ير أو
لإلبالغ أو
صالحة
يقة
ِ
المعالجةَّ ،
ُ
ُْ َ ُ
المعلومات فهي المعنى الذي ُي ْستَ ْخَل ُ
(14)Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notresystème de santé
(15)Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxle siècle.
(16)Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la luttecontre le crime organisé, le terrorisme et
leurfinancement, et améliorantl'efficacité et les garanties de la procédurepénale
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ٍ
ِ
الرموز تُْف ِ
ضي إلى معنى معي ٍ
ِ
من البيانات ،فالمعلوم ُة عبارةٌ عن ٍ
َّن( ،)17على َّ
البيانات
أن
من
رمز أو مجموعة َ
ً

الطبيعي وليس المعنوي ،وذلك طبًقا للقانو ِن رقم ِ 17
ِ
ِ
ِ
لسنة
بالشخص
المعلومات المكفول َة بالحماية هي المتعلق ُة
و

ِ
الملفات والحر ِ
ِ
ِ 1978
يات في فرنسا
المعلوماتية و
بشأن

()18

ِ
ِ
اعتبار َّ
ف إلى
(المادة الثانية)،على
أن القانو َن يهد ُ

ِ
ِ
حماية الحقو ِق والحر ِ
الفردية ،وهذه المفاهيم ال ِ
ِ
الشخص المعنوي.
تتف ُق وطبيع َة
يات
ُ
ٍ
ِ
متكونا ِ
طبيعي أو لقِبهِ ،كاس ِم
شخص
من اس ِم
اسم ُه
يكفل القانو ُن الحماي َة الس ِم
ٍ
ً
الشخص المعنوي إذا َ
كما ُ
كان ُ
َ
ِ
ِ
المساهمين بالشركة(.)19
الشركاء أو
أحد
َ
بأنها البيانات التي ِمن شأنها الكشف عن هوي ِ
ِ
ِ َّ
َّة
َّن القانو ُن -سالف الذكر-
ْ
ُ
َ
وبي َ
ُ
َ
المقصود بالبيانات الشخصيَّة َّ َ
البيانات المتعلِ ِ
كبيانات ِ
ِ
ِ
ٍ
حالة َّ
الش ِ
َّ ِ
ٍ
مباشر أم ِ
ٍ
قة
خص الصحيَّة ،و
مباشر،
غير
بشكل
أكان
اء َ
الشخص الطبيعي ،سو ٌ
الميالد ،و ِ
الصور الشخصي ِ
ِ
األمن والسالمة(،)20وكذلك االسمِ ،و ِ
ِ
ِ
ِ
الحالة
يخ
اللقب ،و
وتدابير
بالجرائمِ،
َّة ،وتار ِ
ِ
ِ
ِ
اإللكتروني( ،)21وعنو ِ
االجتماعية ،وعنو ِ
االجتماعي ،ورق ِم
الضمان
بروتوكول اإلنترنت ،IPو رق ِم
ان
ان البر ِيد
ِ
ِ
االئتمان ،و رق ِم ر ِ
ِ
ِ
البطاقة المصر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وملفات تعر ِ
ِ
ِ
يف
القيادة،
خصة
بطاقات
الجينية وأرقا ِم
البصمة
فية ،و
الهاتف ،رق ِم
ف على هوي ِ
االر ِ
بالتعر ِ
َّة ِ
تباط ِ ،cookies
الفرد أو حاسِب ِه اآللي.
تسمح
امج التي
ُّ
من البر ِ
وغيرها َ
ُ
( )17راجع  :هشام محمد فريد رستم ،قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات ،مكتبة اآلالت الحديثة بأسيوط1994،م،ص.26
(18)Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
(19)Marie-Laure Laffaire: Protection des données à caractère personnel,Éditionsd’Organisation,
2005,p45.
(20)Panorama des infractions Informatique et libertés en France, https://www.alainbensoussan.com/avocats/infractions-informatique-et-libertes/2017/02/21/
(21)https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_en.
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يع االتحـ ـ ِ
ـاد األوروبـ ـ ِـي الجديـ ـ ِـد لحمايـ ـ ِـة البيانـ ـ ِ
ـات رقـ ــم  2016 -679والصـ ـ ِ
ـادر فـ ــي  27أبريـ ــل
أمـ ــا عـ ـ ْـن تش ـ ـر ِ
َّ
ـات الشخصـ ِ
ـخص طبيعـ ٍـي محـ ٍ
2016مفقــد حـ َّـدد مفهــوم البيانـ ِ
ٍ َّ
ـق بشـ ٍ
ـدد أو قابـ ٍـل للتحديـ ِـد،
ـية بأنهــاُّ ٍ :
َ
أي بيانــات تتعلـ ُ
َ
ـي هــو الشــخص الــذي يمكـ ُـن تحديـ ُـده بشـ ٍ
ـك بــالرجوِع إلــى
ـي المعنـ ُّ
ـخص الطبيعـ ُّ
ـكل مباشـ ٍـر أو غيـ ِـر مباشـ ٍـر ،وذلـ َ
ُ
والشـ ُ
ُ
ـات الموق ـ ـ ِـع ،أو عب ـ ــر اإلنترن ـ ــت ،أو إل ـ ــى أَح ـ ـ ِـد العوام ـ ــلِ المح ـ ـ ِ
ـف ،أو بيان ـ ـ ِ
االسـ ـ ـمِ ،أو رقـ ـ ـ ِم التعري ـ ـ ِ
ـددة للفيزيائي ـ ـ ِـة،
َ
َ
الفســيولوجية؛ الهويـ ِـة الجينيـ ِـة أو العقليـ ِـة أو االقتصـ ِ
ـادية أو الثقافيـ ِـة أو االجتماعيـ ِـة لهــذا الشـ ِ
ـخص الطبيعــي( ،)22وال
تفقد البيانات تلك الصف َة حتَّى عند ما تكو ُن مشفرة أو ال تسمح بالتعر ِ
ـاد ِة تحدي ِـد
يف ،طالمـا يمك ُـن اس
ـتخدامها إلع َ
ً
ُ
ُ َ
ُ
ُ
َ َ
ِ
ِ
ـمح بتحدي ِـد هوي ِـة الش ِ
ِ
ـخص ب ِ
ـأي
هوية
الشخص ،وتتمتَّ ُـع بحمايـة القـانو ِن ،وال البيانـات شخصـية متـى كانـت ال تس ُ
ٍ
من األحوال(.)23
حال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
في حين َّ
الشخصية
البيانات
من
حد َد مشروعُ قانو ِن حماية البيانات الشخصية المصر ُّي لعام  2017المق َ
صود َ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
عن ِ
معلومات ِ
َّ
خالل
من
يمكن
الفرد الذي تكو ُن هويتُ ُه
أي
بأنها ٍ ُّ
أكان ْ
ُ
ً
اء َ
محددة ،أو ُ
تحديدها بصورة معقولة ،سو ٌ
ِِ
ٍ
ِ
الصوت والصورةُ ،والمتعلق ُة بش ٍ
عن طر ِ
وبين ِ
خص
أخرى ،بما في ذلك
يق
ِ
ُ
هذه البيانات أم ْ
بينها َ
أي بيانات َ
الجمع َ
ِ
عر ٍ
ف أو ٍ
للتعرف عليه.
قابل
ذاتي ُم َّ
ٍ
مكافحة جرائ ِم ِ
ِ
ِ
ِ
البيانات َّ
الرسائل أو
امر أو
بأن َها
السعودي
المعلومات
تقنية
نظام
كما َّ
ُّ
ُ
عر َ
المعلومات أو األو ُ
ُ
َ
ف ُ
ِ
ِ
اآللي،كاألرقا ِم و ِ
الرموز
الستخدام َها في
إعدادها
الصوُر التي تُ َعُّد أو التي َس َب َق
وكذلك
ات،
الحاسب ِ
ُ
األصو ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المعلومات َّ
كل ما
البيانات و
ماني
و
الحروف وغيرَها .و َّ
بأن َها ُّ
الع ُّ
عر َ
ف قانو ُن مكافحة جرائ ِم تقنية المعلومات ُ
ِ
ِ
كالكتابة والصوِر واألصو ِ
ات،
كان شكُل ُه
يمكن تخز ُين ُه ومعاجلتُ ُه
ُ
وتوليدهُ ونقُل ُه بوسائل تقنية المعلومات ،أيًّا َ
ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
وال ِ
الشخصية َّ
عمليات
مجموعة
عملية أو
أي
البيانات
معالجة
من
َّن
بأن َها ُّ
المقصود ْ
َ
رموز واإلشارات ،في حين بي َ
(22)Article 4 of The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR).
(23)https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_en.
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ٍ
ِ
ِ
غيرها ،أو ِ
البيانات ،عن طر ِ
تنظيمها ،أو تخز ِينها ،أو
جمعها ،أو تسجيلِها ،أو
يق
تُ ْج َرى عَلى
وسائل تلقائية أو ِ َ
َ
ِ
اعها ،أو مر ِ
تحويرها ،أو استرج ِ
يق إرسالِـها أو توز ِ
ِ
اإلفصاح عنها ،عن طر ِ
إتاحتها
يعها ،أو
اجعتها ،أو
تعديلِها ،أو
ِ
َ
محوها أو ِ
ضم ِ
ِ
بعض ،أو ِ
ٍ
إلغائ َها.
بعضها إَلى
أخرى ،أو
تنسيقها ،أو ِ
بوسائل َ
َ
ِ
نقل أو ِ
ِ
ِ
عملية ٍ
االتصاالت َّ
بث أو
كل
ف
بأن َها ُّ
َّ
أما قانو ُن تنظي ِم االتصاالت رقم  22لسنة  2010في ليبيا ْ
فقد َع َّر َ
البيانات ،مهما كانت طبيعتها بو ِ
ِ
ات ،أو األصو ِ
الرموز ،أو اإلشار ِ
ِ
ِ
ِ
اسطة
الصوِر ،أو
ات ،أو
إرسال
استقبال أو
ُ
ْ
َ
َ
وسائل ِ
ٍ
َّة أو الالسلكي ِ
الوسائل السلكي ِ
ِ
ِ
ِ
َّة ،أو ِ
االتصاالت.
تقنية
وسيلة أخرى من
أي
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
حمايت َها:
اإللكترونية وأهمي ُة
الشخصية
البيانات
الحديثة عَلى
تقنيات
تأثير ال
ثانياًُ :
ِ
َّأدى التطور المذهل إلى ز ِ
ِ
ِ
االتصال
وسائل
اآللي واإلنترنت ،حتَّى َغ َد ْت
االعتماد على استخدا ِم
يادة
الحاسب ِ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
صال ِ
يمكن االستغناء عنها في االت ِ
ونقل المعلومات(،)24
من
الحديثة -وفي مقدمتها اإلنتر ُ
الوسائل التي ال ُ
نتَ -
ُ َ
ِ
االتصاالت من األدو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعتبار َّ
وتطويرَها
العام ِة
جودة
تضم ُن
ات التي
المعلومات و
أن تكنولوجيا
عَلى
الخدمات َّ
َّ
َ
َ
()25
قوي على حقو ِق األفرِاد وحر ِ
ِ
المعلومات له ٍ َ -
غير َّ
تشهدهُ تقني ُة
التطوَر الذي
أن
تأثير ٌّ
ُّ
ياتهم ،الَ
ُ
بال شكٌ -
َ ،

البيانات الشخصي ِ
ِسيَّما الحق في سري ِ
ِ
َّة
َّة
َ

()26

ِ
ِ
بالدولة،وز ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ففي ِ
فعاليت َها
يادة
المختلفة
الخدمات
تطوير
إطار

ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
تعتمد عَلى
تلك التي
ُ
يقوم ُ
الفرد بتقدي ِم بيانات ـه ومعلوماتـه الشخصيَّة للقطاعات المختلفة بالدوَلة،الَ سَّي َما َ
وتسهيل َهاُ ،
نطاق الر ِ
أن ذلك ِ
ِ
ِ َّ
اإلنترنت في التو ِ
ِ
مع ِ
قابة
اع
يؤدي إلى ِات َس ِ
غيرَها َ
من القطاعات ،إال َّ َ
مع عمالئـ َها ،أو َ
اصل َ
ُ
ٍ
ِ
الحاسب لِما يتَّ ِسم ِب ـ ِه من ُقدر ٍ
ِ
ِ
عالية في تخز ِ
وتجميع َها
البيانات
ين
ات
،فاستخدام
االجتماعيَّ ِةle contrôle social
ْ ُ
َ
ُ
ُ
( )24خالد ممدوح إبراهيم ،الجرائم المعلوماتية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية2009 ،م ،ص.31
(25) Alexis Ngounou: Logicielslibres et
administration électronique,Thèse de doctorat,UniversitéLille 2,2010,Résumé
(26) Monika Zwolinska: Sécurité et libertésfondamentales des communications électroniques
en droit français, européen et international,tése de doctrat,Université de Nice,2015,résumé.
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ِ
ِ
ِ
ِ
َّن في ِ
ومعالجت َها،وهي التي تُ ْجم ُع ِ
غير
المعلومات ،و
بنوك
عن األفرِاد ،وتُ َـخزُ
احتمال تعرض َها لالستخدا ِم واإلفشاء ُ
ُ
َ
َ

ٍ
مشروٍع ،وتلك الخطورة في تز ٍ
ٍ
الحاسب ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
لالتصال،
عامة
بشبكات
بعض ،أو
مع
ايد إذا ُربِ َ
ط ْت أجهزةُ
ُ
َ
اآللي بعض َها َ

ِ
ِ
ِ
ِ
بين مر ِ
ط
من
حيثُتُتََب َاد ُل
ِ
،ومن ثَـ َّم رب ُ
من ُ
تجميع البيانات وتخزين َـها ْ
حيث الغاي ُة ْ
اكز المعلومات المختلفةْ ،
ُ
المعلومات َ
()27
هـ ـ ـ ـ ِ
عر ِ
ـذه المعلوم ـ ـ ـ ــات ب ِ
بعض ـ ـ ـ ـ َـها م ـ ـ ـ ـ َـع بع ـ ـ ـ ـ ٍ
ف ع ـ ـ ـ ـ ْـن هوي ـ ـ ـ ـ ِـة
ـمح ف ـ ـ ـ ــي نهاي ـ ـ ـ ـ ِـة األم ـ ـ ـ ـ ِـر ب ـ ـ ـ ــالتَّ ُّ
ـض  ،حي ـ ـ ـ ـ ُ
ـث تس ـ ـ ـ ـ ُ

الفرد l'identitéd'unepersonneومعر ِ
ِ
ِ
اهتمامات ـ ِه(.)28
فة
ِ
ـركات االتصـ ِ
ظ أَ َّن العديــد مــن شـ ِ
ـأمين وغيرهــا  -فــي الـ ِ
ـاالت والتـ ِ
عمالئ َه ـا
ـب مـ ْـن
ـدول العربيـ ِـة َّ
وي َال َح ـ ُ
َ ْ
ُ
خاص ـ ًة -تطُلـ ُ
ات سـفرِهم ،ومس ٍ
إلكترونيـ ًة ،وصـوار لجـواز ِ
إلكتروني ًة،وبص ٍ
عنهـا
ـتندات
ـمات
شخصي ًة
ص َوًار
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ ًَ
إلكترونيـ ًة أخـرى ال تق ُّـل َ
ْ
ُ
ِ
ِ
الدخول ِ
ِ
ـاتي،
لمخاطر
ض َها
تها
أهمي ًة
َّ
غير المشروِع إَلـى النظـا ِم المعلوم ِ
،األمر الذي ْقد ُي َع ِر ُ
َ
،وتقوم بحفظ َها في أجهز َ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ومعلومات.
بيانات
من
و
ِ
االطالع عَلى َما يحتويِ ـه ْ
ِِ
ِ
ـهيل الخدمـ ِـة علــى العمـ ِ
ـات؛ لتسـ ِ
ـك الصـ ِ
ـالء وتطـ ِ
ـور الشخصــية ،أو
ـوير خدماتـ ـ َها ،بتبـ ُ
ـوم هــذه القطاعـ ُ
ـاد ِل تلـ َ
وقـ ْـد تقـ ُ
ـور ج ـواز ِ
فروعه ـا فــي مختلـ ِ
اإللكتروني ـ ِة،مع ِ
ات السـ ِ
صـ ِ
ـف المنـ ِ
ـال
ـفر
ـاطق بإرســالها عبـ َـر اإلنترنت َّ
،مم ـا يعنــي احتمـ َ
َ
َّ َ َ
َّ ِ
تعرضها للسر ِ
ِ
ِ
ِ
قة باختر ِ
من ِقَب ِل الهاكرز أو محترفي جـرائ ِم التقني ِـة الحديث ِـة
الحسابات
اق
اإللكترونية لتلك القطاعات ْ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
بشكل ِ
ـخاص
بيع َهـا ألش
استخدام َها
عليها أو
غير مشـروٍع فـي جهـات أخـرى ،أو ُ
والحاسب اآللي،ومن ثَـ َّـم االطالعُ َ
ُ
ٍ
جهات مقابل ِ
المال.
أو
( )27راجع  :هشام محمد فريد رستم ،قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص  178وما بعدها.
( )28محمــد محمــود المكــاوي ،الجوانــب األخالقيــة واالجتماعيــة للج ـرائم المعلوماتيــة ،ج ـرائم الكمبيــوتر واإلنترنــت ،المكتبــة العص ـرية
للنشر والتوزيع الطبعة األولى2010 ،م ،ص .359
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ٍ
المعلومات المتباد ِ
ٍ
ِ
إن اإلنترنت يحتوي على َّ ٍ
ٍ
تكمن في َّ
َّ
تطوير
أن
بسهولة
لة
من
َ
ويسر،والمشكل ُة ُ
كميات هائلة َ
َ
ِ
ِ
المعلومات التي تُ ْـجم ُع ِ
المعلومات
ض هذه
عن
يادة
الخدمات على اإلنترنت
المستخدمينَّ ،
ُ
عادة -ز َ
يصاحب ـ ُه– ً
َ
وتعر ُ
ُ
َ
ِ
اإلفشاء ِ
ِ
للغير(.)29
لمخاطر
بعد ذلك
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
خالل ٍ
شهر
حدود  ،Sans Frontièreففي
الخصوصية،وشبك ٌة بال
النتهاك
أرض خصب ٌة
فاإلنترنت بخدماته ٌ
ِ
ِ
و ٍ
ِ
ِ
ِ
الفرد
قام
من
احد َّ
تجعل َ
الرسائل المتبادَلة َ
تحصَل ْت وكالةُ  NASAعلى مليارات المعلومات َ
ُ
بين األفراد،وهذه األر ُ
عند دخولِـِ ِه إَلى اإلنترنت َّ
الخصوصي ِة(.)30
ومنته ُك
بأنه ُم ارَق ٌب
َّ
يشعر َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسائل
أهم
من ِ
عبر المو ِ
ُ
تعتبر ْ
اقع المختلفة،؛كمحركات البحث Moteur de recherchéالتي ُ
ويحدث ذلك َ
()31
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تدل عَلى
بعض
يترك
البيانات التي ُّ
عبر اإلنترنت  ،ففي محركات البحث ُ
الشخص َ
ُ
الحصول عَلى المعلومات َ

ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلفشاء ِ
ِ
غير المشروِع،
لمخاطر االستخدا ِم أو
ض َها
هويت ـه و ُمُيولِ ـه ْ
وي َع ِر ُ
يقوم بهاُ ،
،من خالل عمليات البحث التي ُ
ِ
ِ
ِ
البحث؛ في ِ
ِ
ِ
ِ
حماية
سبيل
محركات
النسيان Droit à l’oubliلمستخد ِم
الحق في
تطبيق
أهمي ُة
ولهذا
تظهر َّ
ُ
يف االر ِ
ِ
ِ
ملفات تعر ِ
االجتماعي  ،التي ْقد
اص ِل
الشخصي ِة( .)32وهو ما ينطِب ُق كذلك عَلى
البيانات
َّ
ِ
تباط ،ومو ِ
اقع التو ُ
ِ
ِ
ِ
تقوم
منها
الشركات والج ُ
ُ
تحص ُل َ
ُ
ـهات األمن َّـي ُة عَلى البيانات والمعـلومات الشـخصية للمستـخد ِم ،كتلك التي ُ
(29)AndréJacquesAugand :Respect de la vie privée en matière de nouvelles technologies à traver
s des études de cas, UniversitéPanthéon-Assas (Paris2) , thèse de doctorat,2015,rèsumè.
(30) Marine Farshian: op,cit,p 1- 2 .
( )31يــونس عــرب ،موســوعة القــانون وتقنيــة المعلومــات ،دليــل أمــن المعلومــات والخصوصــية ،الجــزء الثــاني ،الخصوصــية وحمايــة
البيانات في العصر الرقمي،اتحاد المصارف العربية ،بيروت2002 ،م ،ص .185
(32)Jean-Philippe Foegle: La CJUE, magicienneeuropéenne du « droit à l’oubli » numérique,
Protection des donnéespersonnelles (Union européenne), La Revue des droits de l’homme, [En
ligne], ActualitésDroits-Libertés, mis en ligne le 16 juin 2014,p 9.
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()33
بوضع ـ ِه ِ
ِ
ِ
بتجميعها وتخز ِينها هذه المواقع عنه ،و َّ
بعيدا
الماد ِي أو
تتعل ُق
ِ
وليس ً
االجتماعي أو الصحي ...إلخ َ .
ُ
َ
َ

ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
المختلفة باختر ِ
مختلفة في
امج
اقع
عن ذلك
عبر المو ِ
أعمال الرقابة التي ْقد ت ُ
ْ
اق حساب المستخد ِم بطرق وبر َ
ـحد ُث َ
ُ
فع ٍ
ٍ
ِ
اقع عن ِ
ٍ
الشخصي ِة ،أو َّ
يكن عَلى
أن
للبيانات
الة
توفير
تطوٍر
َّ
حماية َّ
ُّ
مستمر ،و ُ
المستخدم لم ْ
تعجز هذه المو ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
در ٍ
.ومن ِ
أجل ذلك
لخصوصية Politique de confidentialité
لسياسة ا
كاملة وَف ْه ٍم
اية
المتعلقة بتلك المو ِ
اقع ْ
تهدف إلى توعي ِة األفرِاد بحقوِقهم في العال ِم االفتراضي ،و ِ
ظهرت جمعيات ِ
وعن حرياتهم على
كيفية
ِ
ٌ
َْ
الدفاع عنهاْ ،
ُ
َ
ْ
ِ
اإلنترنت ،و ِ
ِ
األساسي ِة في العالم االفتراضي(.)34
المباد ِئ
ضمان احت ار ِم
العمل على
َّ
ـات الشخص ـ ـ ِ
ظ بالبيان ـ ـ ِ
ِ
َّ
ـية للمس ـ ــتخد ِم
إن كثي ـ ـ ًا
اصـ ـ ـ ِل االجتم ـ ـ ِ
ـاعي َّ
خاصـ ـ ـ ًة  -تح ـ ــتف ُ
ـر م ـ ـ َـن المواق ـ ـ ِـع -ش ـ ــبكات التو ُ
ِ ِ
ِ ِ
ـاء تفعي ـ ِـل حس ـ ِ
ـال إلغ ـ ِ
ومعلومات ـ ِـه ،حت ــى ف ــي ح ـ ِ
ـابه ،م ـ ـ َّما يعن ــي َّ
ال ل ـ َـدى
أن بياناتـ ـ ـه ومعلوماتـ ـ ـه الشخص ـ َّـي َة ال تـ ـز ُ
لمخاطر ِ
ِ
ِ
وسيجدها في ِ
ِ
ِ
الحساب ،مـ َّما ِ
الع أو االستخدا ِم غي ِـر المشـروِع(،)35
ض َها
تفعيل
إعادة
حال
الموقع،
االط ِ
ِ
يعر ُ
َُ
( )33ســليم عبــد و الجب ــوري ،الحمايــة القانوني ــة للمعلومــات شــبكة اإلنترن ــت ،منش ــورات الحلب ــي الحقوقيــة ،بي ــروت2009 ،م ،ص
.372
(34)L’action de groupe de La Quadrature du Net contre les GAFAM, https://www.alainbensoussan.com/avocats/action-de-groupe-quadrature-du-net-gafam/2018/05/30/.
ِ
التطبيق فـي
حيز
( )35صدر عن االتحاد األوروبي في  26أبريل  2016تشريع لحماية الخصوصية والبيانات والذي
سيدخل َ
ُ
بفرض غر ٍ
ِ
امة َّ
تقد ُر بمـا يصـل إلـى  20مليـون يـورو أو بنسـبة  %4مـن
 25مايو  2018م الذي يقضي في المادة  83منه
العائدات السنوية للشركات العاملة في مجـال االنترنـت؛ كش ِ
ـبكات التواص ِـل االجتمـاعي وغيرهـا فـي حـال قيامهـا بالتصـرف فـي
البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين بدون موافقتهم المحدد والواضحة على ذلك .
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC General Data Protection
Regulation).
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ِ
ِ
المعلوماتية ،أو ِ
ِ
ِ
ِ
حياة ِ
الخاص ِة في العـال ِم
الفرد
الخصوصية
لالعتداء عَلى
ص َب ًة
َّ
ُ
حيث ُ
تعتبر مو ُ
اقع التواصل بيئ ًة خ ْ
ـاب جـرائ ِم اإلره ِ
ـومي للخط ِـر ،أو ارتك ِ
االفتراضي ،أو تعـر ِ
المنظمـ ِة ،وتكـو ُن ومـال ًذا
ـاب والجـرائ ِم
يض أم ِـن الدول ِـة الق ِ
َّ
التقني ِة على المو ِ
النص التشريعي ،والقدر ِ
ِ
للمجرمين في ِ
ِ
ِ
اجهة.
غياب
ظل
أمًنا
الفني ِة و َّ
ات َّ
َ
شبكات التواص ِل االجتماعي؛ ِ
ِ
سن تشر ٍ
ِ
الدول إلى ِ
،ومن
من
يعات لتنظي ِم استخدا ِم
دفع
مخاطرَها ْ
للحد ْ
َ
َ
َ
األمر الذي َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ص َر العر َّبي ِة(.)36
اص ِل االجتماعي
َ
داخل جمهورية م ْ
ذلك مشروعُ قانون تنظي ِم شبكات التو ُ
ف على ِ
ِ
ِ
تقنيات البص ِ
ِ
للتعر ِ
ِ
هوية
المؤسسات
الشركات و
مات في
مخاطر استخدا ِم
ذلك
َّ
التعليمي ِة؛ ُّ
أَض ْف إلى َ
َ
ِ
للمعلوماتية والحر ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يات
البصمات ،ولذلك ال تَ ْس َم ُح اللجن ُة الوطني ُة
لتلك
من إنشاء قو َ
يتبع ـ ُه ْ
اعد بيانات َ
الفرد ،وما ْقد ُ

ٍ
أن
( )36تلزم المادة األولى من المشروع مقدمي خدمات اإلنترنت التابعين لها بإنشاء شبكات للتواصل االجتماعي في مصر ،علـى ْ
ـدث ذلـك بالتنســيق مـع الجهـاز القــومي لالتصـاالت  ،ووفقـاً للمـ ِ
ـادة الثانيـة مـن المشــروِع تُ َش َّـك ُل لجنـ ٌة أو فريـ ٍ
ـق بالجهـاز القــومي
يح َ
لالتصاالت َّ
يتكف ُل بأعمال اإلشراف والمراجعة والرقابة على مقدمي خدمات االنترنت في مصـر ،أمـا المـادة الثالثـة مـن المشـروع
فقد حظرت فتح حساب على مواقع التواصل االجتماعي أال عن طريق بطاقة الـرقم القـومي  ،و أن ال يق َّـل عم ُـر المسـتخدم عـن
أن هدا َّ ِ
التحق ِق من هوية صاحب الحساب؛ لمالحقته إذا ما َّ
ف إلى ُّ
شك في َّ
 18سنة  ،وال َّ
األمر ذلك ، ،كما
تطل َب
النص يهد ُ
ُ
أجازت المادة الرابعة لجهات التحقيق المختصة متى قامت أدل ٌة على وجود حس ٍ
ـابات علـى شـبكة التواصـل االجتمـاعي أو مواق َـع
ـك حرمـ َة الحيــاة ل فـراد ،أن تــأمر بحجبهـا مــن خـالل العــرض علـى المحكمــة؛ وذلـك إل ازلــة مصــدر
تض ُّـر بــاألمن القـومي أو تنتهـ ُ
ِ
ـدة ال تقـل عـن سـنة وبغ ارمـة
الضرر أو االنتهاك ،ومحو آثاره في العالم االفتراضي ،في حين تعاقب المادة الخامسـة بـالحبس م ً
ال تقـل عــن خمســين ألـف جنيـ ٍـه ،وال تجــاوز مائـ َة ألـ ِ
ـتح حسـ ِ
ـاب وهمـ ٍـي (
ـف جنيـ ٍـه ،أو بإحـدى هــاتين العقــوبتين ك َّـل مــن قــام بف ِ
ِ
ِ
الخاص ِة للغير .
الحياة
دخل عمداً على موقع أو حساب ينتهك حرم َة
َّ
غير حقيقي ) على شبكة المعلومات ،أو َ
http://www.albawabhnews.com/3134232.
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في فرنسا CNIL

()37

باستخدامها َّإال إ َذا ِ
ِ
من والنظا ِم العام ِ
المتطلبات الحتمي ُة ل ِ
ذلك( ، )38أو
كانت
ُ
تبرُر َ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
من ِ
ِ
توجيه ِ
العميل،
لموقع
أقرب سيارٍة
أجل
تحديد
نظام
ِ
الموقع الجغر ِ
ِ
افي في سيارتها؛ ْ
استخدا ِم شركات النقل َ
ِ
وكذلك مر ِ
اقبة السائقين عند القيا ِم بعملهم ،لما لهذه األجهزِة من خطورٍة عَلى الحر ِ
الفرديةَّ ،
فإن اللجن َة الوطني َة
يات
ْ
َ َ
ِ
ِ
يات في فرنسا تطلب أن يسمح النظام ِ
للمعلوماتية والحر ِ
ِ
عند سف ِره الشخصي بالسيارِة؛
بإيقافه عن
للسائ ـ ِق
العمل َ
ُ ْ
َ
ُ
ِ
ِ
الذهاب إَلى ا ِ
ِ
ٍ
صديق ...إلخ(.)39
العمل أو زيارِة
االنتهاء من
عند
ذلك ك
لمنزل َ
فليس َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحوسبة ،تَُقَّد ُم
أساليب
إحدى
أيضا-
سحاب الحوسبة Cloud Computingالتي تُ َعُّد َ
ْ
تلك الخدمات – ً
ومن َ
ُ
ٍ
يشمل خدم َة الويب ،2.0
للمستخدمين
اح
فيها المو ُ
َ
ويتَ ُ
ارد الحاسوبيةُ كخدماتُ ،
الوصول إليها َ
عبر اإلنترنت ،و ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
العميل
يطلب
بأن
التطبيقات التي
من
تشترك في فكرِة االعتماد عَلى اإلنترنت؛ لتلبية متطلبات المستخد ِمْ ،
وغيرها َ
ُ
َ
ُ
ات تـخ ـ ـ ــزَّن في السح ـ ـ ِ
ِ
ِ
من ِ
التشغيل ...إلخ( .)40وم ـع َّ
ابة ،ويقتصـ ـ ـ ُر
نظام
الخدمة،
مزوِد
أن البيـ ـان ـ ِ ُ َ ُ
الخدم َة ْ
َ
ويختار َ
( )37تتــولى هــذه اللجن ـ ُة مراقب ـ َة تطبيـ ِ
ـق قــانون المعلوماتيــة والحريــات والملفــات فــي فرنســا ،والتأكـ َـد مــن تقيــد الجهــات المختلفــة بأحكامــه ،وق ـد
ِ
ـس حمايـ ِـة البيانــات
أُْنشـ َ  -بمقتضــى المــادة  68مــن التشـريع األوروبــي الجديــد المتعلــق بالخصوصــية وحمايــة البيانــات لســنة  2016مجلـ ُ
األوروبي  Le comitéeuropéen de la protection des donnéesكهي ٍ
ـأة تابع ٍـة لالتحـاد ،ولهـا شخصـي ٌة قانونيـ ٌة مسـتقل ٌة ،وتتكـون
مــن مفوضــي حمايــة البيانــات الشخصــية فــي الــدول األعضــاء باالتحــاد ،ومــن مهامــه مراقب ـ ُة التطبيـ ِ
يع الجديـ ِـد وضـ َـم ُان ُه،
ـق الســلي ِم لهــذا التش ـر ِ
أي مقترحـ ٍ
ـات لتعــديل هــذا التش ـريع الجديـ ِـد ،و
ـديم َّ
ـديم المشــورة لمجــالس حمايــة البيانــات الشخصــية فــي الــدول األعضــاء باالتحــاد ،وتقـ ُ
وتقـ ُ
ِ
المنصوص عليها في المادة .70
وغيرها من المهام
(38)Alexis Baumann:Nouvelles décisions de la CNIL en matière de biométrie,Publié le:
http://www.declaration-cnil.com/Articles/A20060130-nouvelles-decisions-cnil-biometrie.php.
(39)Hélène Lebon: Les prochaines recommandations de la CNIL en matière de géolocalisation,
http://www.declaration-cnil.com/Articles/A20051020-geolocalisation-

le:

Publié

recommandations-cnil.php.
(40)www.m-aljelban.com/vb/archive/index.php/t-166html,
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ِ
ِ
ِ
ِ
األشخاص المسمو ِح لهم ،إ َّال َّ
الشخصية
المعلومات
البيانات و
ـر على
ط ًا
أن
الدخول إليها على
النظام ُي َش ِك ٌل َخ َ
ُ
َ
الع عليها ِمن دو ِن مو ِ
المخز ِ
ِ
ِ
نة ،و ِ
وتتجلى ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
افقة
لبيانات
الوصول إَلى ا
إمكانية
هذِه الخطورةُ في
اإللكترونية؛
االط ِ
َ ْ ُ
المعن ِـي أو ِ
ِ
ِ
ِ
كما َّ
من
وجود السيرفر
أن كثرَة
علمـ ِـه،
ِ
يجعل َ
ُ
كاطالع المهندس ْ
المس ُؤول عن السيرفر في السحابةَ ،
ِ
الصعب تحديد السيرفر المختز ِ
ِ
الموجود بها( ،)41واحتمال عد ِم ِ
ِ
ِ
الملفات
حذف
الدولة
تحديد
نة فيه البيانات ،أو
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفرد أمام ٍ
خطر
البيانات ،وهذا
مسح
البيانات عندما
المحتوية على
يطلب المعني بالبيانات َ
من الشركة َ
ُ
ُ
يجعل َ َ
ِ
البيانات المختز ِ
ِ
ِ
تعر ِ
عن ِ
ٍ
السحابة للضياع(.)42
نة في
ض
خطر ُّ
مستمر بتهديده باإلفشاء،ناهيك ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
تطلب
الدول
مختلف
السلطات في
جعل
المعلومات
البيانات و
من
الكم
إن َّ
َ
الهائل َ
ُ
الموجود بنظا ِم سحاب الحوسبة َ
َ
ِ
المعلومات،األمر الذي جعل التشر ِ
ِ
ِ
تفرض
األوروبية
يعات
البيانات و
الحصول على
السهل إَلى النظا ِم ،و
الدخول
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
بحماية تلك ُّ
المعلوماتية(.)43
ظ ِم
الشركات التز َام
عَلى
الن ُ
الفيروسات في اإلنترنت ،وهي برامج يمكنها التأثير على ِ
ِ
ِ
ِ
الحاسب
امج
انتشار
أيضا-
ومن تلك
كافة بر ِ
ْ
المخاطر– ً
ُ
ُ َُ
ِ
مسح َّ
ومن ثـ َّم تعطيُلها ِ
العمل(،)44
عن
امج
أن
كاف ِة البر ِ
تعمل على ِ
األخرىْ ،
منها ،أو ْ
األخرىْ ،
َ
َ
بأن تجعَل َها نسخ ًة َ
ِ
ِ
ِ
الحقيقة َّ
عن طر ِيق َها
المستخدم،
للبحثَ،ف َـي ْستَْقِبَل َها
خالف
تظهر على
إ ْذ
ُ
امج مفيدةٌ أو مساعدةٌ
فيحدث ْ
بأنـ َها بر ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كما َّ
أن
التجسس على معلوماته ،وتعرضه فيما ُ
ُ
بعد لمخاطر االبتزاز وإفشاء المعلومات أو إتالف َها أو سرَقت َهاَ ،
(41) Emmanuel sordet: le cloud computing, unevraiefausserevoltion?, article,
sure:www.ce4arab.com/vb7/archive/index.php/t-273313.html
(42) www.almashned.com/archive/index.php/t-75131.html
(43)Etienne Papin: Le cloud computing et la sécurité des données,sur:
www.claranet.fr/blog/2014-02-24-le-cloud-computing.
( )44منيــر محمــد الجنبيهــي ،ممــدوح محمــد الجنبيهــي ،ج ـرائم اإلنترنــت والحاســب اآللــي ووســائل مكافحتهــا ،دار الفكــر الجــامعي،
اإلسكندرية ،2006 ،ص .68
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ِ
ِ
قرصنة البر ِ ِ ِ
ِ
ِ
الثمن
ظ ِة
من
انتشار جرائ ِم
ساعد عَلى
اإلنترنت
نسخ البر ِ
إمكانية ِ
امج الباه َ
يح ـ ُه اإلنترنت ْ
َ
امج؛ ل َـما ُيت ُ
ِ
ٍ
في ٍ
ِ
المختلفة(.)45
اقع
قصير ،وكذلك
زمن
عبر المو ِ
تلك البر ِ
تسويق َ
امج َ
ِ
ِ
الذرِة أو الجز ِ
ِ
ِ
ِ
لصناعة
يئات؛
وجيا
باإلضافة إلى
تعديل َّ
مخاطر تقنيات النانوNanotechnologiesوتعني تكنوُل َ
ٍ ()46
ٍ
ِ
لمادة الداخل َة في تركيِب َها
من المتر ،وجزيئاتُه تُعطي ا َ
هو جزٌء ْ
من ألف مليو ٍن َ
منتجات جديدة  ،فالنانو متر َ

لوك ٍ
ِ
خصائص جديدة ،والجسيمات تعطي مفاهيم جديدةِ ،مـ َّما يقود إَلى س ٍ
الجسيمات،
تلك
جديد،
ُ
ُ
ً
ُ
ً
يعتمد عَلى حج ِم َ
َ
ُ
َ
ٍ
االكتشافات الـم ِه َّم ِة في َّ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ظهور
عليها
أتاح
من
ويعتبر النانو َ
عدة مجاالت ،و َ
ُ
المجال لثورات مستقبلية سيتر ُ
ُ
تب َ
َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
من التطبيقات(.)47
التقنية
بمظهر جديد في العديد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ َّ
ببضع ِة
اليوم التي ُيَقَّد ُر سمكها
مجال
ففي
اإللكترونات نالح ُ
َ
أن البطاقات المستخدم َة في الحاسب في عالمنا َ
ِ
ٍ
ملليمتر ٍ
نتقاص ِ
ِ
ِ
ِ
للحاسب
ازدادت القدرةُ والفعالي ُة
حجمـ ِـه
طبقات ،ومع ا
خمس
تتكو ُن من
ات هي ِفي حقيَقِت َها
َّ
َ

ِ
ِ
المختلفة(.)48
بعملياته
فأكس َب ُه سرع ًة وقدرًة كبيرًة للقيا ِم
َ

( ) 45نائلة عادل محمد فريد قورة ،جرائم الحاسب االقتصادية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2004 ،ص .24
( )46صفات سالمة ،النانو تكنولوجي عالم صغير ومستقبل كبير ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت 2009 ،م ،ص.20
(47)https://nano.ksu.edu.sa/ar/nanotech-introduction
(48)http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/315451.
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ِ
شأنـها توسيع دائ ِرة الر ِ
ِ
قابة على ِ
ِ
غير َّ
وتقوية فعاليتها،
تصغير األجه ِزة
فقد َّأد ْت إلى
الفردْ ،
َ
ُ
أن هذه التقني ُة من َ
ِ
وتطوير قدرِاتـها التخز ِ
ِ ِ
التجس ِ
ِ
من ِ
أي
ينية،
ُّ
أكثر ْ
فالحاسبات وأجهزةُ
ُ
س ْقد تكو ُن في ظل هذه التقنية صغيرَة الحج ِم َ
َ
ٍ
ِ
ِ
السابق.
تكن متوقع ًة في
وجود َها في
احتمال
ص ُع ُب اكتشاُف َها و
أماكن لم ْ
َ
وقت َ
ُ
مضى ،ف َـي ْ
َّ ِ
اإلنسان وحر ِ
ِ
ِم َّـما جعل ِ
ياته ،ك ِ
ِ
خطر حقيقياً على حقو ِق
عند
الحياة
حقه في احت ار ِم
هذه التقني َة تُ َش ِك ُل ًا
الخاصة َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لتقنية النانو(.)49
الجنائية
العدالة
الشرطة أو
استخدا ِم أجهزِة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الدولة،
المختلفة في
الخدمات
باإلضافة إلى مقدمي
اطنين،
كانت حوسب ُة
البيانات ْقد َّ
وهك َذا فإذا ْ
سهَل ْت َ
حياة المو َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
سي ٍء ،لذلك ِ
البيانات
تلك
الدول
من
ض
البيانات
فينبغي َّأال تُ ْستَ ْخ َد َم تلك
القيود على ِ
بشكل ِ
َ
ُ
العديد َ
جمع َ
تفر ُ
ِ
استخدام َها ومعالجتها(.)50
و
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
وفي ِ
أهمي ُة ِ
تأكيدا على
الحديثة
للتقنية
السابقة
المعطيات
ظل
تظهر َّ
توفير حماية فعالة للخصوصية المعلوماتية؛ ً
ُ
ِ
ِ
للشخص؛وهو ُّ
ِ
ٍ
الخصوصية ،فضالً على َّ
حق دستورٍي
البيانات ُي َعُّد عامالً ُم ِه ًّما
أن حماي َة تلك
حقه في السرَّي ِة أو
ِ
ِ
ِ
ِ
بالدولة.
المختلفة
اإللكترونية
الخدمات
نجاح
ِفي
ِ

(49)Quellessont les questions éthiquesposées par les
nanotechnologies ?:www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/decouv/04/04_4/04_4.htm.
(50)Stéphane Tijardovic: La protection juridique des données personnelle ,Vers une nécessaire
adaptation de la norme juridique aux évolutions du monde numérique, Publié
le :https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2003-3-page-185.htm.
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الفرع الثاني
ُ
ِّ
ِّ
لكتروني ِّة في قانو ِّن
العقوبات الفرنسي
الشخصي ِّة اإل
البيانات
وضع
َّ
َّ
ُ
ِ
اإلنسان وحر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عن طر ِ
نسي الحماي َة لحقو ِق
االعتداء على
يق تجري ِم
يات ـ ِه في
يكفل
المشرعُ الفر ُّ
مجال المعلوماتيةْ ،
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُن ُ
ذلك حمايةٌ
ظ ِم معالجة البيانات ،باإلضافة إلى تجري ِم االعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية ذاتـ َها ،وفي َ
ِ
ِ
حق ِ
اإللكتروني ِة أو ِ
الخصوصية في العال ِم االفتراضي.
الفرد في
الشخصي ِة
للبيانات
وغير مباش ٍرة
َّ
َّ
مباشرةٌ ُ
ِّ
ِّ
الشخصي ِّة:
للبيانات
اآللي ِّة
ظمِّ
أوالً:
َّ
المعالجة َّ
االعتداء عَلى ُن ُ
ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
االعتداء
فيها ،أو
للبيانات
اآللية
المعالجة
ظ ِم
نسي على
يعاقب
الدخول في ُن ُ
المشرعُ الفر ُّ
ُ
الشخصية ،أو البقاء َ
ِ
ِ
ِ
ِ
عَلى ِ
بيانه في َما يأتي:
الشخصية ،وهو ما
المعلومات
بالبيانات و
التالعب
سيرَها ،و
سنحاول ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
البيانات:
معالجة
ظمِّ
طريق
البقاء عن
الدخول أو
.1
االحتيال في ُن ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
جعل
تحتوي أنظم ُة معالجة البيانات على العديد َ
من البيانات والمعلومات الشخصية بمختلف أنواع َها ،م َّـما َ
ِ
ِ
الدخول أو البقاء غير المشروِع لتلك األنظم َة ِ
ِ
ِ
الخصوصية
الشخصية أو
المعلومات
البيانات و
يهدُد ِس ِرَّي َة
َ
َ َ
َ
ِ
تعاقب المادةُ  1-323عقوبات والمعدلة بالقانون رقم
الضرِر بالمعني.وعليه
إلحاق
المتَ َها ،و َ
ُ
َ
وس َ
المعلوماتية َ
ِ
ِ
ِ
 912لسنة  2015م()51عَلى ِ
ِ
ِ
البقاء ِ
سنتين،
بالحبس
معالجة البيانات
غير المشروِع في نظا ِم
الدخول أو
فعل
ِ
ِ
ِ
ِ
البقاء في ِ
ِ
ِ
عن طر ِ
البيانات أو في
معالجة
كامل نظا ِم
بالدخول أو
االحتيال
يق
ألف يورو َّ
يقوم ْ
كل ْ
وغرامة َ 60
من ُ
جزٍء منهِ ،
ٍ
ِ
ِ
َّ
وتشدُد العقوب َة لتكو َن
محو
الحبس َ
ُ
ثالث سنوات و غرام َة  100ألف يورو إذا ترت َب عَلى الفعل ُ
ِ
ِ
الموجودة في النظا ِم ،أو حذُفها أو تعديُلها ،أو تعطيل ِ
تصل
عمل النظا ِم أو إضعاُفه ،في حين ْقد
البيانات
ُ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
العقوب ُة السالب ُة للحر ِ
ِ
ٍ
ِ
البيانات
معالجة
أنظمة
الفعل على
وقع
ية إلى
خمس سنوات ،وغرامة َ 150
ُ
ألف يورو إ َذا َ
)51(Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحاالت ْقد ُي ْع َزى
المعلومات التي
وحساسية
البيانات
ألهمية
العقوبة في هذه
ظ
التابعة
الشخصية
للدولة ،وتغلي ُ
َّ ِ
ِ
ِ
يحتويها النظام ،وخطو ِرة الجاني الذي َّ
من اختر ِ
تمك َن ِ
بتلك ُّ
عادة
الحماية
منظومة
اق
الن ُ
ظ ِم ،التي ُ
تمتاز ً
الخاصة َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
للقطاع الخاص ،فهي من الجرائ ِم
التابعة
البيانات
معالجة
أنظمة
ارد في
ِ
هو و ٌ
بتشديد الحماية ضَّد االختراق ع َّما َ
ٍ
ٍ
يلزم ِ
ِ
السلوك اإلجرامي ِ
ِ
بفعل الدخـول أو
بمجرد ارتكـاب
تام ًة
لقيامها
تقع َّ
ُ
تحقق نتيجة معينة ،بل ُ
الشكلية التي ال َ ُ
ِ
ِ
يق االحتي ِ
البـقاء في النـظا ِم عن طـر ِ
غير َّ
أن
ـال  ،frauduleusementو ْ
يقع َ
إن لم ْ
ض َرٌر للبيانات أو المعلوماتَ ،
ِ
المشر ِ
تحق ِق ِ
تعطيل ِ
ِ
ِ
العقوبة في حال ُّ
عمل النظامِ،
تعديل البيانات المختزنة بالنظا ِم ،أو
حذف أو
من
َِ
ع يشدُد َ
ٍ
ِ
أن َّ
َّ
باتصال الجاني بالنظا ِم ِ
االتصال
يتحق َق
الدخول
ويتحق ُق
يمكن من خاللها ْ
من الطرق التي ُ
بأي طريقة َ
ُ
ُ
()52
ٍ
ٍ
ِ
خر َلدى الجاني(.)53
جهاز
قرص ُم ْد َم ٍج أم
أكان باستخدا ِم
حاسب ٍ
اء َ
آلي آ َ
بالنظام  ،سو ٌ

امج ل ِ
ِ
ِ
ِ
التحك ِم فيها أو ِ
ُّ
عرض َها أو
معالجت َها أو
البيانات أو تخز ِين َها أو
حفظ
جميع
المعدات ِأو األجهزِة أو البر ِ
و ُ
ِ
ٍ
تسهل أو تسمح بار ِ
الخبيثة التي ِ
تكاب الجرائ ِم
امج
إرسالِـ َها أو استقبالِـ َها
بشكل تلقائي( ،)54أو غيرها من البر ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
االتفاقية
الحال في
ط –كما هو
المنصوص عليها في المواد 323إلى  3-323من قانو ِن العقوبات ،وال يشتر ُ
ُ

( )52غنــام محمــد غنــام ،دور قــانون العقوبــات فــي مكافحــة ج ـرائم الكمبيــوتر واالنترنــت وج ـرائم االحتيــال المــنظم باســتعمال شــبكة
اإلنترنت ،دار الفكر والقانون ،المنصورة2010 ،م ،ص.128
( )53عمــر الفــاروق الحســيني ،المشــكالت الهامــة فــي الجـرائم المتصــلة بالحاســب اآللــي وأبعادهــا الدوليــة ،الطبعــة الثانيــة1995 ،م،
ص.127
)54(Murielle Cahen:Loi : Intrusion dans un systèmeinformatique (hacking), publié
le 01/05/2009 ,sur : https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/intrusion-dans-systemeinformatique-hacking-314.htm.
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ِ ()55

األوروبيـة

()56
ِ
امج مص َّـمم ًة فــي األسـ ِ
امج مخفيـ ٍـة
– ْ
ـاس الرتكــاب تلـك الجـرائ ِم ِ ،أو اســتخدا ِم بـر َ
أن تكــو َن هــذه البـر ُ

يمكـ ُـن إرســالها عب ـر البريـ ِـد اإللكترونـ ِـي ،وعــن طر ِيقه ـا يـتَـح َّك ــم فــي الحاسـ ِ
ـب اآللــي وإدارتــه عـ ْـن ُب ْع ـٍد ،أو اســتهداف
َ
َ ُ َ ُ
()57
ِ
مرور النظا ِم المعلومـاتي ،واسـتخدام بـرامج ف ِـك التش ِ
ِ
ـي
كلمات
ـان المش ِـرعُ الفرنس ُّ
ـفير للمعلومـات المشـفرِة  ،وإن ك َ

ـدخول أو البقـاء غي ِـر المشـروِع ،وإن لـم يك ِـن الـدخول إليـه َّ
يوفر الحماي َة للنظا ِم من ال ِ
يتطلـ ُب كلمـ َة م ٍ
ـرور pass
ُ
ُ
()58
ـابق بال ِ
اق َّ
يتحقـ ُق وفقـاً لل ِ
ـدخول غي ِـر المشـروِع أو المص َّـرِح بـه للنظـام( ،)59عـن طري ِ
ـنص الس ِ
ـق
 . wordفاالختر ُ

ٍ
ٍ
وتقنية متطو ٍرة ال يستخدمها ً َّ
ـك الخبـرَة والد اريـ َة فـي هـذا المج ِ
ـال( ،)60ومـن أش ِ
ـهر تلـك
حديثة
امج
عادة إال مـن يمل ُ
بر َ
َُ
)55(la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe.
)56(Etienne Wery :Le nouvel article 323-3-1 du Code pénal : luttercontre les virus, d’accord,
mais attention aux effetspervers,Publié le 02/09/2004 ,sur : https://www.droittechnologie.org/actualites/le-nouvel-article-323-3-1-du-code-penal-lutter-contre-les-virusdaccord-mais-attention-aux-effets-pervers/.
)57(http://www.murielle-cahen.com/publications/p_intrusion.asp.
(58)Alain Bensoussan: Internet, aspects juridiques,éd Hermes, 1998, p. 198,Murielle Cahen:Loi :
:

le 01/05/2009 ,sur

publié

(hacking),

systèmeinformatique

un

dans

Intrusion

https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/intrusion-dans-systeme-informatique-hacking314.htm
)59(Murielle Cahen:Loi : Intrusion dans un systèmeinformatique (hacking), publié
le 01/05/2009 ,sur : https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/intrusion-dans-systemeinformatique-hacking-314.htm.
( ) 60خالد ممدوح إبراهيم ،الجرائم المعلوماتية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى2009 ،م ،ص .242
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()61
ِ
اق كلم ِـة الم ِ
ِ
الخاصـ ِة
ـرور
كأن
ف
البر ِ
َّ
امج ْ
بحصان طروادة  .كذلك ْ
من شأنـ َها اختر ُ
عر ُ
يستخدم شخص بر َ
امج ما ُي َ
َ

ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
لالطالع عَلـى مـا يحتويـه مـن
خر؛
المحمول
اآللي؛
ِ
بالحاسب ِ
ونقل البيانات من حاسب آل َ
الخاص بشخص أخرُ ،
مساس بسر ِ
ِ
ٍ
تتحقـق بال ِ
المعلومات ،فالجريمـ ُة َّ
ٍ
ـدخول إلـى نظـام التجهي ِـز أو المعالج ِـة
ية تلك
بيانات؛وما في ذلك من
ُ
ـات الشخصـ ِ
ـية ،المتكـ ِـو ِن مــن وحـ ٍ
ـدات معالجـ ِـة البيانـ ِ
ـدة أو أكثــر مــن وحـ ٍ
اآلليـ ِـة للبيانـ ِ
ـدقيق واالتصـ ِ
ـات وأجهـزِة التـ ِ
ـال،
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
بالدخول.
ترخيص أو ِإ ْذ ٍن
وجود
معينة ،مع عدم
نتيجة
تحقيق
تساهم في
التي
ُ
ـانوني للنظــا ِم
َّ
ـول مشــروعٌ أو قـ ٌّ
ـاء فــي النظــا ِم فقــد يسبُقـ ـ ُه دخـ ٌ
أمـا البقـ ُ

()62

أو غيـ ُـر مشــروٍع ،ففــي الحالـ ِـة األولــى ُي ْسـأَ ُل

الجاني عن جر ِ
ِ
االحتيال فـي النظـا ِم بعـد ال ِ
ِ
ن
البقاء بطر ِ
ـتخدم قـد اسـتنف َذ
يق
يمة
ـدخول المشـروِع إليـه ،ك ْ
ـأن يكـو َ المس ُ
ـاء بالنظـامِ ،مهمـا كـان غرضـ ـه مـن ذلـك البق ِ
،إال َّأنـه اسـتمر فـي البق ِ
ـدخول َّ
المحد َد أو المسـموح بـه لل ِ
َّ
ـاء ،مـن
الوقت
َ
َ
ُ ُ
َ
َ
َ
ِ ()63

ِ
ِ
ِ
االطالع على ِ
شخص عن طر ِ
الخاص بالنظام ،ويبقـى بداخلـه
الحماية
رمز
المصادفة إلى
يق
يتوصل
أن
ِ
ذلك ْ
ٌ
َ

،مـ ـ َّـما يه ـ ِـدد سـ ـري َة البيان ـ ِ
ـدخول غي ـ ِـر المش ــروِع إَل ــى النظ ــا ِم(ِ )64
أن ذل ــك يعـ ـُّد طريقـ ـ ًة م ــن ط ــر ِق ال ـ ِ
عل ــى اعتب ـ ِ
ـار َّ
ـات
ُ
َُ
الشخصية المختز ِ
ِ
ِ
نة بالنظا ِم.
المعلومات
و
ِ
ِ
فيعاقــب المشـ ِـرعُ علــى فعـ ِـل الـ ِ
ـدخول عــن طريـ ِ
ـوفر القصـ ِـد
ـب المشـ ِـرعُ لقيــا ِم الجريمــة تـ َ
ـق االحتيــال للنظــا ِم إ ْذ يتطلـ ُ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك،
تتجه إرادةُ الجاني إلى
بأن
الجنائي العا ِم
ِ
بعنصر العل ِم واإلرادة؛ ْ
الدخول أو البقاء مع علم ـه بعـدم مشـروعية ذل َ
َ
ِ
ِ
َّ
ـروعي َة
أي عنصـ ٍـر مــن عناصـ ِـر القصـ ِـد
ـتخدم مشـ َّ
ِ
ف ُّ
الجنائي،وذلــك كـ ْ
ـام لهــذه الجريمــة إذا تخل ـ َ
ـأن يعتق ـ َد المسـ ُ
وال قيـ َ
()61منيــر محم ــد الجنبيه ــي ،مم ــدوح محم ــد الجنبيه ــي ،جـ ـرائم اإلنترن ــت والحاس ــب اآللــي ووس ــائل مكافحته ــا ،دار الفك ــر الج ــامعي،
اإلسكندرية ،2006 ،ص .47-46
(62)https://ssi.ac-strasbourg.fr/referentiels/le-juridique/les-themes/la-cybercriminalite.
( )63هدى حامد قشقوش ،جرائم الحاسب اإللكتروني في التشريع المقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1992،ص .39
( ) 64مدحت رمضان ،الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية،دار النهضة العربية،القاهرة،2000،ص.41
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ط لقيا ِم الجر ِ
يمة وجود ٍ
خاص لـدى الجـاني ،وال عبـرة بالباع ِ
ِ
ٍ
ـث علـى ارتكاب ِـه للجريم ِـة(،)65
قصد
كما ال يشتر ُ
َ
ُ
الفعلَ ،
أركان الجر ِ
ِ
يمة وال عنص اًر من عناصرها(.)66
ليس ركناً من
ُ
فالباعث َ
النظر عن ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
بالذكر َّ
من ِ
أن يكو َن من العاملين في
بغض
شخص
أي
جدير
صفته ،فال يشتر ُ
ط ْ
تقع ْ
و ٌ
أن الجريم َة ُ
بأسلوب التشغيل أم ال ،ويكفي لقيا ِم الجر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمة أن
وفهم
مجال ُن ُ
،كما يستوي ْ
أن تكو َن لديه دراي ٌة ٌ
ظ ِم معالجة البيانات َ
ٍ
عنصر ال عالق َة له بنظا ِم
تقوم الجريم ُة إ َذا ُد ِخ َل إلى
الحق في القيا ِم بما
يكو َن الجاني ليس له
ُّ
َ
صدر عنه ،وال ُ
()67
ِ
ِ
ِ
ِ
حماية نظ ِم المعالجة اآللية للبيانات.
النص إلى
البيانات ،أو مجرد
معالجة
ف ُّ
ِ
اإلطالع على الحاسب  ،إ ْذ يهد ُ

ِّ
ِّ
ِّ
بالبيانات:
التالعب
للبيانات و
اآللي ِّة
ظمِّ
.2
المعالجة َّ
االعتداء عَلى َسي ِّر ُن ُ
ُ
ُ
ِ
تعاق ُب المادةُ  2-323عقوبات،المعدل ُة بالقانو ِّن رقم 912لسنة 2015

()68

ِ
عَلى ِ
إعاقة ِ
سير نظ ِم معالجة
فعل

ٍ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
وتتحق ُق
ألف يورو،
بالحبس
تشويه ِها -
اإلخالل بها أو
البيانات ِأو
خمس سنوات ،وغرامة ال تز ُيد عَلى َ 150
الممارسات التي ِ
ِ
ئي أو ك ٍ
ٍ
ِ
تؤدي
جميع
،فتشمل
امل
العمل
بمنع النظا ِم م َن
بشكل جز ٍ
اإلعاق ُة أو العرقل ُة ِ Entraver
َ
ُ

( )65ارج ـ ــع :ص ـ ــالح ش ـ ــنين ،الحماي ـ ــة الجنائي ـ ــة للتج ـ ــارة اإللكتروني ـ ــة ،د ارس ـ ــة مقارن ـ ــة ،رس ـ ــالة دكت ـ ــوراه ،كلي ـ ــة الحق ـ ــوق ،جامع ـ ــة
تلمسان ،2012-2013،ص .79-78
( )66نقض جنائي مصري  2أبريل 2014م ،الطعن رقم  12754لسنة  82ق .
( )67على عبـد القـادر القهـوجي ،الحمايـة الجنائيـة للبيانـات المعالجـة إلكترونيـاً ،كتـاب بحـوث مـؤتمر القـانون والكمبيـوتر واإلنترنـت،
جامعـة اإلمـارات ،كليــة الشـريعة والقـانون بالتعــاون مـع مركـز اإلمــارات للد ارسـات والبحـوث اإلســتراتجية ومركـز تقنيـة المعلومــات
بالجامعة 3-1،مايو 2000م ،الطبعة الثالثة 2004م ،ص .601-600
(68)Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
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()69
ِ
ِ
َّ
ـويه
اء أك ـ َ
ـان ذل ـ َ
ـالل أو التش ـ ُ
ـك ب ــاإلتالف أ ِم التخري ــب  ،ف ــي ح ــين يتحقـ ـ ُق اإلخ ـ ُ
إل ــى عرقل ــة النظ ــا ِم ،سـ ـو ٌ

أن النظـام يعمـل فـي هـذه الفرض ِ
ِ
خلال في ِ
بإدخال ِ
ِ
عمل النظامِ؛ أي َّ
ـية ولك ْـن
Fausser
أن ُي َسِب َب ً
من شأنه ْ
كل ما ْ
ُ
َ
ِ
بخالف ما هو معتاد( ،)70فال ِ
ِ
ٍ
بشكل ِ
كالمعتاد.
المطلوب منه
العمل
يؤدي
غير طبيعي أو
ٌ
َ
َ
ـق التحطــي ِم أو العنـ ِ
َّ
ـف ضـ َّـد األنظمـ ِـة،أو بطريقـ ٍـة معنويـ ٍـة عــن طريـ ِ
ـال بطريقـ ٍـة ماديـ ٍـة عــن طريـ ِ
ـق
وتتحق ـ ُق هــذه األفعـ ُ
ـدخول علــى البيانـ ِ
إدخــال الفيروسـ ِ
ـات التــي يمكــن أن ِ
تحق ـق هــذا الغــرض ( ،)71كالـ ِ
ـات وعرقلـ ِـة عمـ ِـل نظ ـ ِم معالجـ ِـة
ُ
َ
َ
ِ ()73
ـات لشـ ٍ
البيانـ ِ
يتعمـ َد الجــاني إعاقـ َة عمـ ِـل النظــا ِم أو
ـركة مــن الشــركات ( ،)72وهــي مـ َـن الجـرائ ِم
َّ
أن َّ
ـزم ْ
العمديـة  ،فيلـ ُ

ِ ِ
ـؤثر علــى
ـتر ُ
ـال علــى جميـ ِـع عناصـ ِـر النظــا ِم ،بــل يكفــى ْ
ط ْ
أن تـ َ
اإلخــالل بــه لقيــام الجريمــة.وال ُيشـ َ
أن تقـ َـع تلــك األفعـ ُ
مادي ًة كالحاسب اآللي ِ
ِ
ِ
نفس ـ ِه ْأم عناصر معنوية كالبيانات(.)74
كانت
بعض تلك
عناصر َّ
اء أ ْ
َ
العناصر ،سو ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
بمقتضى ِ
ِ
كفاية
المادة 3-323؛ وذلك لعد ِم
نص
العب ِث بها
عمل
المشرعُ الفر ُّ
َ
نسي على حماية البيانات َ
من َ
وقد َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
تزوير المحرر ِ
ِ
ِ
ِ
التالعب بها؛ وذلك لعد ِم
العبث أو
من
ات في
العامة في
القواعد
توفير حماية مالئمة للبيانات َ
( )69هــدى حامــد قشــقوش ،اإلتــالف غيــر العمــدي لب ـرامج وبيانــات الحاســب اإللكترونــي ،كتــاب بحــوث مــؤتمر القــانون والكمبيــوتر
واإلنترنت  3-1مايو 2000م ،جامعة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،كليـة الشـريعة والقـانون بالتعـاون مـع مركـز اإلمـارات للد ارسـات
والبحوث االستراتجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة ،الطبعة الثالثة  ،2004ص .893
( )70غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،ص .147،148
( )71علي عبد القادر القهوجي ،الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلكترونياً ،مرجع سابق ،ص .605
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )72ال يجـ ُ ِ
َّما تلــك الموجــودةُ بــالقرص
ـوز لــرب العمــل االطــالعُ علــى البيانــات الشخصــية الموجــودة بالحاســب اآللــي للعامــل ،الَ ســي َ
ـلب ،مــا لــم يكــن ذلــك بسـ ِ
الصـ ِ
ـبب وجــوِد خطـ ٍـر أو حالـ ٍـة خاصـ ٍـة  risqueoud’événementparticulierتبـ ِـرُر ذلــك ،وفــي هــذه
َّ
ِ
من دو ِن
إخطار العامل بذلك.
الحالة ُيطَل ُع حتى ْ
Alexis Baumann: op,cit.
)73(https://ssi.ac-strasbourg.fr/referentiels/le-juridique/les-themes/la-cybercriminalite.
( )74علي عبد القادر القهوجي ،الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلكترونياً ،مرجع سابق ،ص .604
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ِ
افر ِ
ِ
تو ِ
فتعاقب المادةُ  3-323عقوبات المعدلة بالقانون رقم 912
المعالجة آلياً (،)75
المحرر في البيانات
شرط
ُ
ات وغر ِ
ٍ
الحبس خمس سنو ٍ
ِ
ِ
امة  150ألف يورو على ِ
ِ
بيانات عن طر ِ
االحتيال
يق
إدخال
فعل
لسنة  2015ب
َ
َ
ِ
ِ
النسخ  reproduireأو
االحتفاظ  dtenirأو
اجextraireأو
التعديل أو
للنظا ِم أو
ِ
المسح أو االستخر ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
للبيانات عن طر ِ
الدعامة
جديدة على
بيانات
بإضافة
اإلدخال
فعل
النقلtransmettre
يق االحتيال .ويتحق ُق ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عن طر ِ
أكان من صاحِب َها الشرعي
لبطاقات
السي ِء
يق االستخدا ِم ِ
الخاصة بالبيانات ْ
اء َ
االئتمان أو السحب ،سو ٌ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ِ
جديدة ِ
بالدعامة عن طر ِ
لفيروسات،في
يق ا
وجودة
غير م
بيانات
بإضافة
اإلدخال
فعل
ْأم من غيره،كما يتحق ُق ُ
ِ
ِ
يتحقق بإز ِ
ِ
ِ
بالدعامة أو ِ
بعضها ،أو ِ
الة ِ
أن المسح َّ
ِ
حين َّ
الخاص ِة
المنطقة
نقل جزٍء منها إلى
الموجودة
البيانات
كل
َّ
َ
ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ِ
عن طر ِ
يق البرامج
فيتحق ُق
التعديل
أما
بالذاك ِرة وتخز ِين َهاَّ ،
بتغيير البيانات الموجودة واستبدالها ببيانات أخرىْ ،
ُ
ِ ()76
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
المعالجة آلياً عن طر ِ
بيانات
إدخال
يق
بالبيانات
العب
المستخدمة في هذا
المختلفة
كأن ُ
المجال ْ ،
يحدث الت ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
بصحت َها ،أو ِ
الموجودة بالنظا ِم؛ للمس ِ
ِ
أخرى
بتدميرَها إلكترونياً كلياً أو جزئياً (.)77
البيانات
محو
اس
للبيانات
ََ
ِ
ِ
ٍ
ِ
بالذكر َّ
المسح
أفعال
أفعال فقط ،وهي
ثالثة
تعاقب على
كانت
أن
جدير
اإلدخال و ِ
المادة ْ 3-323
َ
ٌ
ُ
ُ
ِ
ِ
من القانو ِن رقم 1353لسنة  2014م(،)78
األخرى بعد تعديلِ َها
األفعال
التعديل،وأضيفت
و
بمقتضى المادة َ 16
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شك في َّ
وال َّ
العبث،
التالعب أو
من
أن هذا
التعديل ْقد َّ
وس َع من الحماية المقر ِرة لسالمة البيانات المعالجة آلياً َ
َ
ٍ
ِ
ِ
لحمايتها،وقد ِ
ِ
الَ ِسَّي َما و َّ
حاجة إَلى
البيانات في
معالجة
ظ ِم
كانت
اعد التقليديَّ َة ال تكفي
البيانات المختزن ُة ُبن ُ
ُ
أن القو َ
َ
المكان المختز ِ
ِ
ِ
بالعقاب على ِ
ِ
ِ
ِ
نة
من
األخير،وذلك
التعديل
جاء بها
فعل استخر ِ
اج البيانات َ
الحماية َ
ُ
ُ
من األفعال التي َ
( )75غنام محمد غنام ،مرجع سابق،ص .152
( )76علي عبد القادر القهوجي ،الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلكترونياً ،مرجع سابق ،ص .608
( )77هدى حامد قشقوش ،اإلتالف غير العمدي لبرامج وبيانات الحاسب اإللكتروني ،مرجع سابق ،ص .893
)78(Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la luttecontre
le terrorisme.
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ِ
ِ
ِ
ِ
المعالجة؛ كذاك ِرة التخز ِ
أن يكو َن
الحق
للشخص
ظ ِم
َّ
به في ُن ُ
من دو ِن ْ
نقلها ْ
ين واالحتفاظ ،أو نس ِخ البيانات ،أو َ
ِ
ِ
َّ
في ذلك،عن طر ِ
كالفيروسات وغيرَها.
المختلفة؛
امج
التحاي ِل،
يق
ويتحق ُق ذلك باستخدا ِم البر ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
األفعال السابق ُة عن طر ِ
الغش وهذا يعني أنها من
االحتيال أو
يق
تحدث
أن
كما يتطلب
َ
المشرعُ لقيا ِم الجريمة ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مالحظة َّ
البيانات أو
تعديل
يعاقب على
ع
أن
القصد الجنائي،مع
افر
الجرائ ِم العمدية التي َ
المشر َ
ُ
يلزُم لقيام َها تو ُ
حدث ذلك عن طر ِ
يق الخطأ وفًقا للمادة  1-323عقوبات(.)79
مسحها ،وإن َ
المعد ِ
ِ
بمقتضى المادة  1-3-323عقوبات و َّ
تجدر اإلشارةُ إَلى َّ
لة بالقانو ِن رقم 1168
يعاقب
نسي
أن
المشرعَ الفر َّ
َ
ُ
ُ
()80

لسنة  2013م

ِ
المعد ِ
توفير األدو ِ
غير األحو ِ
المشروعة باستيرِاد أو حيازِة أو ِ
من يقوم في ِ
ات و َّ
ات
ال
َّ
كل ْ ُ

ِ
المستخدمة في الجر ِ
ِ
ِ
ِ
بالعقوبة المقررِة
عليها في المو ِاد  1-323إلى  3-323عقوبات،
يمة
الحاسوبية
المنصوص َ
ٍ
للجر ِ
ِ
يمة ِ
أشد في ِ
المعدات في ار ِ
تكاب جرائم ُّ
وبعقوبة ُّ
أشد خطورًة .وال َش َّك ِفي َّ
أن في
استخدمت تلك
حال
نفس َه
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
أما القانو ُن رقم
تحتويه من
للبيانات ،وما
المعالجة اآللية
الحماية المقررِة لنظ ِم
لنطاق
توسيعا
ذلك
معلوماتَّ .
ً
عقوبة الغر ِ
ِ
ِ 912
ِ
لسنة  2015مفقد َّ
المنصوص عليها في المو ِاد
امة المقر ِرة للجرائم
شد َد من
ِ
ِ
ظ َّ
تكن
نسي
أن
تلك البر ِ
الح ُ
ع الفر َّ
يعاقب عَلى َ
امج الخبيثة ،ما لم ْ
المشر َ
حيازِة َ
 1-323إلى  3-323عقوباتُ ،
ُ
وي َ
ٍ
ٍ
عادل «»saufjuste motif
لسبب قانوني أ و
حيازتُها
أن ِ
ط بها الغموض وتثيـر مخـاوف المتخصصـين فـي تقني ِـة المعلوم ِ
ٍ
وبحق َّ -
ويرى
ـات،
البعض –
هذه العبارَة يحي ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
لغرض معر ِ
فة الثغر ِ
ِ
ِ
ـان
األمنية أو
ات
تلك البرامج؛
عيوب أنظمة الكمبيوتر ،األم َـر الـذي ك َ
َ
الذين قد يقومو َن بحيا ِزة َ
( )79غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،ص .153
)80(Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmationmilitaire pour les années
2014 à 2019 et portantdiverses dispositions concernant la défense et la sécuriténationale .
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()81
ِ
ٍ
كمـا َّ
ـادة  1-4-323عقوبـات المضــاف َة مـؤخ اًر بمقتضــى
أن المـ َ
يقتضـي صـياغ َة المــادة بشـكل أكثـ َـر وضـوحاً َ .

المعدلـ َة بالقـانو ِن رقـم 912لس ِ
من القانو ِن رقم 1353لسنة 2014م و َّ
ظ العقوبـ َة المقـررَة
ـنة2015م تُ َغلِـ ُ
المادة َ 17
ـق العصـ ِ
للجريمـ ِـة المنصـ ِ
عليه ـا فــي الم ـواد  1-323إلــى  1-3-323عقوبــات متــى ارتكبـ ْـت عــن طريـ ِ
ـابات
ـوص َ
ـات التابعـ ِـة للدولــة؛ لتكــون الســجن  10ســنو ٍ
المنظمـ ِـة Bandeorganiséeضـ َّـد أنظمـ ِـة معالجـ ِـة البيانـ ِ
ات وغ ارم ـ َة
َ
َ
()82
ِ
ِ
ِ
ـاب تل ـ ــك الجريم ـ ـ ِـة ع ـ ــن طري ـ ـ ِ
ـف ع ـ ــن خط ـ ــورِة الق ـ ــائ ِم
ـق العص ـ ــابات المنظم ـ ــة يكش ـ ـ ُ
 300أل ـ ــف ي ـ ــورو  .فارتك ـ ـ ُ

ِ
ِ
بارتكاِبها ِ
ِ
ِ
دور في ذلك.
كان
تشديد
،م َّـما يقتضي
َ
العقاب عليه ،الَ سَّي َما إذا َ
للشخص المعنوي ٌ
َ
مــع مالحظـ ِـة َّ
ـب علــى الشــروِع فــي الجريمـ ِـة بالعقوبـ ِـة َذ ِات ـ َـها المقــر ِرة للجريمـ ِـة الكاملـ ِـة فــي
أن المـ َ
ـادة  7-323تعاقـ ُ
السابقة،في حين تعاقب المادة  4-323عقوبات المعدل ُة بالقانو ِن رقم ِ 575
ِ
لسنة 2004م على االشتر ِ
اك
الجرائم
ُ
ُ
ٍ
ِ
التنسيق؛ الر ِ
ِ
ِ
المنصوص عليه في المواد  1-323إلى  1-3-323بالعقوب ِـة
تكاب الجرائ ِم
لإلعداد و
مجموعة
في
المقررِة للجريمة ،كمـا تق ِـرُر المـادةُ  5-323عقوبـات إضـافية  PeinesComplémentairesللش ِ
ـخص الطبيعـي
ِ
السابقة؛ كالحرمان خمـس سـنو ٍ
ـغل الوظ ِ
ات م َـن الحقـو ِق المدني ِـة ،أو ش ِ
ـائف العام ِـة،
تكب جريم ًة من الجرائ ِم
َ
متى ار َ
ِ
ِ
ـاط المهنــي الــذي ارتكــب الجريمــة بسـ ِ
أو النشـ ِ
بمناسبته،مصــادرة األدو ِ
ـتخدمة فــي الجريمـ ِـة أو الم ـو ِاد
ات المسـ
ـببه أو
ِ
ِ
ِ
أن تَُرَّد ألصحاِبـ َها.
من األدوات التي ينبغي ْ
من الجريمة ،ما لم ْ
تكن َ
المتحصل عليها َ
وقد أضيفت مؤخ اًر المادة  8-323عقوبات بمقتضى القانو ِن رقم ِ 912
ِ
تطبيق
لسنة  2015م وتقضي بعد ِم
ْ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
السابقة على اإلجر ِ
التدابير التي ُن ِف َذ ْت ْ ِ ِ
ِ
بخدمات
المعنيين
ولين
اءات و
المتعلقة بالجرائ ِم
األحكا ِم
َ
المس ُؤ َ
من قَبل ْ
)81(Etienne Wery :Le nouvel article 323-3-1 du Code pénal : luttercontre les virus, d’accord,
mais attention aux effetspervers,Publié le 02/09/2004 ,sur : https://www.droittechnologie.org/actualites/le-nouvel-article-323-3-1-du-code-penal-lutter-contre-les-virusdaccord-mais-attention-aux-effets-pervers/.
ِ
ِ
ألف يورو .
التعديل بالقانو ِن رقم  912لسنة  2015م
قبل
ُ
تبلغ َ 150
( )82كانت عقوب ُة الغرامة َ
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ِ
ِ
ئيس الوزرِاء؛ كأجه ِزة االستخبار ِ
الدولة بإ ْذ ٍن من ر ِ
ِ
من قانو ِن
المتخصصة
ات
المشار إليها في المادة ْ L. 811-2
ِ
ِ
للدولة خارج تر ِ
ِ
ِ
ِ
الوطن ،المشار إليها في المادة L. 811-
اب
األساسي ِة
المصالح
حماية
لضمان
األمن الداخلي،
َّ
ِ
َ
مثل ِ
ِ
 3من القانو ِن ِ
الفعل في ِ
ِ
الحاالت.
هذه
عقاب على
نفسه ،وعليه فال
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اإللكترونية وكيفي ُة استخدامِّ الكوكيز :cookies
االتصاالت
خدمات
مورد
مدى التزامِّ
ثانياًَ :
ِ
أجل مو ِ
المشرع الفرنسي مؤخ اًر القانونَ رقم ِ 731
اكبة قانو ِن اإلجر ِ
لسنة )83(2016وذلك من ِ
الجنائية
اءات
أصدر
ُّ
ُِ
َ
ِ
مكافحة الجر ِ
ِ
ِ
ِ
مع التغير ِ
ومن ِ
المنظمة واإلر ِ
ِ
ومصادر
هاب،
يمة
فعالية
أجل
المجتمع،
ات في
ِ
ُّ
وتطوِر الجريمة بفرنساْ ،
ِ
ِ
مجال مر ِ
ِ
ِ
ِ
الشخصية ،من ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مكافحة تلك
أجل
البيانات
اقبة
التحقيق في
سلطات
وتوسيع
الشهود،
وحماية
التمويل،
ِ
ِ
الجر ِ
ِ
أهم القو ِ
لمكافحة
نسي
صدرت عن
انين التي
يمة ،وجرائم اإلرهاب (.)84
ويعتبر هذا القانو ُن من ِ
المشرِع الفر ِ
ْ
ُ
ِ
الجر ِ
المنظمة واإلر ِ
هاب.
يمة
وبموجب هذا القانو ِن عِدَل ِت المادة  1-17-226عقوبات  -المضاف ُة مؤخ اًر بالمرسو ِم رقم ِ 1012
ِ
لسنة 2011م
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
بشأن المر ِ
ِ
ِ
عن ِ
أي
اإللكترونية إ َذا ل ْـم يُق ْم
االتصاالت
خدمات
مزود
تعاقب
اسالت اإللكترونية( -)85إ ْذ
باإلخطار ْ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للمعلوماتية والحر ِ
ِ
ٍ
ول ِ
عن
بالبيانات،
يات ،أو المعني
الوطنية
للجنة
الشخصية
للبيانات
انتهاكات
ُ
المس ُؤ َ
وتعاقب ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المعالجة في ِ
المرخ ِ
الوصول ِ
ِ
َّ
المعالجة في المادة
لبيانات
ص إَلى ا
غير
باإلفشاء أو
اللجنة
إخطار
حال عد ِم
(83)Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la luttecontre le crime organisé, le terrorisme et
leurfinancement, et améliorantl'efficacité et les garanties de la procédurepénale.
(84) Laetitia Valy,Au coeur des préoccupations, la luttecontre le terrorismeconnait un nouveau
tournant avec cetteloi du 3 juin 2016 visant à mettre en oeuvre de nouvelles dispositions pour
renforcer la prévention et la repression, http://www.net-iris.fr/veillejuridique/actualite/35232/lutte-contre-le-terrorisme-les-3-nouveautes-a-ne-pas-manquer.php.
(85)Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques .
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ِ
ِ
ِ
المشرعُ ِ
ِ
من قانو ِن
اإللكترونية un fournisseur
االتصاالت
خدمات
مزوَد
حيث ُيْل ِزُم
ِ
الدفاعُ .
ْ L1-9-4123
ِ
ِ
ٍ
ِ
اللجنة عن ِ
كأن
بإخطار
de services de communications électroniques
أي انتهاكات للبياناتْ ،
ِ
ِ
ِ
المرخ ِ
ذات ٍ
الوصول ِ
َّ
سلبي
كانت هذه
غير
اإلفشاء أو
اإلتالف أو
للضياع أو
ض
تأثير ٍ
ِ
َّ
ص ،وإ َذا ْ
االنتهاكات َ
ُ
تتعر َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ومن ُدو ِن
تأخير إبالغُ المعني.
الحياة
حرمة
الشخصية أو
البيانات
على
الخاصة ،فينبغي ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
انتهاك
اإلخطار عن
يلزم
المورد
يجب على
ُ
ُ
كما ُ
َ
إعداد قائمة باالنتهاكات ومصدرها ،والكيفية التي حدث ْت بها،وال ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وجدت اللجن ُة َّ
من
البيانات
لجعل
المناسبة
بالتدابير
قام
أن
البيانات إذا
َ
أكثر أماناًَ ،
الشخصية َ
المورد قد َ
ِ ()86

المرخ ِ
ِ
األشخاص ِ
َّ
ص لهم بالدخول
غير

ِ
ِ
البيانات(.)87
تشفير
كاستخدا ِم نظا ِم

ِ
ِ
ِ
بالذكر َّ
حيز
الصادر في  27أبريل  2016الذي
الجديد
من التشري ِع األوروبي
أن
جدير
سيدخل َ
َ
المادة َ 33
و ٌ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
عن ِ
تتجاوز 72
خالل مد ِة ال
للبيانات
انتهاك
أي
المورد
ألزمت
التطبيق في  25مايو 2018م ْقد
ُ
باإلخطار ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
البيانات (وهي في فرنسا اللجن ُة
بحماية
المختص ِة
الجهة
بها إلى
من تار ِ
َّ
يخ وقوِع االنتهاكات َ
ساع ًة ْ
بعد علمه َ
ِ
للمعلوماتية والحر ِ
يات) وفي ِ
ِ
ِ
التأخير.
أسباب
يبين
حال
الوطني ُة
يجب عليه ْ
أن َ
َ
التأخير ُ
يع ِ
ِ
ِ
تأخير ِ
ٍ
ومن ُدو ِن
تلك
ذاته
من التشر ِ
إخطار المعني بالبيانات ْ -
في حين أوجبت المادةُ ْ 34
مبرٍر -عن َ
َ
المرج ِح أن ِ
األشخاص الطبيعيين وحري ِ
ِ
ِ
مخاطر عالي ًة على حقو ِق
َّاتـهم ،وال
تؤد َي إلى
من
َّ ْ
كان َ
االنتهاكات متى َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
الحماية
تدابير
المعالجة قد َّنف َذ
ول عن
يج ُب
إخطار المعني بالبيانات في عدة حاالت؛ منها :إذا َ
َ
ُ
المس ُؤ ُ
كان ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تجعل
التدابير التي
لالنتهاك،الَ ِسيَّ َما تلك
تعرض ْت
الشخصية التي
البيانات
المناسبة على
التنظيمية
الفنية و
َ
ُ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
غير مرَّخ ٍ
ٍ
ِ
شخص ِ
مفهومة ِ
للبيانات
التشفير
تقنيات
إليها؛ كاستخدا ِم
ألي
غير
البيانات الشخصي َة َ
ص له بالوصول َ
ِ
الشخصية.
(86) http://www.lexagone.fr/Obligation-de-notification-en-cas-de-violation
(87) http://www.murielle-cahen.com/publications/p-informatique-liberte.asp.

][173

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن
ِ
ِ
ِ
ِ
كما َّ
حماية
القيام بها على
المعالجة المرِاد
عمليات
لتأثير
اء تقيي ٍم
يع َذ ِاتـ ِـه
أن
من التشر ِ
ْ
َ
المادة َ 35
َ
ُ
أوجبت إجر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشخصية ،وعلى المسؤ ِ
ول ِ
بحماية
المختص ِة
الجهة
لحصول على مشو ِرة
أن يسعى إَلى ا
البيانات
َّ
عن المعالجة ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عند إجرِاء تقيي ٍم ل ِ
المعالجة على مستوى
عمليات
تأثير
البيانات (وهي فرنسا اللجن ُة الوطني ُة للمعلوماتية والحريات) َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإللكترونية
الشخصية
البيانات
المعلوماتية أو
الخصوصية
ملفات الكوكيز على
البيانات .ولخطورِة
حماية
تباط أو الكوكيز َّ cookiesأال بعد مو ِ
يف االر ِ
ِ
ملفات تعر ِ
ِ
للمستخد ِم َّ
افقة
استخدام
يحظر
نسي
فإن
ع الفر َّ
َ
المشر َ
ُ
َ
ِ
الخدمة ،وبالضو ِ
ِ
ِ
المتفق عليها مسبقاً(.)88
ابط
من
المستفيد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لملفات تعر ِ
ِ
يف
البحث
محركات
اإللكترونية -الَ ِسَّي َما مواقع
اقع
أخضع
الذكر
سالف
فالتعديل
استخدام المو ِ
ُ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استخدامها في ِ
من
عدم جو ِاز
حال عد ِم موافقة المستفيد ْ
االرتباط -لنظا ِم اشتراك ْ opt in –opt out
ومن ثم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ملفات تعر ِ
أصبحت المواقع اإللكتروني ُة ِ
يف
تستخدم
ائر لها أنها
تنب ُه
االتصاالت( ،)89و
خدمة
المستخدم الز َ
ُ
ُ
َ
ِ ()90
االر ِ
ِ
ملفات تعر ِ
ِ
القبول أو الر ِ
ِ
اعتبار َّ
كانت
أن
فض .على
اختيار
وتطلب منه صراح ًة
تباط،
يف االرتباط -وإنْ ْ
َ
ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الكشف
تساهم في
اقع التي يريدها -أالَّ أنها
المعلومات و
البحث عن
تسهيل
المستخدم في
تفيد
الوصول إَلى المو ِ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
البحث التي قا ِم بها،ومن ثم َّ
أن يكو َن بموافقته،وعدم من ِع
فإن
عمليات
خالل
من
استخدام َها ينبغي ْ
عن شخصيته ْ
َ
ِ
استخدام َها.
(88) http://www.village-justice.com/articles/Transposition-droit-francais-Paquet,11388.html.
(89) http://www.murielle-cahen.com/publications/p-informatique-liberte.asp.
( )90ملفــات تعريـ ِ
ـاز الحاسـ ِ
ـت بطريقـ ٍـة آليـ ٍـة علــى القـ ِ
ـرص الصــلب لجهـ ِ
ـب اآللــي
ـف االرتبــاط  Cookiesملفـ ٌ
ـات نصــي ٌة صــغيرةٌ تُثََّبـ ُ
ُ
للمســتخد ِم عنــد زيارتــه للموقـ ِع الــذي يســتخدمها ،ومــن ثــم تُرســل ملفــات تعريـ ِ
ـف االرتبــاط إلــى موقــع الويــب األصــلي فــي كـ ِـل زيــارٍة
ُ
َْ ُ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
الحاسب اآللي للمستخدمِ.
بجهاز
آخر يتعرف على ملف تعريف االرتباط التي ثُِبتَ ْت
جديدة ،أو إلى موقع ويب َ
للمزيد من التفاصيل:
https://www.definitions-marketing.com/definition/cookie

][174

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن
ِّ
ِّ
ِّ
الشخصية:
البيانات
لمعالجة
اءات الشكلي ُة
ثالثاً :اإلجر ُ
انتهاكهـا مـن الناحي ِـة الموض ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للخصوصية بالتجري ِم والعق ِ
ـوعية،بل
ـاب علـى
حمايت َها
عند
أغلب التشريعات َ
ال تكتفي ُ
َ
ِ
ِ
ـات جم ـ ـ ِـع البيان ـ ـ ِ
ضـ ـ ـعت لممارس ـ ـ ِـة عملي ـ ـ ِ
ِ
ـات وتخز ِين َه ـ ــا
ـدم احتـ ـ ـ ار ِم القواع ـ ــد التنظيمي ـ ــة الت ـ ــي ُو َ ْ
تج ـ ـ ِـرُم– ً
أيضـ ـ ـا -ع ـ ـ َ
ِ
ومعالجت َهــا( ،)91فالمــادةُ  16 -226عقوبــات ،المعدل ـ ُة مــؤخ اًر بالقــانو ِن رقــم  1321لســنة  2016بشـ ِ
ـأن الحكومـ ِـة
ـات الشخص ـ ِ
الرقمي ـ ِـة تعاق ــب عل ــى إجـ ـرِاء المعالج ـ ِـة اآللي ـ ِـة للبيان ـ ِ
ـية ،م ـ ْـن ُدو ِن إع ـ ِ
ـالن اللجن ـ ِـة الوطني ـ ِـة للمعلوماتي ـ ِـة
ُ
ِ
ِ
والحر ِ
ِ
بالمعالجة قبل القيا ِم بهاو ِ
ط هنا موافقتُها
يح من
طلب الرأي أو
يات
الحصول على تصر ٍ
اللجنة ،وال ُي ْشتَ َر ُ
َ
ِ
ِ ِ
ـك بـ ُّ
المس ـ ُؤول عـ ِـن
ـالتحق ِق مـ ْـن مـ َـدى احتـ ا
ـوب فقــط
ـوم بعـ َـد ذلـ َ
ُ
علــى المعالجــة ،بــل المطلـ ُ
ـر ِم ْ
إخطارَه ـا بالمعالجــة ،وتقـ ُ
ِ
المعالجة ألحكا ِم القانو ِن (.)92
ِ
ول مــدنياً
و فــي فرنســا فـ َ
مسـ ُـؤ ٌ
ـإن صـ َ
ـاحب العمــل ْ

()93

ِ
ـنهم بالمخالفـ ِـة للقــانو ِن ،وذلــك
عــن أعمــال تابعيــه التــي تقـ ُـع مـ ْ

ـال المتاحــة لهــم ،وإنْ كــان ذلــك خــارج أوقـ ِ
ـائل االتصـ ِ
باســتخدا ِم اإلنترنــت والحاســب اآللــي ووسـ ِ
ـات العمـ ِـل ،طالمــا
َ َ
َ
َ
ٍ ()94
طَّب ـق المــادة ذاتُـ ــها علــى مــن يقــوم بمعالجـ ِـة آليـ ِـة البيانـ ِ
ســمح لهــم صــاحب العمـ ِـل باسـ ِ
ـات -
وت
،
ـتخدام َها بحريــة
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ

كانــت مح ـالً لإلج ـر ِ
اءات المنصـ ِ
ـماح
ـوص عليهــا فــي المــادة  45مــن القــانون  - 78 -17أو مــن يعمـ ُـل علــى السـ ِ
ْ
اردة فـ ــي المعالجـ ـ ِـة المـ ــذكو ِرة بالمـ ـ ِ
ـات ال ـ ـو ِ
ـدخول للبيانـ ـ ِ
بالـ ـ ِ
ـاع
ـدفاع مـ ـ ْـن ُدو ِن اِتبـ ـ ِ
ـادة L4123-9-1مـ ــن قـ ــانو ِن الـ ـ ِ
ِ
اإلجر ِ
ِ
الحصول على الر ِ
اللجنة.
أي من
اءات ،أو
( )91هشام فريد رستم ،قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص .200
( )92غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،ص.109
( )93دفاع الطاعن الموضوعي بعدم وجوِد سوابق لـه وبحس ِـن سـيره وسـلو ِكه بيانـاً لموجبـات ال أرف ِـة ال يعفيـه مـن المسـؤولي ِ
َّة الجنائي ِـة،
ُْ
َ
وال أثر له على قيام الجر ِ
يمة ،وال يجوز إثارته ألول مـرٍة أمـام محكم ِـة الـنقض  .نقـض جنـائي مصـري  5ينـاير 2017م ،الطعـن
رقم  2005لسنة  ٍ 78غير منشور ٍ
(94)ALEXIS Baumann: op,cit.
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ِ
ِ
ـجيل األفـرِاد فـي الس ِ
اآللية لـرق ِم تس ِ
ـجل
المعالجة
تعاقب المواد ( -1 -16 -226 ، 1 -16 -226أ) على
كما
ُ
َ
المنصوص عليها في القانون ،أو م ِ
ِ
القوميمن دو ِن مر ِ
ِ
البيانات ،أو التر ِ
ِ
من ُدو ِن احتـ ار ِم
عالجة
الشروط
اعاة
تيب لهـاْ ،
ِ ْ ُ
ُ
القو ِ
وضعتها اللجن ُة.
اعد التي
َ
ِ
ِ
ـاذ مـا يلـزم؛ للحف ِ
ـات يْلـ ِزم المش ِـرع المسـؤول ع ِـن المعالج ِـة باتخ ِ
ِ
َّ
ِ
ـاظ علـى
ُ ُْ َ
ُ
وفيما يتعل ُق بالتـدابير الالزمـة لحمايـة البيان ُ ُ
سـر ِ
ص لـه ،كإيجـ ِ
ـات والمعلوم ِ
ية البيانـ ِ
ـوز للـ ِ
ـات وأمِنــها؛ كمن ِـع الوصـ ِ
ـول غي ِـر الــم َرَّخ ِ
ـدخول وغيرهـا مـ َـن األمـ ِ
ـاد رم ٍ
ـور
ْ َ
ُ
الفني ـ ِـة()95كاس ــتخدا ِم م ــوظفين م ــؤهلين ل م ـ ِـن ،وأرش ـ ِ
ـفة البيان ـ ِ
ـات واس ــتخدامها وفقـ ـاً للق ــانو ِن ،وتنفي ـ ِـذ الحل ـ ِ
ـول الفني ـ ِـة
َّ
َ
َ
ـال التشـ ِ
ِ
ِ
ـمان أمـ ِـن البيانـ ِ
وإج ـر ِ
وحفظهــا()96ضــد أعمـ ِ
اءات التنظــي ِم والمراقبـ ِـة لضـ ِ
ـالع غيـ ِـر
وحمايت َهــا
ـات
ـويه أو االطـ ِ
َ
محو البيان ِ
ِ
ـات أو ِ
ِ
إتالفهـا ،وهـذه األفعـال قـد َّ
البيانات،أو ِ
المرخ ِ
َّ
،بإدخال
تتحقـ ُق بطريق ٍـة مادي ٍـة أو إلكتروني ٍـة
ص على
ُ
َ
ِ ()97
المعدلة بالمرسو ِم رقم ِ 1341
ِ
ِ
ِ
ِ
لسنة
من القانو ِن رقم 78-17
الفيروسات لنظ ِم معالجة البيانات وطبًقا للمادة َ 37

droitPénalspécial,éditions

de

-Juan:Manuel

danti

Michel

et

Pradel

(95)Jean

Cujas,Paris,2007,P.247.
(96)Alexis Baumann: Commentaire du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement
de données de santé, Publié le : http://www.declaration-cnil.com/Articles/A20060110-decretsur-l-hebergement-de-donnees-de-sante.php.
( )97عبـد الفتـاح بيـومي حجــازي ،نحـو صـياغة نظريــة عامـة فـي علـم الجريمــة المعلوماتيـة والمجـرم المعلومــاتي ،د ارسـة متعمقـة فــي
التعريــف بج ـرائم التقنيــة الحديثــة والمجــرم المعلومــاتي ،انح ـراف األحــداث بســبب اإلنترنــت ،مكافحــة إدمــان اإلنترنــت لــدى بعــض
من ُدو ِن ناشر ومكان نشر ،الطبعة األولى2009 ،م ،،ص.148-147
الفئاتْ ،

][176

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن
2015

()98

ِ
الوثائق اإلدار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العامة ،على
السجالت
ية أو
الحصول على
الحق في
صاحب
تقع الجريم ُة من
ال ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المعلومات.
البيانات و
تلك
المرخص لهم
اعتبار َّأنه من
بالوصول إَلى َ
ِ
ِ
ِ
الشخصية عن األفراد أو م ِ
ِ
ِ
معتقداتـه
المتعلقة باألص ِـل العرقـي أو
عالجت َها،
البيانات
جمع
يتطلب
كما
عند ِ
المشرعُ َ
ُ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
،وبخالف ذلـك
هم
الديني أو
أو ميولِه
ـفي أو النقـ ِ
السياسي أو الفلس ِ
ِ
ِ
ابي ،أو هويتـه الجنسـية  -الحص َ
ـول علـى مـوافقت ْ
ِ
ِ
أن ذلـك يرجـع لطبيع ِـة هـذه البيان ِ
ـات وخطورتهـا فـي الكش ِ
بالمعالجة ،وال َش َّك ِفــي َّ
ـف
اللجنة
يكتفي المشرعُ بإخطارِ
ُ
ِ
ِ
عن ِ
ِ
ِ
الحق في االعتر ِ
ِ
ـدم
الشخص.وقد يكو ُن للمعني
هوية
ُّ
اض على معالجة البيانات ،وفـي حـال اعت ارضـه يج ُ
ـب ع ُ
ِ
ِ
ِ
المعالجة عَلى الـرغ ِم م ِـن اعتـر ِ
اض المعنـي ،وكـان
فتعاقب المادةُ 1-18-226عقوبات على
البيانات(،)99
معالجة
ُ
ِ
ِ
ـاق تسـ ِ
اض مشـروعاً،على اعتبـار َّأنـه مـن الضـروري فـي نط ِ
أن يكــو َن
ـجيل البيانـات فـي نظـا ِم المعالجـة ْ
هـذا االعتـر ُ
هنــاك تناســب بــين المعلومـ ِ
ـات والهـ ِ
ـق الغـ ِ
ظ َه ـا َّإال بالَق ـ َد ِر الــالزِم؛ لتحقيـ ِ
ـرض مــن
ـوز حف ُ
ـدف مــن تســجيلِ َها،فال يجـ ُ
ٌ َ
ِ
الحق في االعتر ِ
ِ
حفظها( ،)100وال يكو ُن
يجيز فيها القانو ُن المعالج َة.
للشخص
ُّ
اض في الحاالت التي ُ
ِ
ِ
ِ
الصحيحة أو ِ
ِ
البيانات ِ
مسح َها،فوفقاً للمادة  R625-12من قانو ِن
غير
تصحيح
طلب
ِ
كما َيـح ُّق للمعني بالبيانات ُ
َ
ِ
ِ
ِ
المعالجة إ َذا
القائم على
ول أو
المضافة باألمر رقم  1306لسنة ُ 2005ي َعاَق ُب
العقوبات الفرنسي
ُ
المس ُؤ ُ
الشخص ْ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
فض – ْ ِ
المتعلقة به أو استكماَل َها أو تحديثَ َها
الشخصية
البيانات
تصحيح
طلب المعني
ر َ
َ
من ُدون نفقات إضافية– َ
ٍ
ِ
دقيقة ،أو
غير
محو َها ،أو الشخص المتوَفـى متى
طالب ورثتُه بذلك ،عندما تكو ُن تلك البيانات َ
َ
أو قفَل َها أو َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قديمة ِ
محدثة.
غير
ملتبسة ،أو
مبهمة
ناقصة ،أو
(98)Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code
des relations entre le public et l'administration.
( )99غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،ص.117
( )100راجع  :عبد الفتاح بيومي حجازي ،مرجع سابق ،ص .159
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ِ
ِ
المعدلة بالمرسو ِم رقم  671لسنة ِ 2010
ِ
المادة  R625-13من قانو ِن
مالحظة َّ
تشدُد العقوب َة
العقوبات
أن
مع
َ
ـال ( ،)101ولع َّـل فـي ذلـك توسـيعا لحماي ِـة البيان ِ
ـال ِ
قيامـه بتكـرِار تلـك األفع ِ
الشخص القـائ ِم بالمعالج ِـة فـي ح ِ
ِ
ـات
عَلى
ً
ـات الشخص ِ
ِ
ـبب المعالج ِـة اآللي ِـة للبيان ِ
ِ
ـخص؛ بس ِ
االعتداءات التي قد تق ُـع علـى حقـو ِق الش ِ
ـية ،فقـد
ومنع
الشخصية،
َ
ِ
ـات ،أو تحـ ِ
ـحيح البيانـ ِ
ـدان الفـ ِ
ـرد لحـ ٍ
ـق مــن حقوقـ ِـه أو
ـديث القديمـ ِـة ،أو توضـ ِ
يترتَّ ـ ُب علــى عــد ِم تصـ ِ
ـيح المبهمــة-فقـ َ
ٍ
طا معينـ ًة غيـر موج ٍ
ـودة فـي البيان ِ
وظيفة معين ٍـة َّ
االنتقاص منها؛ ِ
ِ
ِ
ـات القديم ِـة
الحصول عَلى
كحق ـ ِه في
تتطلـ ُب شـرو ً
َ
أو المبهم ِـة أو غي ِـر الص ِ
ـحيحة ،المختزن ِـة فـي النظـا ِم المعلومـاتي ،أو ي ِ
ـؤدي إلـى اإلخ ِ
ـالل بمبـدأ تكـاُف ِؤ الف ِ
ـرص مــع
من األفرِاد ،إلى ِ
غير ذلك من األمور.
غيره َ
ِّ
ِّ
ِّ
البيانات في ِّ
ِّ
الصادر في  27أبريل 2016
الجديد
األوروبي
التشريع
ظل
لمعالجة
التدابير األمني ُة
ولكن ما هي
ِّ
ِّ
ُ
ِّ
ِّ
التطبيق في  25مايو  2018م ؟
حيز
الذي
سيدخل َ
ُ
يع علــى مجموعـ ٍـة مــن التـ ِ
ـدابير األمنيـ ِـة ،ينبغــي مراعاتُ ـ َها مــن القــائ ِم بالمعالجـ ِـة ،ومــن تلــك
نـ َّ
ـص هــذا التش ـر ُ
ِ
ـلت إلي ــه التكنولوجي ــا ف ــي ه ــذا المج ــال ،واألخـ ـ ُذ ف ــي االعتب ـ ِ
ـف
ـدابير :م ارع ــاةُ أح ــدث م ــا توص ـ ْ
ـار مختل ـ َ
الت ـ ُ
ـخص الطبيعــي وحرياتُــه فــي هــذا المجـ ِ
ـرض لهــا حقــو ُق الشـ ِ
المخـ ِ
ـال ،وطبيع ـ َة المعالجـ ِـة
ـاطر التــي قــد تتعـ ُ
ـمان السـر ِ
ـات الشخصـ ِ
ـفير البيانـ ِ
ـية ،والقــدرة علــى ضـ ِ
ـرض منهــا ،والعمـ َـل علــى تشـ ِ
ية المســتم ِرة والن ازهـ ِـة
والغـ َ
وخدماتــها ،والقـدرة علــى اسـ ِ
ـات فــي الوقـ ِ
ـول إَلــى البيانـ ِ
ِ
ـتعادة الوصـ ِ
ـت المناسـ ِ
ـب فــي
ومرونـ ِـة نظــا ِم المعالجـ ِـة
َ
ـار فعاليـ ِـة اإلج ـر ِ
ـال وقــوِع حـ ٍ
حـ ِ
ول عـ ِـن المعالجـ ِـة باختبـ ِ
ـادث مـ ٍ
اءات التقنيـ ِـة
ـادي أو تقنـ ٍـي ،و ْ
المسـ ُـؤ ُ
ـوم ْ
أن يقـ َ
ِ
ِ
التنظيمية وتقِي ِ
التدمير العرضي أو ِ
ِ
ِ
لضمان ِ
ِ
غير
مخاطر
االعتبار
أن ُي ْؤ َخ َذ في
يم َها؛
و
أمن المعالجة على ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـمن عـدم دخ ِ
ـول أيِش ٍ
المس ُؤ ُ ِ
ـخص
القانوني للبيانات ،و ْ
يقوم ْ
ول عن المعالجـة باتخـاذ اإلجـراءات التـي تض ُ َ
أن َ
(101)Décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en
matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale.
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ِ
ِ
ِ
ِ
مرخ ٍ
طبيعي ِ
غير َّ
أن
البيانات ،أو
معالجة
ظ ِم
ص له على ُن ُ
ـك البيانـات واالطـالع عليهـا ،و ْ
الوصول إَلى تل َ
ـات الشخصـ ِ
تعمــل الشــركات علــى تأهيـ ِـل موظفيه ـا وتدريِب ــهم ،الــذين لهــم دخــول من ـتَ ِظم إلــى البيانـ ِ
ـية علــى
َ ْ
ُ
َ
ٌ ُْ ٌ
َ ْ
حمايـ ِـة تلــك البيانـ ِ
ـب الفنــي والتقنــي يســاهم بَق ـ ْد ٍر كبيـ ٍـر فــي تـ ِ
ـات.وال َش ـ َّك ِف ــي َّ
ـوفير حمايـ ٍـة فعالـ ٍـة
أن الجانـ َ
ُ
الدول التي تعاني مـن عـد ِم تح ِ
ِ
ِ
ِ
ـديث تشـريعاتها ،وقص ِ
ـور أو
المعلومات الشخصية ،الَ ِسَّي َما َلدى
للبيانات و
ِ
عجز تلك التشر ِ
المستحدثة.
يعات؛ لمواجهة الجرائ ِم
ِّ
ِّ
الشخصية:
للبيانات
وسوء االستخدامِّ
غير المشروِّع
رابعا:
الجمع والحف ُ
ُ
ظ ُ
ُ
.1

البيانات بطر ٍ
ِ
ِّ
يقة
جمع
تعاقب
تجميع
المادة  18 – 226عقوبات على ِ
البيانات وحف ُ
ُ
ُ
ظ َهاُ :

ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
مباشر أم ِ
ٍ
ِ
مباشر ،عن طر ِ
ملفات
يق استخدا ِم
غير
بشكل
ذلك
اء أ َ
كان َ
غير مشروعة أو باالحتيال ،سو ٌ
ْ
الحس ِ
البيانات ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ،)102(cookies
اسة كتلك
ذات الطبيعة
لبعض
المشرعُ-كذلك -الحماي َة
ويقرُر
َّ

التي

ِ
ِ
ِ
ِ
الجنسية،L'identité sexuelle
الهوية
الديني أو
السياسي أو
الميول
قي أو
تكشف عن
ِ
ِ
األصل العر ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وكذلك البيانات التي َّ
باإلدانة والسو ِ
المادة
جاءت
لذلك
تتعل ُق
ُ
ابق الجنائية ،فضالً عن البيانات الطبيةَ ،
ِ
الصادر في  27يناير 2017
 19-226عقوبات،المعدل ُة مؤخ اًر بمقتضى القانو ِن رقم 2017-86
بشأن المساو ِاة في المو ِ
ِ
اطنة Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à
الحس ِ
ِ
ِ
ِ
اسة في ِ
االحتفاظ ِ
الحاالت التي
غير
للبيانات
غير المشروِع
لتعاقب على
،la citoyenneté
َّ
َ
يح ٍ
من ُدو ِن ٍرضى صر ٍ
ُ
يجيزَها القانو ُن ،و ْ
ً

حيث يجب الحصول على مو ِ
افقته
من المعني بها،
ُ
َ
ُ
ُ

ٍ
ِ
ِ
بيانات شخصي ًة مباشرًة للمرضى ،كما
البحث
مجال
البيانات الطبي ُة في
تتضمن تلك
فيجب َّأال
ُ
َ
الصريحةُ ،
ِ
ِ
َّ
التقيُد َّ
المحد َد ِة
بالمد ِة
الوصول إَلى تلك
األشخاص الذين بإمكانهم
تحديد
يجب
البيانات التي ُعولِ َـج ْت ،و ُّ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
األمنية ،ومن ِ
ِ
التدابير التي يطلب
تلك
التدابير
من
مع مراعاة الحد األدنى َ
بين َ
لالحتفاظ بتلك البياناتَ ،
(102)Carole Girard-Oppici : op,cit.
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َّ ٍ
ٍ
ِ
ِ
من مديري مر ِ
ِ
يجب
للبيانات ونظا ٍم
أم ٍن
سياسة
إنشاء
القيام بها
البحوث
اكز
للتوثيق،كما ُ
خصوصية و ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
البيانات في ِ
االتحاد األوروبي(.)103
حال نقلِ َها إلى خارِج
تلك
تشفير َ
ُ
اع أو أشـ ِ
ـكال الهويــة للفـ ِ
ـرد"
ـيفت عبــارةُ ٍأو أي نــوٍع مـ ْـن أنـو ِ
ثــم أضـ ْ

l'identité de genre de

ِ
ِ
ِ
األخير عام 2017م  ،وال َش َّك ِفـي َّ
التوس َع في
أن
التعديل التشريعي
بمقتضى
،celles-ci
ع أرَاد ُّ
المشر َ
َ
مفهــو ِم البيانـ ِ
جي ـٌد مــن جانـ ِ
توس ـ ٌع ِ
ـب المشــرِع ،فهــذه
الحساسـ ِـة المكفولـ ِـة بالحمايـ ِـة ،وهــو -فــي نظرنــاُّ -
ـات َّ
ِ
البيانات تتَّ ِسم بالخطو ِرة بكشـفها ع ْـن هوي ِـة الف ِ
ها.وتعاقـ ُب المـادةُ ذاتُ َهـا علـى الحف ِـظ اآللـي
ـرد أكث َـر مـن غير
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
بخ ِ
ين آلي ٍـة ِ
األمن في ذاكرِة تخـز ٍ
ِ
ِ
يجيزهـا
تدابير
اإلدانة أو
المتعلقة بالجرائ ِم أو
للبيانات
ـالف الحـاالت التـي ُ
()104
ـات وإج ـر ِ
ـات المتعلِقـ ِـة بــالجرائ ِم والعقوبـ ِ
ظ البيانـ ِ
اءات األمـ ِـن فــي بعـ ِ
ـض
ين أو حف ـ ُ
القــانون ،إذ يجـ ُ
ـوز تخ ـز ُ

القضاء و ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امة.
الجهات ،مثل
بعض
الع َّ
تقوم بها ُ
السلطات َ
الحاالت كاألعمال التي ُ
ـات والمعلوم ـ ِ
أن للبيان ـ ِ
خاصـ ـا؛ لم ــا له ــا م ــن خصوص ـ َّـي ٍة َّ
تتعلـ ـ ُق بحال ـ ِـة المـ ـر ِ
كمـ ـا َّ
يض
ـات
َّ
الطبيـ ـ ِة وض ـ ًـعا ًّ
َ
ِ
َّ ِ
ِ
ـدر اإلمك ِ
خاصـ ًة و َّ
يض
ـانَّ ،
إن هـذه البيانـات ق ْـد يكـو ُن المـر ُ
عليهـا ق َ
الصحية ،وعدم رغبته في إطـالع غي ِـره َ
مضط اًر لتقديمها ،حتَّى َّ
ِ
ِ
فتعاقب المادةُ 19- 226
العالج،
للمرض و
التشخيص السلي ِم
من
يتمك َن
ِ
الطبيب َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المعنــي ِ
البحث في المج ِ
ـال الطبـيِ ،م ْـن ُدو ِن إخط ِ
بحقـه فـي
ـار
بهدف
البيانات
معالجة
 1عقوبات علىـات والمعلومـ ِ
ـول Droit d'accèsإَلــى البيانـ ِ
ـاتِ ،
الوصـ ِ
وحقـه فــي االعتـر ِ
اض علــى المعالجـ ِـة وعـ ْـن طبيعـ ِـة
ـات المرس ـ ِ
ـلة ،أو معالج ـ ِـة البيان ـ ِ
البيان ـ ِ
ـات عل ــى ال ـ َّـرغ ِم م ـ ْـن اعت ارض ــه ،أو ف ــي غي ـ ِـر األحـ ـو ِ
يجيزه ــا
ال الت ــي ُ
les

pour

CNIL

la

de

référence

de

http://www.declaration-cnil.com/Articles/A20060405-

Méthodologie
le:

Lebon:

(103)Hélène

recherchesbiomédicales,Publié
recherches-biomedicales.php.

(104)Panorama des infractions Informatique et libertés en France, https://www.alainbensoussan.com/avocats/infractions-informatique-et-libertes/2017/02/21/
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ِ
ِ
الطبيـ ِة والبح ِ
ـث ِ
ِ
ـوز فيهـا
بغرض الرعاي ِـة
متابعة المرضى
القانو ُن.وتُ َعُّد حال ُة
َّ
العلمـي ِمـ َن الحـاالت التـي يج ُ
ـث العلمــي بتجميـ ِـع بيانـ ٍ
تقتض ـي الضــرورة أن تقــوم م اركــز البحـ ِ
جمــع البيانـ ِ
ـات الطبيـ ِـة ،فقــد ِ
طبي ـ ٍة للفـ ِ
ـرد
ـات َّ
ُ
ُ ْ
ُ
َ
ِ
ومعالجت َها وتخز ِين َها(.)105
الطبية أجاز المرسوم رقم ِ 1306
ِ
ِ
ِ
الصادر في  11أغسطس 2016
لسنة 2016
األبحاث
مجال
وفي
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عن طر ِ
يق
الشخصية،
البيانات
بمعالجة
القيام
َّ
خاص ًة ْ
لمعهد الحماية َ
من اإلشعا ِع والسالمة النوويةَ -
ِ
التسجيل في ِ
ِ
ِ
البيانات من نظا ِم
الطبيعيين؛ لجم ِع
شخاص
الس ِج ِل الوطني أو القو ِمي ل
استخدا ِم رقم
َ
األنظمة لدر ِ
ِ
ِ
السرطان ،الناج ِم ِ
ِ
ِ
ِ
اإلشعاع  ،وبيان
عن
مرض
مخاطر
اسة
بين
ِ
التأمين الصحي الوطني َ
ِ
القلب التدخلي ،وكذلك الجرعات التي أ ِ
ِ
طب ِ
استفادوا من إجرِاء ِ
ُخ َذ ْت في المر ِ
اكز
األطفال الذين
مجموعة
ُ
ِ ()106
ِ
ِ
َّ
المادة R1461من قانو ِن
المعدل ُة
العام ِة الفرنسي
الصح ِة
أجازت
كما
َّ
َّ
ُ
المشاركة في الدراسة َ .

ِ
ِ
بالمرسو ِم رقم ِ 1871
ِ
ِ
ِ
الشخصية
البيانات
معالجة
بشأن
الصاد ُر ِفي  26ديسمبر 2016
لسنة 2017
ِ
ِ
ِ
الشخصية الو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للبيانات
الوطني
اردة في النظا ِم
البيانات
بمعالجة
القيام
ٍالنظام الوطني للبيانات الصحيةٍ َ -
ٍ
ٍ
ٍ
معينة ،وألغر ٍ
عديدة؛
اض
لشروط
الصحي ِة  système national des données de santéوفًقا
َّ
( )105غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،ص.108
(106)Décret n° 2016-1103 du 11 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel relatif à une étude, dénommée « Coccinelle », du risque de cancer
( radio-induit après exposition aux procédures de cardiologie interventionnelle dans l'enfance,
)JORF n°0188 du 13 août 2016,texte n° 11.
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عن الر ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ٍ
ِ
معلومات ِ
للمرضى ،وكذلك
الطبي ِة
عاية
توفير
سياسات
تقييم
َّ
َ
الصحة والحماية االجتماعية،و ُ
َ
منهاُ :
ِ
ِ
الصحة والر ِ
ِ
ِ
االجتماعية(.)107
الطبية
عاية
مجاالت
االبتكار في
التقييم و
ُ
البحوث والدر ُ
ُ
اسات و ُ
ٍ
السياق َذ ِاتـ ِـه أجاز المرسوم رقم ِ 37
البيانات الو ِ
ٍ
ِ
ِ
اردة في
استخدام
معينة-
لشروط
وفي
لسنة  1998وفقاً
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين إلجرِاء
الطبيعيين،و
األشخاص
التعرف على
الهوية ،أو
لتحديد
الدليل الوطني
األشخاص المتوَفِي َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصحة(.)108
مجال
البحث في
لغرض
االسمية؛
للبيانات
اآللي ِة
المعالجة َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الخصوصية
حماية
الجديد ل
تشريع األوروبي
بالبيانات وحقوُقه في ال
المعنـي
ولكن ماذا عن موافق ُة
ِّ
البيانات لعام ِّ 2016
ِّ
ِّ
التطبيق في  25مايو  2018م ؟
حيز
الذي
و
سيدخل َ
ُ
ِ
االتحاد األوروبي لعام  2016الذي سيدخل ِ
الصادر ِ
ظ َّ
حي َز
عن
الجديد
يع األوروبي
الح ُ
َ
َ
ُي َ
ُ
أن التشر َ
التطبيـ ِ
ـق فــي  25مــايو 2018م

()109

يتطلــب أن تكــون الموافق ـ ُة واضــح ًة ال َل ـبس فيهــا ،وبلغـ ٍـة واضـ ٍ
ـحة،
َ
ُ ْ
َْ

ويمكــن الوصــول إليهــا بسـ ٍ
ٍ
ـق للشـ ِ
أن يكــو َن
ـحب الموافقـ ِـة فــي ِ
ـهولة ويسـ ٍـر ،ويحـ ُّ
ـب ْ
ُ
أي وقــت ،ويجـ ُ
ـخص سـ ُ
ُ
سهال ومي َّسرا ،مثلما كان عليه األمر عند تقدي ِم المو ِ
ِ
أن سـحب الموافق ِـة ال ي ِ
افقة ،علـى َّ
ـؤث ُر
ُ َ
َ َ
َ
سحب الموافقة ً ُ َ ً
ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
قبل سحِب َها ،وهذا يعنـي َّ
للمعن ـي
أن الموافقـ َة الضـمني َة
الحال عَلى
بطبيعة
مشروعية المعالجة التي حدث ْت َ
(107)Décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère
personnel dénommé « système national des données de santé ».
(108)Décret n°98-37 du 16 janvier 1998 autorisant l'accès aux données relatives au décès des
personnes inscrites au Répertoire national d'identification des personnes physiques dans le cadre
des recherches dans le domaine de la santé.
(109)The protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
)Regulation
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ـات وأهميتهــا ،كالبيانـ ِ
ـرده إَلــى خطــو ِرة تلــك البيانـ ِ
أي أثـ ٍـر فــي هــذا الشـ ِ
ـدل
ـات التــي تـ ُّ
َلـ ْـي َس َل ـ َـها ُّ
َ
َ
ـأن ،وذلــك مـ ُّ ُ
ـكل مباش ٍـر أو غي ِـر مباش ٍـر علـى األص ِ
بش ٍ
الدينيـ ِة
ـفي ِة أو
َّ
قيـ ِة أو األثنيـة أو اآلرِاء السياس َّـي ِة أو الفلس َّ
ـول العر َّ
ِ
للفرد ،أو تلك التي َّ
بالتوج ِه الجنسي ِ
النقابي ِة ِ
بالصح ِة.
للفرد (الهوية الجنسية) أو
تتعل ُق
الخلفيات
أو
َّ
َّ
ُّ
ِ
افقة المعني الصر ِ
وقد أجاز التشريع األوروبي الجديد أن تحد َث المعالج ُة ِمن دو ِن مو ِ
اضحة في
يحة والو
ْ َ
ْ ُ
ُ ْ ُ
ُ
()110
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
طبيعي آخر،
شخص
بالبيانات أو
لحماية المعني
أن تكو َن المعالج ُة ضروري ًة
ٍ
حاالت عديدة منها ْ :

عاجز جسدياً أو قانونياً عن تقدي ِم المو ِ
افقة ،أو متى ِ
ِ
كانت المعالج ُة قد حدث ْت
ًا
بالبيانات
كان المعني
ْ
متى َ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ديني أو
هدف
وذات
بح،
تهدف إلى
مؤسسات ال
لجهات أو
مشروعة
ألنشطة
فلسفي أو ٍ
ٍ
تحقيق الر ِ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
عضاء
أن تكو َن المعالج ُة فقط ل
اجتماعي أو
ٍ
ٍ
تلك الجهات ،و ْ
نقابي ،بشرط تقدي ِم ضمانات مناسبة من َ
ٍ
شخاص الذين لديهم اتصال منتظم بها فيما َّ
ِ
يتعل ُق
سابقين في الهيأ ِة أو ل
ألعضاء
ين أو
َ
َ
الحالي َ
ٌ
ٌ
ُ
الشخصي ِة خارج تلك الهيأ ِة ِمن دو ِن مو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ف ِ
المعنـي
افقة
البيانات
عن
َّ
ْ ُ
َ َ
بأغراض َها أو أنشطت َها ،وأال ُي ْك َش َ
ِ
َّ
الموظ ِ
ِ
أن تكو َن المعالج ُة ضروري ًة ألغر ِ
ف عَلى
الوقائي ِأو المهني؛ لتقيي ِم قد ِرة
الطب
اض
ِ
بالبياناتْ ،أو ْ
وتوفير الر ِ
ِ
ِ
ِ
ظ ِم
االجتماعي ِة أو
عاي ِة
عاية
التشخيص الطبي،
العمل ،و
َّ
الصحي ِة أو الر َّ
َّ
ِ
العالج ،أو إدارِة ُن ُ
الر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أساس قانو ِن
بموجب
األعضاء ،أو
الدول
االتحاد أو
وخدمات َـها ،على
االجتماعي ِة
الصحي ِة أو
عاية
َّ
َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
الضمانات
للشروط و
خاضع
عقد مع شخص مختص
ٍ
تكون المعالجةُ
إليها في هذا القانو ِن .أو ْ
المشار َ
أن َ
ِ
الصح ِة َّ ِ
ِ
ِ
ألسباب َّ
ِ
ٍ
التهديدات الخطيرِة
من
مجال
العام ِة في
تتعل ُق
ضروري ًة
َّ
بالمصلحة َّ
العامة ،مثل الحماية َ
ِ
ِ
جودة الر ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الطبية
المنتجات
وسالمت َـها ،و
الصحية
عاية
عالية من
مستويات
الحدود للصحة ،أو ضمان
عبر
َ
(110)Article 9 of The protection of natural persons with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data
)Protection Regulation
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أن تكو َن المعالج ُة ضروري ًة ألغر ِ
األرشفة في
اض
أو األجه ِزة الطبية ،مع مراعاة السرية المهنية ،أو ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
البحث العلمي أو التاريخي أو األغر ِ
العامة ،أو ألغر ِ
اإلحصائية.
اض
اض
المصلحة
ِ
ِ
ِ
الجديد ِ
كما َّ
بالبيانات في التصحي ِح droit
المعنـي
حق
يع األوروبي
أن
تقرُر َّ
من التشر ِ
َ
المادة َ 16
َ
ِ
ٍ
الحق في الوصول ِ -م ْن ُدو ِن
لبيانات
مبرٍر-إَلى ا
بأن يكو َن له
تأخير َّ
ُّ
de corrigerوذلك ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشخصية ِ
الدقيقة أو ِ
الشخصية ِ
غير
البيانات
المتعلقة به ،واستكمال
الصحيحة
غير
غير
ِ
ِ
ِ
االعتبار ب ِ
ِ
يق تقدي ِم ٍ
الكاملة ،عن طر ِ
المعالجة ،في حين َّ
أن
غرض
األخذ في
تكميلي مع
بيان
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
من التشريع َذ ِاتـ ِـه ِ
الشخصية أو
البيانات
الحق في مس ِح
بالبيانات
للمعنـي
تقرُر
َّ
َ
المادة َ 17
ٍ
مبرر،وذلك في أحو ٍ
ِ
ٍ
ٍ
محو َها ِ Droit d'effacerم ْن ُدو ِن
ظ
تأخير
كأن يكو َن حف ُ
ال مختلفة؛ ْ
ِ
ِ
ِ
الشخصية لم يع ْد ضرورياً فيما َّ
ِ
المادة
،وقررت
بالغرض الذي ُج ِم َع ْت من أجله
يتعل ُق
البيانات
ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
الحق في االعتر ِ
استخدام َها في
البيانات أو معالجتها أو
تجميع
اض على
بالبيانات
 18للمعني
ِ
َّ
ٍ
ٍ
َّ ِ
ٍ
أن تكو َن
دقيقة ،أو َّ
ويعارض
قانونية،
غير
غير
أن المعالج َة ْ
ُ
منهاْ :
ُ
كانت َ
البيانات َ
عدة حاالتَ ،
ِ
ِ
ِ
أوجبت المادةُ  19على
استخدام َها،في حين
تقييد
ويطلب فقط
البيانات،
مسح
المعني في
ِ
َ
ُ
ِ
ِ
المر ِ
َّ
ِ
بالبيانات فيما يتعلَّ ُق بتصحي ِح
إخطار المعني
بالبيانات
يتحك ُم
الشخص الذي
اقب أو
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يثبت َّ
كان متعذ اًر أو مستحيالً،
الشخصية أو
البيانات
مسح َـها ،أو تقييد المعالجة مالم ْ
أن ذلك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالبيانات في ِ
قابلية ِ
البيانات بمعنى ِ
نقل
حق المعني
نقل
الحق في
تناولت المادةُ 20
كما
َّ
ِ
البيانات من ٍ
ِ
ِ
جهة ألخر ِ
ٍ
ِ
ى،م ْن ُدو ِن
مجال
البيانات ،وال
تحوز
الجهة التي
جانب
تعطيل من
ُ
َ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العام ِة ،أو
من المصال ِح
إلعمال هذا
َّ
الحق على المعالجات الالزمة ألداء مهمة في مصلحة َ
ِ
الدولة.
الرسمي ُة في
الجهات
السلطات و
تقوم بها
َّ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
بالبيانات ِفـي االعتر ِ
نص ِت المادةُ  21على ِ
البيانات في ِ
أي
معالجة
اض عَلى
حق المعني
كما َّ
َ
ِ
وقت ،في َّ ِ
ِ
ٍ
ٍ
المباشر ،أو أغر ٍ
الشخصية ألغر ِ
ِ
ِ
اض
التسويق
اض
البيانات
أن تكو َن معالج ُة
عدة حاالت منهاْ :
][184

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن
ٍ
علمية أو تار ٍ
ٍ
ٍ
ِ
يخية ،أو أغر ٍ
إحصائية ،مالم ِ
مهم ٍة ُن ِف َذ ِت لدواعي
تكن المعالج ُة ضروري ًة
اض
بحثية
إلداء َّ
ِ
ِ
العامة.
المصلحة
ِ
ِ
ِ
ِ
فرض ٍ
غير َّ
قيود
الجديد
يع
أن
المادة  23من التشر ِ
ْ
َ
أجازت لقانو ِن االتحاد األوروبي أو الدول األعضاءَ -
َ
ِ
ٍ
عَلى الحقو ِق ال ِ
ٍ
ِ
الجنائية أو
منع الجرائ ِم
األمن
منها:
سالفة
ُّ
ُ
القومي والدفاعُ و ُ
الذكر في حاالت معينةَ ،
ِ
ِ
الجنائية ،بما في
العقوبات
عنها أو عن مرتكبيها ،أو مقاضاةُ مرتكبيها ،أو تنفي ُذ
فيها ،أو
ُ
ُ
الكشف َ
التحقيق َ
ِ
ألهداف َّ ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
أخرى
األعضاء،
الدول
لالتحاد أو
العام ِة
تهديدِه،أو
ومنع
األمن العام
ذلك حماي ُة
للمصلحة َّ
َ
مهمة َ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
المسائل
االتحاد ،بما في ذلك
عضو في
لدولة
لالتحاد أو
المصالح االقتصادي ُة أو المالي ُة المهم ُة
وخاص ًة
ُ
ُ
المالية والميز ِ
بالنقدية و ِ
ِ
وفرض الضر ِ
ِ
لغرض
االجتماعي ،أو
الضمان
ائب ،والصح ُة العام ُة ،و
انية،
المتعلق ُة
ُّ
ُ
ُ
ِ
ِ
القضاء واإلجر ِ
النص على تلك الحقو ِق ِ
ِ
ِ
ِ
القضائية ،وال َش َّك ِفـي َّ
نطاق
يوس ُع من
اءات
استقالل
حماية
أن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
بشكل ِ
غير
بياناته
معالجة
عدم استخدا ِم أو
اإللكترونية،
الشخصية
البيانات
حماية
ُ
ويضمن للمعني ُ
مشروٍع.
ِ
ِّ
وبال َش ٍك ِ
صور ِ
ِ
يشك ُل
سوء استخدا ِم
من
البياناتُ :ي َعُّد
.سوء استخدامِّ
انتهاكاً
البياناتَ ،
اإلفشاء ْ
اإلفشاء َ
ُ 2
ُ
ُ
ِ
ِ
وحق ِه في ِ
للفرد ِ
المعلومات من ِ
الخاص ِة ِ
ِ
نقيض ِ
الكتمان إلى
حال
نقل
اإلفشاء
السرَّي ِة ،و
للحياة
َّ
ُ
السر ،ويعني َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
العالنية،فاإلفشاء َّ
ِ
يقوم
ويتحق ُق
بالكتمان،
للمعلومات السرَّي ِة أو التي يشمُل َها االلتزُام
بالنسبة
يتحق ُق
اإلفشاء ْ
بأن َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحفظِ ،
ٍ
ٍ
لسبب مشروٍع كأغر ِ
لشخص ِ
غير
البيانات
تلك
المعالجة أو
اض
البيانات
يحوز
الشخص الذي
ُ
بنقل َ
ُ
()111
ِ
ِ
ٍ
من
البيانات أو
مختص بتلقي
ِ
يقع َ
عليها  .و ُ
تعاقب المادةُ  22 - 226عقوبات على اإلفشاء الذي ُ
االطالع َ

ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لبيانات َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
التسجيل أو ِ
الخاص ِة
الحياة
بحرمة
تتعل ُق
المعالجة
أشكال
من
عند
َّ
آخر ْ
الحائز للبيانات َ
أي شكل َ
ِ
ِ
ِ
وتعتبر هذه
االعتداء على تلك القي ِم أو الحقو ِق،
اإلفشاء
أن يترتَّ َب عَلى
للشخص ،أو شرِف ـه أو اعتبا ِره،عَلى ْ
ُ
ُ
( )111يونس عرب ،مرجع سابق ،ص .510

][185

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن
ِ
القصد الجنائي العام  Dol généralبعنصري ِه العل ِم واإلر ِ
ِ
العمدية التي يلزم ِ
لقيامها ُّ
ادة،
تحق ُق
الجريم ُة من الجرائ ِم
َْ
َ
ُ
ِ
ِ
الباعث من ار ِ
ِ
النظر ِ
ِ
الفعل اإلجرامي.
تكاب
عن
وبغض
المقد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
مة إليها من الز ِ
الشخصية َّ
،غير
البيانات
بحفظ
الجهات بالدولة
مختلف
تقوم
ُ
بائن في بنوك للمعلومـات َ
َ
كما ْقد ُ
ِ
ِ
ـوز اإلســاءةُ فــي اســتخدام تلــك
َّأنـه ينبغــي َّأال تزيـ َـد مـ َّـدةُ حفــظ البيانــات عــن الوقــت الــالزِم لالحتفــاظ بها،كــذلك ال تجـ ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ـمح بهــا
ـول عــن المــدة التــي يسـ ُ
البيانــات ،فتعاقـ ُ
ـب المــادةُ  20 -226عقوبــات علــى االحتفــاظ بالبيانــات لمــدة تطـ ُ
َّة أو َّ ٍ
يخيـ ٍـة أو إحصــائي ٍ
ِ
ـان ألغ ـر ٍ
ـدد َها
اض تار َّ
القــانون؛ مــا لــم يكـ ِـن االحتفــا ُ
علمي ـة ،وطبًقــا للشــروط التــي يحـ ُ
ظ قـ ْـد َكـ َ
اآلليـ ـ ِة للبيان ـ ِ
ـار حماي ـ ِـة حق ــو ِق اإلنس ــان ومن ـ ِـع االعت ـ ِ
الق ــانو ُن .فف ــي إط ـ ِ
ـات ،تُـ ـ ِـج ُيز
ـداءات الناتج ـ ِـة ع ـ ِـن المعالج ـ ِـة َّ
المــادة R625-11مــن قــانو ِن العقوبـ ِ
ـات الفرنســي ،المضــاف ُة بـ ِ
ـاألمر رقــم  1309لســنة  2005الصــادر فــي 20
ُ
ـق بمعالجــة البيانـ ِ
أكتــوبر  2005بشـ ِ
ـق القــانو ِن رقــم  17-78بتــاريخ  6ينــاير  1978المتعلـ ِ
ـأن تطبيـ ِ
ـات والملفــات
ِ
ِ
ِ
والحر ِ
المد ِة إ َذا كان لغ ٍ
ِ
الشخصية عن تلك َّ
ـرض وحي ٍـد،
بالبيانات
ظ
للشخص القائ ِم على
يات(-)112
المعالجة االحتفا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أن يك ــو َن ذل ــك بموافق ـ ِـة المعن ــي أو بمقتض ــى
وه ــو تجمي ـ ُـع اإلحص ــاءات أو البح ــوث العلمي ــة أو التاريخي ــة .عل ــى ْ
ِ
ذن مــن اللجنـ ِـة ،وذلــك طبًق ـا للمـ ِ
ِ
ِ
ـادة  36مــن القــانو ِن رقــم78-17
المبــادئِ التوجيهيــة ال ـواردة فــي المــادة  40أو بــإ ٍ َ
المعدلـ ِـة بالقــانو ِن رقــم  2016-1321الصـ ِ
ـرض هــذه الجريمـ ُة َّ
أن المعالجـ َة قــد
ـادر فــي  7أكتــوبر 2016م ،وتفتـ ُ
ِ
ٍ
تكو ُن
بشكل مشروٍع ،غي َـر َّ
ـام يتب ُـع جهـ ًة
أن االحتفـا َ
ظ بالبيانـات قـد تجـاوز المـدة التـي ح َ
ـدد َها القـانو ُن إ َذا ك َ
ـان النظ ُ
ِ
ِ
للقطاع الخاص(.)113
يتبع
كان
حكومي ًة ،أو المدة المحددة في
ِ
إخطار اللجنة إ َذا َ
النظام ُ
ُ
(112) Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
( )113عبد الفتاح بيومي حجازي ،مرجع سابق ،ص .150
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ـرض آخ ـ َـر غي ـ ِـر الغ ـ ِ
ـب الم ــادةُ  21- 226عقوب ــات عل ــى المعالج ـ ِـة لغ ـ ٍ
ـرض المح ـ َّـدِد أو المس ــمو ِح ب ــه
كمـ ـا تعاق ـ ُ
َ
()114
ـبعض المنتج ِ
ِ
ِ
ـويق التجـاري ل ِ
البيانات فـي أغـر ِ
اض التس ِ
ـات ،أو بيـع أو
الهاتف تلك
تستخدم شرك ُة
كأن
ً
قانونا ْ ،
َ

ِ
ألي جه ٍـة أخـرى به ِ
ـدف تحقي ِ
تقـديم تلـك البيانـات ِ
ـزم
ـق الـر ِ
ائم مـن الجـرائ ِم العمديـة ،ويلـ ُ
بح ...إلـخ ،وتعتب ُـر هـذه الجـر ُ
تتجه إرادةُ الجاني إلى ار ِ
تكاب الجريم ِـة م َـع العلـ ِم بعناص ِـرَها ،بغ ِ
ـض النظ ِـر ع ِـن
بأن
لقيامها
القصد الجنائي العامْ ،
ُ
َ
()115
ِ
ِ
ِ
ِ
ـتوجب
كان
الباعث من ارتكابها  .وإذا َ
ـيابها ،ممـا يس ُ
األصل هو حـرية الحصول على المعلومـات وتـدفق َها وانس َ
ُ

تقرير حـر ِ
ِ
المعلومات وترتيبها ومعالجتهـا ،ومـن ثـم التعام ُـل بهـا( ،)116علـى اعتب ِ
ـار َّ
أن اإلنترنـت شـبك ٌة مـن
ية جمـ ِع
َ
ِ
ـدود ومـ ْـن ُدو ِن قيـ ٍ
غيـ ِـر حـ ٍ
ِ َّ
ـود ،فـ َّ
نقلهـا إَلــى خــارِج الدولـ ِـة،
ع الفرنسـ َّ
ـإن المشـ ِـر َ
ـي يـ ُ
ـوفر حمايـ ًة للبيانــات ،حتـى فــي حــال َ
ـمان سـ ِ
ـاد األوروبــي ت ـوافر شـ ٍ
ـات إلــى خــارِج االتحـ ِ
ـداول البيانـ ِ
فيتطلــب عنــد نقـ ِـل البيانـ ِ
ـالمة تـ ِ
ـروط معينـ ٍـة لضـ ِ
ـات
ُ
تعاقب المادةُ  1 – 22 – 226عقوبات
المعالجة آلياً أو تبادلِ َـها  ،Échange de données informatiséإ ْذ
ُ
ٍ
أن تكــو َن محـالًّ للمعالجـ ِـة اآللي ِـة بالمخالفــة للت ِ
ـدابير التــي وضــعتها
علـى نقـ ِـل بيانـات شخصــيةٍ كانـت أومــن الممك ِـن ْ
ُ
اللجن ـ ُة الفرنســي ُة إلــى دولـ ٍـة غيـ ِـر عضـ ٍـو فــي االتحـ ِ
ـاد األوروبــي ،وال تقــوم الجريم ـ ُة إذا ن ِقَلـ ِ
اللجن ـ ُة األوروبي ـ ُة أو َّ
ـت
ُ
ُ
االتحاد األوروبي ،أو إَلى ٍ
البيانات إَلى ٍ
غير عض ٍـو فـي االتح ِ
ِ
ٍ
دولة ِ
ـاد األوروبـي ،ولكـن مـع احتـ ار ِم
عضو في
دولة
ُ
ِ
ِ
ـركات نق ِـل
الحاالت التي
وضعتها اللجن ُة األوروبي ُة أو اللجن ُة الفرنسي ُة ،ومن
التدابير التي
ينسحب عليها ال ُّ
ـنص ش ُ
ُ
َ
ـات الشخص ِ
ـية ،ولهـا فـروع أو تعامـل مـع ش ٍ
المسافرين أو البنوك التي توجد فـي فرنسـا وتتعامـل بالبيان ِ
ـركات أخـرى
ٌ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
تتقيد بتلك الضو ِ
ِ
ِ
االتحاد األوروبي ،فعليها عند ِ
ِ
ابط.
نطاق
خارَج
أن َّ َ
نقل البيانات خارج فرنسا ْ
(114)voir : Cass,Crim9février 2016,Bulletin criminel 2016, n° 29.
( )115عبد الفتاح بيومي حجازي ،مرجع سابق ،ص .162-159
( ) 116خالـد بــن عبــد و بــن معــيض العبيــدي ،الحمايــة الجنائيــة للتعــامالت اإللكترونيــة فــي نظــام المملكــة العربيــة الســعودية ،د ارســة
تحليلية مقارنة ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،2009 ،ص.72
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ِ
ِ
ِ
الصادر في  7أكتوبر
المضافة بالقانو ِن رقم 2016-1321
للمادة  bis49من القانو ِن رقم 78-17
وطبًقا
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
سلطات مماثل ًة
تمارس
الجهة التي
بالتنسيق مع
تقوم اللجن ُة الوطني ُة في فرنسا
ُ
2016م بشأن الحكومة الرقمية ُ
ِ
ِ
ِ
ط
افر في معالجة تلك
البيانات الشخصي ُة
الدولة التي تُْنَق ُل
لسلطاتـ َها في تلك
البيانات الشرو ُ
إليها،ويجب ْ
ُ
أن تتو َ
ُ
نص ْت عليها المادةُ  44من القانو ِن رقم .78-17
التي َّ
سالبة للحر ِ
ٍ
ِ
ٍ
السابقة َّ
ِ
ِ
تجدر اإلشارةُ إلى َّ
خمس
تصل إلى
ية،
بعقوبات
كاف ًة
يعاقب على الجرائ ِم
نسي
أن
ع الفر َّ
المشر َ
ُ
و ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ات ،وغر ِ
سنو ٍ
ثالثمائة ِ
المعالجة -في المو ِاد 16-226
البيانات-موضوع
باإلضافة إلى ذلك تُ ْـم َس ُح
ألف يورو،
امة
ُ
إلى

ِ
ِ
الل ِ
ِ
عن َّ
األعضاء ووكالء ِ
ِ
للمعلوماتية
الوطنية
جنة
حضور
أن يكو َن ذلك في
 1- 22 -226على ْ
َ

ِ
والحر ِ
للمادة  2- 22- 226عقوبات.
إعماال
يات؛
ً
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وحماية
بالخصوصية
الجديد المتعلِّ ِّق
للتشريع األوربي
البيانات
نقل
ِّ
الشخصية وفقاً
ولكن ما هي ضمانات ُ
ِّ
ِّ
الصادر ِّ
ِّ
ِّ
التطبيق في  25مايو
حيز
االتحاد األوروبي في  27أبريل  2016الذي
عن
البيانات
سيدخل َ
ُ
 2018؟
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
االتحاد األوروبي إلى ٍ
ِ
ِ
دول
دول
الشخصية من
البيانات
نقل
ال
ُ
يجوز للدول األعضاء وفقاً للمادة ُ 44
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ِ
ِ
وفق
خارَج االتحاد ،أو إلى منظمات دولية ،أو من تلك الدول والمنظمات إلى دول االتحاد األوروبي أال َ
يع ،ووفق ا ِ
لمادة  45يجوز نقل ال ِ
يوجد بها
المنظمات
الدول أو
كانت تلك
بيانات متى
أحكا ِم ه َذا التشر ِ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ ُ
الشخصية ،وال يكون لدى الدو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
المستوى
االتحاد األوروبي هذا
لة خارج
للبيانات
الحماية
من
ُ
مستوى كاف َ
ً
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذكر ،منها
المادة السالف ُة
الدولة ،حددتها
تلك
من
ُ
من الحماية َّإال َ
بعد مراعاة مجموعة َ
العناصر في َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
سيادة القانو ِن،وحقو ُق
أداء
ياته األساسية ،وكذلك
احترُام
ُ
اإلنسان وحر ُ
وجود سلطة مستقلة أو أكثر ولها ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
االمتثال لقو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
البيانات،
حماية
اعد
وفرض
ضمان
مسؤولية
الشخصية،مع
البيانات
حماية
مجال
فعال في
ٌ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
أي التز ٍ
وااللتز ِ
امات أخرى
اتفاقيات أو
ناشئة عن
الدولية
امات
الملتزمة بها تلك الدول ُة أو المنظم ُة ،و ُّ
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ٍ
ٍ
ِ
متعددة األطر ِ
إقليمية ،وال ِسَّيما فيما َّ
ٍ
يتعل ُق
اف أو
أنظمة
صكوك ملزمة قانوناً ،وكذلك عن مشاركتها في
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مستوى
الشخصية
البيانات
حماية
اج َع
الشخصية ،كما أوجب ِت المادةُ السالف ُة
البيانات
بحماية
الذكر؛ ْ
أن ُي َر َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
االتحاد
تنشر مفوضي ُة
المنظمات
الدول أو
في تلك
كل أر ِ
بشكل دورٍي على األقل َّ
بع سنوات،على ْ
أن َ
ِ
ِ
األوروبي في الجر ِ
ِ
ِ
لالتحاد ،وعلى ِ
ِ
المنظمات
الجهات أو
بالدول و
موقع َها على اإلنترنت قائم ًة
الرسمية
يدة
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الشخصية.
البيانات
حماية
من
الدولية التي تتمتَّ ُع
بمستوى كاف ْ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
أن مثل هذه اإلجر ِ
اءات ِ
ِ
البيانات الشخصية
المعلوماتية أو
الخصوصية
حماية
نطاق
توس ُع من
َ
ونرى َّ َ
ِ
ِِ
ِ
اإللكترونية؛ وذلك ل ِ
حمايتها في ِ
ِ
الحماية
من
بأن تجعَل َها تتمتَّ ُع ب
حال نقلِ َها إَلى خارِج
حدود الدولةْ ،
المستوى َذاتــه َ
َ
َ
ِ
البيانات إَلى ٍ
ٍ
ِ
جهة ليس لديها مستوى ٍ
السماح ِ
الحماية؛ لحماية
كاف من
بنقل
خر ،وعدم
ِ
عند نقلها ْ
َ
من بالد إَلى آ َ
ً
ِ
ِ
االطالع أو اإل ِ
فشاء أو االستخدا ِم ِ
ِ
الشخصية وتأمينها َّ
خاص ًة.
مخاطر
ضد
البيانات والمعلومات
ِ
غير المشروِع َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالذكر َّ
االتحاد األوروبي ،حتى
الشخصية إلى خارِج
البيانات
نقل
يع َذ ِاتـ ِـه
أن
جدير
من التشر ِ
ْ
َ
المادة َ 49
و ٌ
أجازت َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
في ِ
ِ
إليها البيانات في َّ
عد ِة
وجود
حال عد ِم
مستوى كاف َ
من الحماية في الدول أو المنظمات الدولية المنقول َ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ض لها
بالمخاطر
إبالغه
بعد
المحتملة التي ْقد َّ
حاالت ،منها الموافق ُة الصريح ُة للمعنـي بالبيانات على نقلها َ
تتعر ُ
ِ
ِ
ٍ
النقل أو
التحويل ضرورياً
النقل ضرورياً
ألسباب تتعَل ُق بالمصلحة العامة ،أو ْ
ُ
البيانات ،أو إ َذا َ
ُ
أن يكو َن ُ
كان ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إلنشاء الدعاوى
الحيوية
المصالح
لحماية
ممارست َها أو
القانونية أو
ِ
ِ
النقل ضرورياً
الدفاع عنها ،أو ْ
أن يكو َن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
غير ٍ
قانونيا عَلى تقدي ِم
جسديا أو
قادر
بالبيانات أو
للمعنـي
ين متى َ
األشخاص اآلخر َ
ً
ً
كان المعنـي بالبيانات َ
المو ِ
افقة ...إلخ.
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المطلب الثاني
ُ
اإللكتروني ِّة
الشخصي ِّة
مدى الحماية التي تكفُل َها بعض التشريعات العربية للبيانات
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ليس
على الرغ ِم ْ
من تزايد االعتماد على الحاسب اآللي واإلنترنت في مختلف القطاعات بالدول العربية من ُذ وقت َ
وسائر األجهزة اإلدار ِ
ِ
ِ
المرور والجواز ِ
بالقر ِ
ِ
ِ
ية األخرى بتقدي ِم خدماتها
ات
كشرطة
المختلفة؛
يب،وقيا ِم أجهزِة الدولة
ِ ()117
تحدث بطر ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يقة
الخدمات
المعامالت و
أغلب
حيث
بالحكومة
ف
بشكل
ٍ
ُ
اإللكترونية ُ ،
ْ
إلكتروني ،بما ُي ْع َر ُ
أصبحت ُ

ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
المستخدمين وقلَقهم؛
مخاوف
يثير
إلكترونية(،)118
َ
ُ
وضعف حماية البيانات والمعلومات الشخصية اإللكترونية ُ
ِ
ِ
ِ
االحتيال(ِ )119
ِ
ِ
ِ
ِ
عنه االحجام ِ
الخدماتَّ ،إال َّ
ع في
أن
التعامل مع تلك
عن
نتج
ا
ـم
.م
القرصنة و
عمليات
بسبب
َّ
المشر َ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحاسب اآللي واإلنترنت ،وتأثيرها
السيئة الستخدا ِم
اآلثار
غاب عنه مواجه ُة
بعض
الدول العربية-فيما ُ
يبدو -قد َ
ِ
على الحر ِ
الفردية أو العام ِة واالقتصاد القومي.
يات
ـار الس ـ ِ
ـيئة ،سـ ـواء أك ــان بتح ـ ِ
وف ــي المقاب ـ ِـل َّ
ـض ال ـ ِ
تفطـ ـ َن المش ـ ِـرعُ-ف ــي بع ـ ِ
ـدول األخ ــرى -لمواجه ـ ِـة تل ــك اآلث ـ ِ
ـديث
َ
ٌ
ٍ
ٍ
التشر ِ
ٍ
بينهـا فـي التنظـي ِم ونط ِ
يعات القائم ِـة أم إص ِ
ـاق الحماي ِـة.إ ْذ ينبغـي أن
ـدار تشـريعات حديثـة علـى اخـتالف فيمـا َ
ْ
معوقـاً لحياتــه ،ومنتهكـاً لحقوقـه ،ولــن َّ
يكـو َن التطـور فـي تقنيـ ِـة المعلومـات فـي خدمــة الف ِ
ـرد ،ال ِ
يتحقـ َق ذلـك إال مــن
ُ
ـكل يضــمن االســتفادة مــن تلــك التقنيـ ِـة ،ويضـع الجـز ِ
ـالل التنظــي ِم التشـريعي الســتخدام تقنيـ ِـة المعلومــات ،بشـ ٍ
خـ ِ
اءات
َ
ُ
ََ ُ
( )117خالد ممدوح إبراهيم ،إبرام العقد اإللكتروني ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2006 ،ص.49
( )118محمـد أمـين الخرشـة ،نـايف عبــد الجليـل الحمايـدة ،الحمايـة الجنائيـة للتوقيــع اإللكترونـي فـي التشـريعين اإلمـاراتي والبحرينــي،
دراسة مقارنة ،مجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية 2014م ،المجلد  ،16العدد  ،1ص. 320
( )119عطـا عبـد العـ اطي السـنباطي ،اإلثبـات فـي العقـود اإللكترونيـة ،د ارسـة فقهيـة مقارنـة ،دار النهضـة العربيـة القـاهرة2008 ،م،
ص .67،68
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بخصوصيات غيرهم ،وغياب التنظـي ِم التشـريعي مـن شـأنه أن يجعـل تقنيـ َة المعلوم ِ
ِ
ـات
العابثين
للمجرمين و
الرادع َة
ْ
َ
َ
ُ
َ
ـالل هـذه الجزئي ِـة مـن الد ارس ِـة معرفـ َة مـدى فاعلي ِـة تلـك التشـر ِ
آفـ ًة علـى الفـردِ والمجتم ِـع ،وسـنحاول مــن خ ِ
يعات فــي
ٍ
ِ
حماية للخصوصية المعلوماتية ،كما يأتي:
توفير
ِّ
ِّ
ِّ
التشريع السعودي:
اإللكترونية في
الشخصية
البيانات
أوالً:حماي ُة
ِّ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
تكن
َّأدى
ُّ
ائم مستحدثة لم ْ
التطوُر السر ُ
يع في مجال تقنية المعلومات إلى ظهور أنماط جديدة من المعامالت وجر َ
ِ
المملكة العر ِ
ِ
السعودية مجموع ٌة من
بية
صدر ْت في
كان القانو ُن هو مرآة المجتمع فقد
ً
موجودة من قبل ،ولما َ
َ
الخاصة ،تهدف إَلى مو ِ
ِ
المجتمع والقانو ِن مع تلك المتغير ِ
التشر ِ
ات ،ومن تلك التشريعات:
اكبة
يعات
ِ
ُ
ِّ
دت المادة الثالث ُة على سر ِ
ِ
ِ
ِ
أك ِ
ِّ
لسنة 2001مَّ :
االتصاالت و ِ
ومنعت
المعلومات،
أمن
ية
االتصاالت
نظام
.1
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
االتصاالت ِ
التقاط ِ
منقولة
معلومات
هاتفية أو
مكالمات
أي
من
وشركات
خدمة اإلنترنت
مزود
المادةُ 37
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتتصل
الخدمة
مشغل
المعلومات التي حازها
البيانات أو
بذلك
شبكات
عبر
االتصال العامة ،ونعنـي َ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ومكانـ ِـه ،و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومحل
شخصية،
إثبات ال
بوسيلة
الخاصة
البيانات
المهنة ،و
الميالد
يخ
بالمشترك؛ كاالس ِم ،وتار ِ
ِ
اإلقامة ...إلخ(.)120
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
المتعمد ِ
محتويات ِ
ض ْت خالل إرسالها ،متى كان
معلومات أو
عن
الكشف
تعاقب على
أي رسالة اعتُ ِر َ
و ُ
ِ
ِ
فالقصد العام َّ
ِ
يتحق ُق
القصد العام،
افر
ُ
ُ
يلزم لقيام َها تو ُ
الكشف عنها خارج نطاق الواجب ،وهذه الجريم ُة ُ
بإر ِ
ِ
ِ
عقاب إذا
المادي للجريمة( ،)121وال
الركن
يتكو ُن منها
الفعل اإلجرامي ،مع العل ِم
ادة
ُّ
بالعناصر التي َّ
ُ
َ
( )120ارجــع  :إب ـراهيم حامــد طنطــاوي ،أحكــام التج ـريم والعقــاب فــي قــانون تنظــيم االتصــاالت ،د ارســة تأصــيلية وتحليليــة لنصــوص
القانون رقم  10لسنة 2003م ،دار النهضة العربية ،القاهرة2003 ،م ،ص .149
( )121محمــد زكــي أبــو عامر،ســليمان عبــد المــنعم ،قــانون العقوبــات الخــاص ،منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ،بيــروت2004 ،م ،ص
.79
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ِ
َّ
غير َّ
أن هذا القانو َن وإن
كان
ف
الكشف متعمداً ،ولكن في الحاالت التي ُ
ُ
القصد أو َ
ُ
تخل َ
يجيزَها القانونَُ .
ِ
يتضح في المو ِاد 13و 37
للرسالة ومحتوياتها؛ َّإال َّأنه كما
كان يكفلُ الحماي َة
َ
ُ

يوفر الحماي َة
ُ

َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخاص ِة
االتصال
كشبكات
من ُدو ِن غيرها؛
االتصال
شبكات
عبر
َّ
العامة ْ
لالتصاالت التي تُ ْـج َرى َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
عام
اإللكترونية
للبيانات الشخصية
فعالة
حماية
توفير
االعتماد عليه في
يمكن
العاملين بها ،فال
و
بشكل ٍ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اص ًة.
اآللية
المعالجة
مخاطر
ضد
للبيانات َخ َّ
ِّ
ِّ
ِّ
أن الجرائم المعلوماتي َة ِ
:ال َش َّك ِفـي َّ
مخاطر جسيم ًة
تشك ُل
المعلوماتية
مكافحة جرائمِّ
نظام
.2
لسنة 2007م َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
مستمر،
تطور
دائما في
على الحريات الفردية؛ وذلك العتماد َها على تقنية المعلومات واإلنترنت ،وهي ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المعلوماتية ،والمساعدة
من الجرائ ِم
المشرعُ هذا
أصد َر
ولذلك
َ
النظام لحماية الحقو ِق والحريات ،والحد َ
َ
ِ
ِ
وحفظ الحقو ِق المتر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
باإلضافة
اآللية واإلنترنت
للحاسبات
تبة على االستخدا ِم المشروِع
األمن
تحقيق
على
ِ
ِ
ِ
االقتصاد القومي و ِ
العامة(.)122
اآلداب
حماية
إلى
ِ
ِ
اآللية للبيانات أو نقلها
ط بالمعالجة
المعلوماتية
صُد بالجرائم
سلوك غير مشروعٍ يرتب ُ
ٌ
ُوْيَق َ

()123

أو ٍ
غش

()124
ِ
سلوك غير قانونيَّ ،
ٍ
النظام
توس َع
يتعل ُق
ينصرف إلى
معلوماتي
بالمعلومات التي ُعولِ َـج ْت  ،في حين َّ
ُ
ُ

ِ
ِ
أي ٍ
ِ
في تعريفها َّ
بالمخالفة
الشبكة المعلوماتية
الحاسب اآللي أو
استخدام
متضمنا
فعل يرتكب
بأنـها ُّ
ً
َ
()125
ُّ ِ
مرس ٌل عبر شبكة المعلومات أو عن
تعاقب المادةُ الثالث ُة على
ألحكا ِم النظام  ،و ُ
التنصت ع َّما هو َ

( )122المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات السعودي.
( )123عبــد و حســين علــي محمــود ،سـرقة المعلومــات المخزنــة فــي الحاســب اآللــي ،رســالة دكتــوراه ،جامعــة عــين شــمس2001،م،
ص.42
( ) 124ارجــع  :علــي عبــد القــادر القهــوجي ،الحمايــة الجنائيــة لبـرامج الحاســب ،دار الجامعــة الجديــدة للنشــر ،اإلســكندرية1997 ،م،
ص .2
( )125المادة األولى من نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات السعودي.
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ِ
فعل ِ
أي ٍ
من دو ِن ٍ
طر ِ
االلتقاط أو االعتراض ،و ِ
مساسا بحرمة
يشك ُل
حق ،و على
يق الحاسب اآللي ْ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
بااللتقاط
صُد
الحياة الخاصة باستخدام الهواتف المحمولة المزودة بكامي ار أو ما في حكمها ،وإذا كان ُيْق َ
من دو ِن ِ
صحيح
مسوٍغ قانوني
ٍ
مشاهدةُ البيانات أو الحصول عليها ْ

()126

َّ
التنص َتL’écouteيعني
فإن
ُّ

ِ
األذن باستر ِ
ِ
يق الحاسب عن طر ِ
المعلومات أو عن طر ِ
اق
يق
التجسس على ما هو مرسلٌعبر شبكة
ُّ
السمع.
ِ
ِ
البيانات ،والحق في احترام المر ِ
ِ
ِ
االتصاالت،
وحرمة
اسالت
النص إلى حماية نقل
ويهدف المشرع بهذا
ُ
ِ
ِ
ط اإلجرامي للجريمة َّ
يتحق ُق باالعتداء على
أشكال النقل اإللكتروني
وكافة
للبيانات والمعلومات ،والنشا ُ
ِ
ِ
مصيدة البيانات التي تلتقط البيانات(.)127
الرسائل المتبادلة عبر البر ِيد اإللكتروني ،أو
ِ
وال َش َّك ِفـي َّ
الخصوصية في
عت من حماية
عبر الشبكة وكل فعلٍ قد َّ
وس ْ
مرس ٌل َ
أن عبارة ٍما هو َ
ِ
ِ
وعناوين البريد
الرموز
تشمل
الحديثة،بحيث
وسائل التقنية
مواجهة
َ
الصور الشخصية و َ
َ
األحاديث و َ
ُ
ِ
اإللكتروني ...إلخ ،وأي ٍ
ِ
األمر
بالخصوصية عبر تلك األجه ِزة،وإن كان
المساس
فعل ينطوي على
ُ
التحديد تماشياً مع مبدأ شر ِ
يقتضي-في نظرنا -بيان األفعال المعاَق ِب عليها على ِ
ِ
عية الجرائم
وجه
ُ
ِ
يع والقضاء.
و
العقوبات ،والفصل بين سلطة التشر ِ
انتهاك حرمة األصو ِ
ِ
ِ
جدير بالذكر َّ
ات الخاصة،
يعاقب بمقتضى المادة 1-226عقوبات على
المشرعَ الفرنسي
أن
ٌ
ُ
ِ
ِ
ٍ
أضيفت مادةٌ جديدةٌ هي المادة -226
بالحبس سن ًة وغرامة  45ألف يورو ،و
مكان خاص
الشخص في
وصورة
ْ
المادة ِ
ِ
ِ
 1-2لقانو ِن
يشدُد المشرعُ من
العقوبات بمقتضى القانون رقم 1321لسنة  2016وبمقتضى هذه
ِ
المنصوص عليها في المواد
االعتداء بالطريقة
ألف يورو إذا وقع
العقوبة ،ويجعلها
الحبس سنتين وغرامة َ 60
َ
ُ
( )126المادة األولى من نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات السعودي.
( )127حسني الجندي ،التشريعات الجنائية الخاصة في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة ،الكتـاب الثالـث ،قـانون مكافحـة جـرائم تقنيـة
المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدةِ ،م ْن ُدوِنناشر ومكان نشر ،الطبعة األولى2009 ،م ،ص . 25
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ِ
ِ
 2-1،226-226على األصو ِ
الشخصية ذات الطابع الجنسي  ،كما ِ
العقوبات َذاتُـ َـها
تطب ُق
الخاصة والصور
ات
ُ
لطرف ٍ
ٍ
ِ
من يقوم ِ
ثالث ،
للجمهور ،أو
بنشر أو عرض الصوت الخاص أو الصو ِرة ذات الطابع الجنسي
على ْ
بالطرق المحددة في المادة .)128(1-226
يقوم عليها
اهتم المشرعُ السعودي بحماية السر المصرفي secret bancaireباعتباره من ِ
كما َّ
أهم المبادئ التي ُ
ِ
المصرف بالطمأنينة على سرَّي ِة أعمالهم المصرفية( ،)129وبطاقات
العمل المصرفي ،إ ْذ يشعر المتعاملين مع
ُ
ٍ
الدفع اإللكتروني للمال ،حيث تعتبر بمثابة ٍ
بطاقة تصدر عن
صك أو
هام ًة من وسائل ِ
االئتمان التي تُ َعُّد وسيل ًة َّ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
صاحب َها من شرِاء السلع و
وتقوم بوظيفتي الوفاء واالئتمان( ،)130وتُـ َم ِك ُن
معي ٍن،
مالية باسم
مؤسسة
شخص َّ
َ
ُ
ِ
البطاقة من دو ِن دفع الثمن في الحال؛ لتضمنها التزام المصدر بالدفع ،أو ِ
تمك ُن صاحبها
الخدمات من ُمعتَ ِمِد
ْ
َ
من سحب األمو ِ
ال من المصارف( ،)131إ ْذ ِ
الوفاء بالتزاماتهم المالية في مواجهة الغير( ،)132لذلك
تسه ُل عليهم
َ
ِ
ِ
المتعلقة بملكية أور ٍ
من دو ِن ٍ
اق
البنكية أو االئتمانية ،أو
حق إلى البيانات
نجد المادة الرابعة
تعاقب على الوصول ْ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
حدث
تقوم الجريم ُة متى
َ
مالية؛ للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال ،وكل ما تتيحه من خدمات ،فال ُ
( )128المــادة  1-2-226مــن قــانون العقوبــات الفرنســي والمضــافة مــؤخ اًر بالقــانون رقــم  3121لســنة 2016م بشــأن الحكومــة
الرقمية.
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour uneRépubliquenumérique
( )129عبــد القــادر عطيــر ،ســر المهنــة المصـرفية فــي التشـريع األردنــي ،د ارســة مقارنــة ،الطبعــةاألولى ،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،
عمان ،1996 ،ص.2
( )130فايز رضوان ،بطاقات الوفاء ،المطبعة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،1990 ،ص.71
()131راجع :عمرسالم ،الحماية الجنائية لبطاقات الوفاء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،1995 ،ص .14
( )132فياض ملفي القضاة ،مسؤولية البنوك الناتجة عن استخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء  ،كتاب بحوث مؤتمر القـانون والكمبيـوتر
واإلنترنـت ،كليـة الشـريعة والقـانون 3-1،مــايو 2000م ،جامعـة اإلمــارات العربيـة المتحـدة  ،كليــة الشـريعة والقــانون بالتعـاون مــع
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة ،الطبعة الثالثة2004،م،ص . 930
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ِ
ِ
المعلومات
الكشف عن البيانات و
األمر
يتطلب
يجيزها القانون،فقد
الوصول إَلى تلك البيانات في األحوال التي ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ِ
البيانات الشخصية للفرد بطاب ِع
مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة وغس ِل األموال ،إذ ينبغي أن تكتسي
في إطار
ُ
َ
الحق في خصوصية المعلومات و ِ
ِ
أن مكافح َة اإلرهاب قد تقتضي إحداث توازٍن ٍ
السرية،غير َّ
الحق في
دقيق بين
()133
ِ
امها.
األمن  ،فكالهما من حقوق اإلنسان الواجب احتر ُ

ِ
وفيما َّ
ِ
بالدخول إَلى النظام أو المواقع نجد َّ
تعاقب على الدخول غير
الثانية
أن المادة الثالثة في فقرتها
يتعل ُق
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
معين أو االمتناع عنه ،أما الفقرة الثالثة من المادة
بعمل
شخص أو ابت اززه لحمله على القيا ِم
المشروع؛ لتهديد
ِ
الموقع
تصميمات
اقع اإللكترونية( ،)134أو الدخول إليها لتغيير
الثالثة
ِ
تعاقب على الدخول غير المشروع إلى المو ِ
ُ
ِ
تعديله أو شغل عنوانه ،في حين تعاقب المادةُ الخامس ُة على ِ
فعل الدخول غير المشروع؛ إللغاء
أو إتالفه أو
ُ
ِ
البيانات أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتالفها أو تغيريها أو القيام بإعادة نشرها.
إلكتروني أو نظا ٍم معلوماتي مباشرًة أو عن
موقع
تعاقب على الدخول غير المشروع إلى
ٍ
ٍ
َّ
أما عن المادة السابعة ف ُ
األمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو
تمس
طريق اإلنترنت أو بواسطة أجهزِة الحاسب؛ للحصول على بيانات ُّ
َ
االقتصاد الوطني.ويتحقق الدخول غير المشروع طبقا لهذا النظام بدخول شخص بشكل متعمد إلى حاسب آلي
أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مرخص للشخص بالدخول إليها.

()135

ِ
ظ َّ
النص على تجريم صورة
تعاقب على
النصوص السابقة
أن
الدخول إَلى النظام أو المواقع ،وأغفلت َّ
و المالح ُ
ُ
َ
تقل خطورًة عن صورة الدخول غير المشروع،
البقاء Le maintienغير المشروع في النظا ِم،وهذه الصورة ال ُّ
(133) Marine Farshian: op,cit,p.6.
( )134عــرف نظــام مكافحــة الجـرائم المعلوماتيــة الســعودي فــي مادتــه األولــى الموقــع اإللكترونــي َّ
بأنــه مكــان إتاحــة البيانــات علــى
الشبكة المعلوماتية من خالل عنوان محدد.
( )135المادة األولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي .
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ٍ
النص على تجريم ِ
أوسع للنظام والبيانات التي يحتويها،إذ
حماية
فعل البقاء غير المشروِع؛ لتوفير
وكان ينبغي ُّ
َ
المساس بسرية البيانات وسالمتها.
تب عليه
ُ
يتر ُ
النص على تجريم ِ
َّ
من دو ِن فعل البقاء غير المشروع،كانت هي ذاتُها سياس َة المشرِع الفرنسي
إن َّ
فعل الدخول ْ
ِ
َّ
يقتصر على الدخول
القديم في المادة  184عقوبات
يم
ُ
ُ
فيما يتعل ُق بجريمة انتهاك حرمة المسكن ،فقد كان التجر ُ
المشرع بعد ذلك فعل البقاء غير المشروِع بمقتضى ا ِ
لمادة -226
وجرَم
من دو ِن البقاء غير المشروع في المنزلَّ ،
ُِ
ْ
َ
ِ
ِ
الصادر في  24يونيه .)136(2015
المعدلة مؤخ اًر بالقانو ِن رقم 2015-714
 4عقوبات الحالي،و
( )136راجع :المادة  184من قانون العقوبات الفرنسي القديم والمادة  4-226من قانون العقوبات الفرنسي الحـالي  ،وهـذه األخيـرة
تم تعديلها مؤخ اًر بالقانون رقم  2015-174الصادر في  24يونيه  2015م
Loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciserl'infraction de violation de domicile.
وكانت صـياغة المـادة  4-226مـن قـانون العقوبـات الحـالي قبـل هـذا التعـديل قـد نصـت علـى الـدخول أو البقـاء فـي منـزل اآلخـرين
باالحتيــال أو التهديــد أو اإلكـراه  ،غيــر أن عبــارة ٍ الــدخول أو البقــاء ٍ ألغيــت بموجــب التعــديل ســالف الــذكر واســتبدلت بعبــارة ٍ
والبقاء في المنزل بعد الدخول طبقا للفقرة األولى  ٍ...وقد أصبحت بعد التعديل :
L'introductiondans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait
oucontrainte, hors les casoù la loi le permet, estpuni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.Le maintiendans le domicile d'autrui à la suite de l'introductionmentionnée au
premier alinéa, hors les casoù la loi le permet, estpuni des mêmespeines.
وبمقتضى هذا التعديل تقع جريمة انتهاك حرمة المسكن بمجرد وجود الفاعل داخل المنزل ،وتحقق فعل البقاء دونما الحاجة إلى
إثبات َّ
حدث عن
حدث عن طريق المناورات أو التهديد أو اإلكراه ،بل يكفي فقط أن يكون فعل الدخول وحده قد َ
أن فعل البقاء قد َ
طريق المناورات أو التهديد أو اإلكراه .
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ِ
للعقاب على ِ
ِ
كما َّ
الدخول إَلى
فعل
يتطلب
ع ال يكتفي بالقصد العام Dol généralبل
قصدا خاصاً
ً
أن المشر َ
ُ
ٍ
ٍ
الخاص يتطلب أن يرتكب الفعل عن عل ٍم وإر ٍ
ِ
معينة
نتيجة
تحقيق
ادة ،واتجاه إرادة الجاني إلى
،فالقصد
النظام
ُّ
ُ
َ
ُ
ِ
تخرج عن عناصر الفعل( ،)137وذلك بأن يكو َن
الموقع أو
تغيير تصميم
من الدخول التهديد أو االبتزاز أو
ِ
ُ
القصد َ
ِ
ِ
تجس ِ
تعديله أو شغل عنوانه ...إلخ،وعليه َّ
س
النصوص السابقة ال
فإن
إتالفه أو
تستوعب حالة االطالع أو ال ُّ
ُ
َ
ِ
نص المادة الثالثة في فقرتها األولى،إذا
المعلومات التي يحتويها
على البيانات و
النظام أو الموقع ،وهو ما يتناوله ُّ
ُ
ِ
ِ
الدخول إَلى النظام.
قصد خاص من
لم يشترط تحق ُق
ط لقيام الجرائم السابقة أن ِ
مجرد ،وتقع
سلوك
يحق َق الجاني مبتغاه من الدخول،فالجريم ُة هي جريمة
و ال يشتر ُ
ٌ
ٌ
ْ
ِ
تام ًة بمجرد ار ِ
الدخول إَلى النظام أو الموقع ْ ِن ٍ
ائم ال يتصور فيها
تكاب السلوك المتمثل في
من دو حق ،وهذه الجر ُ
ِ
البيانات
الشروعle tentativeوتخرج عن نطاقه( ،)138وفي إطار الوقاية من االعتداء على الخصوصية أو
ٍ
والمعلومات الشخصية َّ
المساس بالخصوصية،
بإنتاج ما من شأنه
شخص يقوم
كل
المادة السادس َة
فإن
ِ
تعاقب َّ
َ
ُ
ُ
وإرساله أو تخزينه عن طريق اإلنترنت أو الحاسب اآللي ،وحسناً فعل المشرع ذلك.
ِّ
ِّ
أك ِ
ِّ
لسنة 2007مَّ :
ِ
ومن يتبعه
دت المادةُ  18على الت از ِم مقدم خدمات
اإللكترونية
التعامالت
نظام
التصديق ْ
ُ .3
من العاملين بالمحافظة على سر ِ
ِ
ِ
سمح
ية
المعلومات التي َّ
َ
تحصل عليها بسبب نشاطه ،باستثناء المعلومات التي َ
مقدم الخدمات على
أن يحاف َ
صاحب الشهادة بنشرها،أو في الحاالت التي ُ
يجيزها القانو ُن ،وتتطلب السري َة ْ
ُ
ظ ُ
ِ
إصدار شهادة التوثيق ،أو إعداد مفاتح التوثيق
العميل لحفظها أو تبادلها أو استخدامها في
يقدمها
ُ
البيانات التي ُ
بيئة إلكترونية ٍ
اإللكتروني ،فالتصديق اإللكتروني يعمل على خلق ٍ
التعامل عبر اإلنترنت ،ولذلك
آمنة لمن ير ُيد
ُّ
ُ
ُ
من دو ِن تاريخ نشر ،ص .258
( )137عمر السعيد رمضان ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،القاهرةْ ،
( )138علي عبد القادر القهوجي ،شرح قانون العقوبـات ،القسـم العـام ،د ارسـة مقارنـة ،منشـورات الحلبـي الحقوقيـة ،بيـروت،2008 ،
ص .387-386
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ِ
ِ
اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات( ،)139كما َّ
النظام على احترام مبدأ
أك َد
المعامالت
يكتسي أهمي ًة كبيرًة في مجال
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
المعلومات
استغالل
خدمات التصديق
البيانات ،فحظرت المادةُ  23في فقرتها الثانية على مقدم
الغاية من جمع
َ
ِ
ِ
التي جمعها عن
من دو ِن موافقة المعنيَّ ،
أما الفقرةُ
طالب الشهادة ألغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديقْ ،
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الكشف عن سريتها للغير ،فحظرت
مخاطر
من
من المادة َذاتـ َـها فقد أكدت على سرية البيانات وحمايتها ْ
الثالثة َ
َّ
صاحب الشهادة
يأذن له
على مقد ِم خدمات التصديق
إفشاء المعلومات التي اطَل َع عليها بحكم عمله ،ما لم ْ
ُ
َ
يجيزها القانون.
بإفشائها ،أو في الحاالت التي ُ
ِ
فيلزم لقيام الجريمة أن يكو َن
الخدمات اإللكترونية
حدث للبيانات أو المعلومات التي وصلت لمقدم
اإلفشاء قد
َ
ُ
ف
بحكم عمله ،وليس كافة البيانات والمعلومات،فهي
ٌ
بيانات لها عالق ٌة بعمله،فال تقوم الجريم ُة عندما تُ ْك َش ُ
يجيزها القانون ،وهذه الجريمة من الجرائم التي يلزم لقيامها ُّ
تحق ُق
المعلومات بموافقة المعني أو في الحاالت التي ُ
ُ
القصد الجنائي بعنصريـ ِـه العل ِم واإلر ِ
َّ
ادة ،بأن يكون
يقوم بإفشاء المعلومات التي
َْ
مقدم خدمات التصديق عالماً بأنـه ُ
ُ
ِ
أن تتجه إرادته إلى ارتكاب اإلفشاء( .)140كما نجد المادةُ َذاتُ َها قد وفرت حماي ًة للبيانات َّ
ضد مخاطر
قد ْ
مت له ،و ْ
ٍ
ِ
ٍ
التجس ِ
من
متعلقة
توقيع إلكتروني
الدخول على منظومة
س أو السرقة أو االحتيال ،من خالل تجريم
ٍ
ُّ
آخر ْ
بشخص َ
َّ
ٍ
دو ِن
الركن المادي
ويتحق ُق
صحيح منه ،أو إذا قام بنسخها أو إعادة تكوينها أو قام باالستيالء عليها،
تفويض
ٍ
ُ
ٍ
بقيام الجاني بالدخول بطر ٍ
ٍ
يقة ِ
من دو ِن
النسخ أو إعادة التكوين أو االستيالء على
تفويض بقصد
ِ
غير مشروعة ْ
ِ
التوقيع اإللكتروني( ،)141كما يالحظ َّ
أن النظام لم يتناول تنظيم مسؤولية وسطاء اإلنترنت على خالف
منظومة
ِ
( )139زهيرة كيسي ،النظام القانوني لجهات التوثيق(التصديق) اإللكتروني ،مجلة دفاتر السياسة والقـانون ،جامعـة ورقلـة –الج ازئـر،
العدد السابع 2012،م ،ص .213
( )140أمين أعزان ،الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية ،دراسة مقارنة ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،2009 ،ص.216
( ) 141خالــد بــن عبــدو بــن معــيض العبيــدي ،الحمايــة الجنائيــة للتعــامالت اإللكترونيــة فــي نظــام المملكــة العربيــة السـعودية ،د ارســة
تحليلية مقارنة ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،2009 ،ص.138
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ِ
الدور الذي يقومون به؛ مثل
أهمي ِة
قانون المعامالت اإللكترونية بدولة البحرين وتونس( ،)142على الرغم من َّ
ِ
نقص في النظام كان ينبغي معالجته.
متعهد الوصول ،ومتعهد اإليواء وغيرهم،وهذا ٌ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِ
سبيل
:يعتبر هذا المشروعُ من الخطوات ال ُـم ِه َّمة في
الشخصي ِّة
البيانات
حماية
.4مشرو ُع نظامِّ
َّ
اإللكترونية ُ
ٍ
الوصول إلى قانو ٍن
ويدل على الوعي القانوني ومدى االهتمام بها ،والرغبة
خاص بحماية البيانات الشخصية،
ُّ
في توفير حماية لها؛ حرصاً على احترام الحر ِ
ٍ
شخص ينشر بيانات الغير
كل
يات
الفردية.ويعاقب المشروعُ َّ
ُ
ِ
ٍ
لق بتخزينها أ ْم طباعتها
اء َ
بعقوبة الغرامة َ 50
أكان فيما يتع ُ
ألف ريال ،وتضاعف العقوبة في حال العود،سو ٌ
؛كالرسائل والصور الخاصة أو الصوت.
ِ
للعبث بخصوصيات الغير ،وذلك بنشر عناوين البر ِيد
فالمجرمو َن قد يستخدمو َن اإلنترنت أو تقني َة المعلومات
األنشطة اإلجر ِ
ِ
ِ
اتفِ ،مـ َّما ِ
الصور وأرقام الهو ِ
ِ
امية التي
للخصوصية،وهذا من أكثر
اإللكتروني أو
يشك ُل انتهاكاً
ِ
عناوين البريد اإللكتروني للشخص من
جم َع
اهقين َّ
خاص ًةْ ،
ُ
تُ ْـج َرى عبر تقنية المعلومات واإلنترنت َلدى المر َ
كأن تُـ َ
ٍ
ِ
من دو ِن علمه ،ولذلك نجد َّ
يحظر عملي َة
ع
فضاء اإلنترنت ،واستخدامها بإرسالها في
أن المشرو َ
رسائل إلكترونية ْ
ُ
َ
السمات الحيوية؛ كالصورة الر ِ
ِ
قمية ،وبيانات
نشر البريد االلكتروني ،أو أرقا ِم الهواتف ،أو الفاكس ،أو الهوية ،أو
ِ
أحياء أو أمواتًا،
الوجه ،أو نشر البيانات الطبية والجسدية والعقلية والجنسية الخاصة باألفراد داخل المملكة
تمييز
ً
ِ
ٍ
خالف األنظمة السابقة
بشكل عام ،على
وإذا كان يحسب للمشروع َّأنـه كفل الحماي َة للبيانات الشخصية ل فراد
ِ
ٍ
ٍ
معين فقط ،غير َّ
يكفل حماي ًة فعال ًة للخصوصية
ع ال
مجال
للبيانات في
تكفل الحماية
التي
أن هذا المشرو َ
ُ
ُ
المعلوماتية.
ِ
ِ
الشخصية في ِ
حال نقلها إلى خارج الدولة ،أو االستخدام غير المشروع
للبيانات
عدم توفير حماية
ومن ذلك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضعف العقوبات المقررة
الشخصية ،باإلضافة إلى
للبيانات
المعالجة اآللية
للبيانات،وغير ذلك من مخاطر
( )142راجع :قانون المعامالت اإللكتروني بدولة البحرين وتونس.
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ِ
ِ
ِن
تشديد العقاب على مرتكبها؛ لما
ائم تقتضي
َ
ل فعال اإلجرامية على خالف ما ورد في التشريع المقار  ،فهذه الجر ُ
خاص ًة ،وما قد ِ
ٍ
يحقُقه
الفرد،كتشويه سمعة اإلناث في فضاء اإلنترنت
ضرر جسي ٍم
يترتَّ ُب عليها من
َّ
يصيب َ
ُ
ٍ
الجاني من أمو ٍ
ضخمة من وراء تلك الجرائم .
ال
ِّ
ِّ
ِّ
العماني:
اإللكترونية في
الشخصية
البيانات
ثانياً :حماي ُة
ِّ
التشريع ُ
تعتبر سلطنة عمان من ضمن أوائل الدول العر ِ
بية التي أدركت مخاطر تقنية المعلومات على الحر ِ
يات،
ْ
َ
ُ
فقدأصدرت تشر ٍ
يعات حديث ًة ،الغاي ُة منها مواجه ُة الجرائم المستحدثة أو تنظيم المعامالت اإللكترونية ،ومن أهم
ْ
تلك التشر ِ
يعات(:)143
ِّ
ِّ
ـرص القــانو ُن علــى تــوفير الثقــة والرقابــة الالزمـ ِـة
.1قــانو ُن المعــامالت اإللكترونيــة رقــم  69لســنة 2008م :حـ َ
ِ
العديد من القواعد التي
وسالمت ِـها ،و ماية البيانات والمعلومات الشخصية ،بوضعه
لصحة المعامالت اإللكترونية
َ
يمكن من خاللها حمايـ ُة تلـك البيانـات أو المعلوم ِ
ـات مـن االعتـداء عليهـا( ،)144فالفصـل السـابع ِ
يؤكـُد علـى حمايـة
ُ
ُ
ِ
فتعاقب المادةُ  43على تجميع البيانات أو معالجتها أو اسـتخدامها م ْـن دو ِن موافق ِـة المعنـي،
بيانات المستخد ِم،
ُ
ـب الم ــادةُ  44عل ــى اإلفش ــاء أو التحوي ــل أو اإلع ــالن أو نش ــر بيان ــات ش ــخص م ـ ْـن دو ِن موافقت ــه،فيما ع ــدا
وتعاق ـ ُ
ـات ضــروري ًة للكشــف عــن جريمــة أو منعهــا ،بنــاء علــى طلـ ٍ
ـب
ـأن تكــو َن تلــك البيانـ ُ
الحــاالت التــي يجيزهــا القانو ُن،كـ ْ
ً
العماني قـد أدخـل تعـديالً علـى قـانون الجـزاء سـنة2001م لمكافحـة جـرائم الحاسـب اآللـي ،فكانـت المـادة 276
( )143كان المشرع ُ
مكرر تعاقب على تعمد استخدام الحاسب اآللـي فـي االلتقـاط غيـر المشـروع للمعلومـات ،أو البيانـات أو التنص ِ
ـت عليهـا.. ،الـخ
وهذه المادة وغيرها ِ
ألغَي ْت الحقاً بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم  22لسنة 2011م.
( )144حسين بن سعيد الغافري ،شرح قـانون المعـامالت اإللكترونيـة العمـاني  ، 2008/69دار النهضـة العربيـة ،القـاهرة2011،م،
ص .2،3
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التحقيق أو إذا كانت المعالجـ ُة ضـروري ًة لحمايـة مص ٍ
ِ
ِ
ـلحة حيوي ٍـة لصـاحب الشـأن ...إلـخ ،وفيمـا
جهات
رسمي من
ٍ
ِ
يتعلق بالعاملين يكون االلتزام بعدم اإلفشاء قائما حتى بعد ِ
الوظيفة؛ احتراماً للسر المهني(.)145
ترك
ً
ٍ
ِ
بيانات بحكم عمله في
يحوز
المعلومات ،فأوجبت على من
ثم أكدت المادةُ  45على الحق في اإلعالم أو
ُ
ِ
ِ
ٍ
إشعار خاص باإلجراءات المتبعة لحماية
يقوم قبل المعالجة بإعالم المعني عن طريق
المعامالت اإللكترونية أن َ
المس ُؤول عن المعالجة ،وكذلك تحديد
اءات
أن
البيانات الشخصية ،شر َ
َ
تتضمن هذه اإلجر ُ
ط ْ
َ
تحديد هوية الشخص ْ
طبيعة البيانات ،والغرض من المعالجة ،وطرق ومواقع المعالجة ،وكل ما من شأنه تحقيق األمن للمعالجة.
ِ
ِ
ِ
يعتبر من حقوق المعني
لبيانات  Droitd'accès aux donnéesالذي
الوصول إَلى ا
الحق في
أما عن
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
الشخصية ،فقد أكدت عليه المادةُ 46
تقوم عليها المعالج ُة اآلمنة للبيانات
بالبيانات ،ومن المبادئ الـمه َّمة التي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشخصية
البيانات
اقع
تمكين المعني من
يحوز البيانات
الشخص الذي
عندما أوجبت على
الدخول إَلى مو ِ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يوجد
يستتبع ذلك حق المعني في
جميع َـها إذا طلب ذلك(،)146وكان من المفترض أن
كأن َ
تعديل تلك البياناتْ ،
َ
مستخدم البيانات الشخصية التي ُجـ ِم َع ْت وفًقا للمادة 43
تمنع المادةُ 47
بها خطأ ولم ينص عليه المشرع،كما ُ
َ
ٍ
البيانات ،متى كان يرفض قبولها صراح ًة؛ وذلك لمنع
إلكترونية للشخص الذي جمعت عنه
من إرسال وثائق
ُ
ِ
الشخصية متى كانت تلك
االطالع غير المشروع على البيانات والمعلومات ،والمادةُ  48تحظر معالجة البيانات
المعالج ُة ِ
البيانات أو تنال من حقوقهم أو حرياتهم.
تسب ُب ضر اًر لمن جمعت عنهم
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
.2قانو ُن
المعلومات رقم  22لسنة 2011م :صدر هذا القانو ُن في سنة 2011م وأُْل ِغـي
تقنية
مكافحة جرائمِّ
َ
ِ
المعلوماتية،واالستخدام السي لتقنية
ويهدف إلى مكافحة الجرائم
بمقتضاه الفصل الثاني مكرر من قانون الجزاء،
ُ

ِ
ِ
المعلوم ِ
الثالثة على ِ
فعل الدخول
بالمادة
يعاقب المشرعُ العماني
ات،وعلى خالف الوضع في التشريع السعودي
ُ
( )145قارن مع المواد  39، 28من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المصري لعام .2017
( )146قارن مع المادة السابعة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية المصري لعام .2017
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ِ
ِ
المعلومات أو تجاوز الدخول المصرح به
وسائل تقنية
اقع أو النظ ِم المعلوماتية أو
المتعمد وغير المشروع للمو ِ
()147
ِ
ِ
حال البقاء غير المشروِع في
إليها أو االستمرار فيه بعد العلم بذلك  ،ويعالج المشرعُ من خالل الفقرة األخيرة َ

ِ
يقل خطورًة عن فعل الدخول غير
النظم أو المواقع اإللكترونية أو
وسائل تقنية المعلومات،وهذا الفعل ال ُّ
ِ
المشروع ،ويحق ُق الغاي َة َذاتَـ َـها التي قصد المشرعُ تحقيقها من تجريم فعل الدخول غير المشروع ،وهي االطالعُ
ِ
يجيزها
الفعل في الحاالت التي
حدث
الحال متى
تقوم الجريمة بطبيعة
و ُّ
َ
ُ
ُ
التجس ُس على البيانات ...إلخ ،وال ُ
القانون.
َّ
ِ
تعرض البيانات والمعلومات اإللكترونية المختزنة في النظام أو
األفعال السابقة
ظ العقوب ُة إذا ترتَّ َب على
وتغل ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
النسخ ،أو التدمير ،أو
اإلتالف ،أو
التشويه ،أو
التعديل ،أو التغيير ،أو
لإللغاء ،أو
وسائل تقنية المعلومات
ِ
ِ
ِ
ِ
إلحاق
النشر ،أو تدمير النظ ِم المعلوماتية أو سائل تقنية المعلومات أو شبكة المعلومات ،أو
النشر ،أو إعادة
ِ
ٍ
ِ
تأدية عمله ،وذلك وفًقا
شخص أثناء
الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين ،أو إذا وقعت األفعال السابقة من
ِ
ِ
اإلتالف أو التدمير قد َّ
يتحق ُق بالطرق
إشعال النير ِ
ان ،ويكفي لقيام
التقليدية؛ كتحطي ِم النظا ِم أو
للمادة الرابعة ،و
ُ
ُ
بأن من شأن فعله إتالف ِ
من دو ِن
افر القصد الجنائي العام ،الذي يكفي لقيامه علم الجاني َّ
مال الغير ْ
َ
الجريمة تو ُ
ٍ
اعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة(.)148

( )147تتفق سياسة المشرع البحريني مـع المشـرع السـعودي فـي هـذا الشـأن فـال يوجـد تجـريم لفعـل البقـاء بـالنظم المعلوماتيـة ،ارجـع
المادة الثانية من القانون رقم  60لسنة  2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات بالبحرين.
( )148طعــن جنــائي ليبــي  24فب اريــر 1987م ،الطعــن رقــم 33/511ق ،مجل ـة المحكمــة العليــا ،الســنة ، 2 ، 1العــدد  ،25ص
.233
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َّ
ِ
غير َّ
بمحو
اإلتالف المعنوي،
التدمير أو
أن الصورة الغالبة لإلتالف أو التدمير هي
وتتحق ُق هذه الصورةُ
ُ
ُ
َ
ٍ
ِ
المعلومات كلياً أو تدميرها إلكترونياً أو تشويه المعلومات أو البرامج على ٍ
صالحة
غير
نحو يجعلها َ
ِ
لالستعمال(.)149
ِ
ِ
تقنية المعلومات في ال ِ
تغيير أو
يعاقب على استخدام
كما َّ
اهتم المشرعُ بحماية البيانات في المجال الطبي  ،ف ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
هيأَ ِة تقر ِ
من دو ِن ٍ
تشخيص أو
فحص أو
ير
التعديل أو اإلتالف المتعمد ْ
حق لبيانات أو معلومات إلكترونية في ْ
ٍ
عالج أو ر ٍ
ِ
ِ
ِ
األفعال السابق ُة في
حدثت
عقاب إذا
المعلومات ،وال
وسائل تقنية
طبية ،مختزنة في النظام أو
عاية
ٍ
َ
ُ
ِ
يجيزها القانون أو بموافقة المعني(.)150
الحاالت التي ُ
ويكفل القانو ُن كذلك الحماي َة للبيانات والمعلومات الحكومية ،التي تقتضي طبيعتها أن تكو َن سري ًة ،وكذلك
ِ
ِ
ِ
ِ
حماية السرية المصرفية ،وذلك
المالية ،في إطار
المؤسسات
بالمصارف و
البيانات والمعلومات السرية الخاصة
ِ
ِ
ِ
ِ
من دو ِن ٍ
الحصول على تلك البيانات
حق إلى النظ ِم أو المواقع اإللكترونية؛ بقصد
بالعقاب على
الدخول المتعمد ْ
ِ
ِ
المعلومات المختزنة إلى اإللغاء أو التغيير أو
تعرض البيانات و
ظ العقوب ُة إذا ترتَّ َب على ذلك
و
المعلومات ،وتغل ُ
ُ
كان الدخول غير
التعديل أو التشويه أو اإلتالف أو النسخ أو التدمير أو النشر ،فال
َّ
محل لقيام الجريمة إذا َ
ٍ
خر غير قصد الحصول على البيانات والمعلومات المختزنة(.)151
متعمٍد ،أو كان
َّ
لغرض آ َ

( )149هدى حامد قشقوش،مرجع سابق،ص.43
( )150المادة الخامسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بسلطنة عمان.
( )151المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بسلطنة عمان.
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ِ
،فيعاقب القانو ُن
الموقع
مخاطر االختراق أو السرقة والعبث ببيانات
اقع من
كما
ِ
حرص المشرعُ على حماية المو ِ
ُ
َ
من دو ِن ٍ
حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات لموقع إلكتروني ،بقصد تغيير تصميمه أو
على الدخول المتعمد ْ
تعديله أو إتالفه أو إلغائه أو شغل عنوانه( ،)152فهذه األفعال ِ
تؤدي إلى عرقلة دخول المستخدم الشرعي إَلـى
ُ
المعلومات ،و ِ
ِ
ٍ
إتاحة
مساس بسرية البيانات و
عما يترتَّ ُب على هذا الدخول غير المشروع من
النظا ِم ،فضالً َّ
الفرصة أمام القراصنة الرتكاب جرائم أخرى كالتزوير أو االحتيال(.)153
حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات ِ
َّ ِ
ويعاقب المشرعُ كذلك على االعتر ِ
من دو ِن ٍ
لخط سير البيانات
اض
المتعمد ْ
ُ
التنص ِت
أو المعلومات المرسلة عبر اإلنترنت أو وسائل تقنية المعلومات ،أو قطع بثها أو استقبالها أو
ُّ
ِ
لضمان سالمة ِ
ِ
من دو ِن ٍ
حق.
عليها()154؛ وذلك
نقل البيانات والمعلومات ،وكذلك عدم اطالع الغير عليها ْ
وس ِ
ومن دو ِن ٍ
حق في نظا ٍم أو شبكة
عت المادةُ التاسعة من تلك الحماية ،حيث
تعاقب َّ
وقد َّ
كل من أدخل عمداً ْ
ُ
معلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات ،ما من شأنه إيقاف ٍ
يعدل
أي منها أو تعطيله عن العمل ،أو أن يلغي أو
َ
َ
أو ِ
امج أو البيانات أو المعلومات اإللكترونية المستخدمة أو المخزنة في ٍ
أي
يغي َر أو يشوه أو يتلف أو يدمر البر َ
منها ،مع علمه َّ
بأن ذلك من شأنه إيقاُفها أو تعطيُلها عن العمل ،وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات ،وهي
ِ
ِ
َّ
حدثت
القصد،بأن
ف
ُ
افر القصد بعنصريه العل ِم واإلرادة،فال تقوم إذا تخل َ
من الجرائ ِم العمدية التي يلزم لقيامها تو ُ
ِ
اإلهمال أو غيرها من صور الخطأ ِ
غير العمدي(.)155
األفعال عن طريق
ُ
( )152المادة السابعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بسلطنة عمان.
( ) 153د.خالد ممدوح إبراهيم ،الجرائم المعلوماتية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،2009 ،ص .278
( )154المادة الثامنة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بسلطنة عمان.
()155راجع المادة التاسعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بسلطنة عمان.
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يحدث إعاقة المراسالت ،وهو فعل ِ
يؤدي إلى تباطؤ أو إرباك ِ
عمل نظام المعالجة اآللية للبيانات ،فيترتَّ ُب
كما قد
ُ
ٌ
مادية أو ٍ
ٍ
ٍ
ِ
عليه تغيير في ِ
َّ
فنية تحول دو َن
ويتحق ُق ذلك بوضع ِ
وصول المراسلة،
عقبات
أي
حال عمل النظام،
ٌ
خر
ًا
أحد موظفي شبكة اتصاالت السلكية
أن
يستخدم ُ
كْ
جهاز يسمى  jammer؛ إلعاقة االتصال بين مستخد ٍم وآ َ
َ
من دو ِن ِ
حق الوصول إلى خدمات
للشبكة( ،)156لذلك
يقوم بإعاقة أو تعطيل عمدي ْ
ُ
تعاقب المادة العاشرة َم ْن ُ
مزود الخدمة أو الدخول إلى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات ،وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات
المختلفة.
ِ
ِ
ِ
ووسائل تقنية المعلومات بتجري ِم العديد من
المعلومات
الحماية المقر ِرة للبيانات و
وس َع من
وإن كان القانو ُن قد َّ
ٍ
ِ
األفعال التي لم ِ
ِ
حماية
تحقيق
يصل إَلى
يعاقب عليهاَّ ،إال َّأنـه لم
الفصل الثاني مكرر من قانو ِن الجزاء
يكن
ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الشخصية،الَ ِسَّي َما َّ
الشخصية.
المعالجة اآللية للبيانات
ضد مخاطر
فعالة للبيانات
االتصاالت رقم  30لسنة 2003م:كفل القانون الحماي َة لسر ِ
ِ
ِّ
البيانات والمعلومات
ية االتصاالت و
.3قانو ُن تنظيمِّ
ُ
َ
ِ
هيأَ ِة
الشخصية،
فيعاقب على استخدا ِم أجه ٍزة أو وسائل االتصاالت في غير األحوال المرخص بها ْ
،من ْ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
المرخ ِ
َّ
معلومات عن مضمون
الرسالة
بقصد الحصول على
ص له
االتصاالت أو حاالت تأدية مهام وظيفية لدى
ٍ
ألسباب
الهيأَِة
غير
أو مرسلها ،أو المرسل إليه إذا كان
َّ
مصرٍح له َ
من ْ
المستخدم لهذه الوسائل أو األجهزة َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
يجيزها
تشغيلية بالحصول عليها ،أو كان استخدامها بقصد إفشاء سرية البيانات،وذلك فيما عدا الحاالت التي ُ
القانون(.)157
ويعُّد ذلك تأكيدا من المشرِع على حرمة المر ِ
اسالت التي تحتوي على أسرِار ِ
شخصيته،غير َّ
أن هذا
الفرد وتعكس
ً
َ
َُ
القانو ُن ال يوفر حماي ًة فعال ًة للخصوصية المعلوماتية،إ ْذ يكفل الحماية للبيانات والمعلومات في نطاق
( )156راجع :إبراهيم حامد طنطاوي ،مرجع سابق ،ص .141
( )157المادة  61من قانون تنظيم االتصاالت بسلطنة عمان.
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ِ
ٍ
ٍ
يتحصل عليها العاملو َن
الشخصية
تشغيلية ،ال حماية غيرها من البيانات والمعلومات
ألسباب
االتصاالت،والتي
ُ
ٍ
ٍ
ِ
التي ُي ْحص ُل عليها في ِ
خاص َّ
مخاطر المعالجة اآللية للبيانات.
ضد
وبشكل
غير تلك األحوال،
َ
ِ
تجدر اإلشارةُ إلى َّ
السعودية والبحرين( -)158وتماشياً مع
العماني –خالًفا للمشرع في المملكة العربية
ع
َّ
أن المشر َ
و ُ
ِ
ِ
سياسة المشرِع الفرنسي ومشروع قانو ِن حماية البيانات الشخصية المصري لعام ِ ،2017
للبيانات
يقرُر حماية
ِ
حتى في ِ ِ
ِ
الحماية
من
حال نقله إَلى خارَج الدولة ،فالمادةُ  49تتطلب أن يؤخذ في االعتبار المستوى الكافـي َ
ِ
الغرض من المعالجة
البيانات
البيانات ومصدر المعلومات التي تتضمنها
للبيانات؛كطبيعة
َّ
ُ
خاص ًة ،و ُ
ذات
اعد ُ
ومدته،وكذلك القانو ُن المطبَّ ُق في الدولة المنقول إليها البيانات ،ومدى التزاماتها الدولية ،وكذلك القو ُ
ِ
ِ
أن ذلك ِ
البيانات،غير َّ
الصلة المطبقة في تلك الدولة لحماية البيانات ،وال َش َّك ِفـي َّ
أن ذلك
يوس ُع من نطاق حماية
ِ
يقتضي أن َّ
التنسيق مع نظيرتها التي تمتَّ ُع
الدولة
تتولى الجه ُة المختص ُة بضمان احت ار ِم هذه القواعد في
ْ
َ
ِ
ِ
السلطات ِ
ِ
ِ
نحو أفضل(.)159
المنقول إلي َها البيانات؛ لضمان
الدولة
نفس َها في
ب
تطبيق تلك األحكام على ً
نص ْت على ِ
ظ َّ
حق
أن
المادة الثامن َة من مشروِع قانون حماية البيانات الشخصية المصري لعام  2017قد َّ
ويالح ُ
َ
ِ
بالدخول إلى البيانات الشخصية التي تتعارض معالجتها
السماح
تصحيح أو مسح أو عدم
المعني بالبيانات في
ِ
ِ
نص ِت المادةُ التاسعة من المشروِع َذ ِاتـ ِـه على ِ
حق المعني في االعتراض على معالجة
مع أحكام القانو ِن،في حين َّ
اض االستقراء التجار ِ
ٍ
ِ
ٍ
مشروعة ،أو استعمالها ألغر ِ
ية (
ألسباب
تخصه ،على أن يكو َن ذلك
البيانات التي
ُّ
ِ
المشرعُ العماني أو السعودي،كما َّ
أن المشروع السالف الذكر في المادة
التسويق المباشر )،وهو ما لم ينص عليه
ِ
ِ
زوجية و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األصل العرقي
السياسية ،و
التوجهات
الجنسية ،و
الحالة
بالعالقات ال
المتعلقة
البيانات
 12يضفي على
خاص ًة ،فال يجوز معالجتُها َّإال
والمعتقدات الدينية ،والصحة والحالة النفسية للشخص ،وبيانات األطفال -حماي ًة َّ
( )158راجع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية بدولة البحرين.
()159انظر كذلك :المادة  44من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المصري لعام 2017م .
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يح من الجهة المختصة ،وفي جميع األحو ِ
يجوز معالجة أو جمع البيانات المتعلقة باألصل العرقي
ال ال
بتصر ٍ
ُ
ٍ
ٍ
عامة ،وبعد ِ
ٍ
ِ
خاص بذلك من
أخذ تصري ٍح
مصلحة
تحقيق
أو المعتقدات الدينية أو العالقات الزوجية َّأال بغرض
جهاز حماية البيانات الشخصية ،وال َش َّك ِفـي َّ
وس َع من حماية تلك البيانات ألهميتها وخطورتها
ع قد َّ
أن المشرو َ
ِ
ِ
أغفله المشرعُ العماني والمشرعُ السعودي والمشرعُ الليبي.
وميوله ،وهو ما
تحديد هوية الفرد
في
ُ
و ما هي الضمانات المقررة لحماية البيانات الشخصية لألطفال ؟
ِ
خالف الوضع في التشريعات محل الدر ِ
ِ
ِ
اسة َّ
الشخصية
البيانات
المادة  13من مشروع قانون حماية
فإن
على
َ
طفال ،عندما أوجب على ِ
ِ
مالك ِ
أي موق ٍع
خاص ٌة للبيانات الشخصية ل
المصري لعام  2017قد
قررت حماي ٌة َّ
ْ
ٍ
ِ
موجه ل طفال أو ِ
ِ
ٍ
استخدامها،
األطفال ،وكيفية
يوضح ماهية بيانات
إخطار على الموقع
مشغِل ِه بوضع
إلكتروني
ُ
المشغل للموقع اإللكتروني الحصول على مو ٍ
ِ
ِ
افقة
المالك أو
أوجب على
اإلفصاح عنها ،كما
والسياسة المتبعة في
ِ
َ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
بناء على طلبه -وبعد
صريحة من ولي أمر الطفل الذي تُ َ
جرى معالجةُ بيانات شخصية عنه ،وتزويد ولي األمر ً
ُّ ِ
ِ
جر ْت معالجتُها ،والغرض من المعالجة ،ونسخة من
التأكد من هويته -بتوضي ٍح لنوِع البيانات الشخصية التي َ
ٍ
ِ
ِ
البيانات أو ِ
قف معالجة ِ
بيانات
أي
بحذف أو مسح
يقوم
البيانات التي ْ
جرت معالجتها أو جمعها عن الطفل ،و ْ
أن َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جرى تجميعها عن الطفل إ َذا طلب ولي األمر ذلك  ،وعدم طلب ِ
كشرط
شخصية عن الطفل
بيانات
أي
شخصية َ
ِ
ِ
أي نشاط ِ
يقدمه الموقع.كما َّ
للمشاركة في ِ
الجديد الصادر عن االتحاد
الخصوصية والبيانات
يع حماية
أن تشر َ
يتطلب-حتى تكو َن
حيز التطبيق في  25مايو 2018م
األوروبي في  27أبريل  2016الذي سيدخل َ
ُ
ِ
ِ
الطفل الواضح َة والصريحة ،إ َذا كان عمره َّ
ست عشرَة سن ًة على األقل،
بيانات الطفل مشروع ًة -موافق َة
معالج ُة
َّ
يع
وال تكون المعالج ُة مشروع ًة قبل هذه السن إال بعد الحصول على موافقة ولي أمر الطفل،وقد أجاز التشر ُ
ِ
ِ
تحديد ٍ
تقل
لغرض الموافقة على
سن أقل للطفل؛
األوروبي للدول األعضاء
معالجة بياناته الشخصية ،على أ َّال َّ
َ
ثالث عشرة سن ًة.
في جميع األحوال عن َ
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فعل المشرعُ بذلك؛ تقدي اًر لسن الطفل وظروفه بعدم إدراكه لخطورة اإلجرِاء ،وما قد يترتَّ ُب عليه من آثار،
وحسناً َ
ٍ
ِ
بشكل غير مشروٍع عبر اإلنترنت والعالم االفتراضي في
األطفال واستخدا ِم بياناتهم الشخصية
ومنعاً الستغالل
اإلعالنات والدعاية على المنتجات والخدمات ،أو بيع

ِ
للشركات التجارية ،أو المواقع
صورهم وبياناتهم

أقل من
عمره َّ
اإللكترونية الجنسية اإلباحية،ومن ثم ال تكو ُن معالجة البيانات الشخصية للطفل مشروع ًة إذا كان ُ
َّ
ست عشرَة سن ًة ،أو كان يبلغها وكانت موافقته غير صريحة وواضحة ،فالموافقة الضمنية أو غير الواضحة ال
تحصل على المو ِ
َّ
افقة الصريحة على المعالجة من ولي
تعفي
القائم على المعالجة من المسؤولية ،إال إذا كان قد َّ َ
َ
ِ
ِ
الخصوصية التي تضعها بعض المواقع ،وتكون غير واضحة للمستخد ِم في ٍ
كثير
سياسة
أمر الطفل ،الَ ِس َّي َما مع
ِ
من األحيان ،وإن كان األمر يقتضي –حسب وجهة نظرنا -إلزام ِ
المشغ ِل بضرورِة
مالك الموقع اإللكتروني أو
ُ
َ
ٍ
ٍ
فهم المستخدم،
ٍ
توضيح وتبسيط َ
أكثر لسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع ،بعيداً عن التعقيدات ،بشكل يضمن َ
ٍ
بشكل أفضل.
األطفال والقاصرون لسياسة الخصوصية
الَ ِسَّي َما
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
التشريع الليبي:
اإللكترونية في
الشخصية
البيانات
ثالثاً :حماي ُة
ِّ
ـب
كانت تقني ُة المعلومات وتطبيقاتها كالحاسب اآللي واإلنترنت قد
أضحت مـن األهميـة بحي ُ
ْ
لئن ْ
ـتخدمها أغل ُ
ـث تس ُ
فإن المشرع الليبي لم يقدم على مو ِ
األجهزة في الدولة والقطاع الخاصَّ ،
اجهة سلبيات تلك التقنية وتأثيرها على
َ
ْ
ـض التشـر ِ
ِ
خالف الوضع في بع ِ
ـث أدخـل
الحريات(-)160وذلك على
يعات العربيـة ومنهـا قـانو ُن الجـزاء العمـاني ،حي ُ
ٍ
ظل
تعديالت على قانون العقوبات،
الهدف منها مكافح ُة الجرائم المستحدثة أو جرائم الحاسب اآللي -فقد َّ
المشرعُ
ُ
( )160أضيفت إلى قانون العقوبات الفرنسي مادة جديدة برقم  2-4-226بالقانون رقم 366لسنة 2014
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanismerénové
شخصا على مغادرة المكان الذي يقيم فيه ،عن طريق المناورات أو التهديد أو اإلكراه -في غير
كل من يرغم
وتعاقب هذه المادةُ َّ
ُ
ً
ثالث
األحوال التي تجيزها الدولة وبمساعدتها وفقاً ألحكام المادة L 1-153من قانون المرافعات المدنية والتنفيذ  -بالحبس
َ
ٍ
ألف يورو.
سنوات وغرامة َ 30
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أي تعـ ٍ
قــانون العقوبــات الليبــي بعيــداً عــن ِ
ـديالت يمكنهــا مواجهـ ُة اإلجـرام الحــديث أو الجـرائم المعلوماتيــة،وفي ظـ ِـل
ِ
ـق
ال رهــن األفكــار التقليديــة ،ولــم تلحـ ْ
هــذا الوضــع بــات قــانو ُن العقوبــات عــاج اًز عــن مواجهــة تلــك الجـرائم ،إ ْذ ال يـز ُ
التطور الذي لحق بالجريمة.
نصوصه
ُّ
ٍ
ٍ
ِ
إن القواعد التقليدية في قانون
َّ
فعالة للخصوصية المعلوماتية أو البيانات
حماية
العقوبات ال تكفي لتوفير
الشخصية اإللكترونية ،الَ ِسَّيما ضد مخاطر المعالجة اآللية ،فقد صدرت تلك النصوص لمو ِ
ِ
اجهة
والمعلومات
ْ
ُ
َ
مجال ِ
بيئة تختلف تماما عن ِ
معينة في ٍ
ٍ
تقنية المعلومات،إذ ال حماي َة فعال ًة لل ِ
ِ
ٍ
بيئة ُّ
بيانات
يع في
أفعال
التقد ِم السر ِ
ً
ِ
الشخصية في إطار القو ِ
اعد التقليدية في التشريع الليبي ،األمر الذي جعل التشر ِ
يعات المقارنة ال
والمعلومات
َ
ٍ
َّ ٍ
ِ
ِ
من الجرائم،
تكتفي بتلك القواعد التقليدية ،وجاءت بأحكا ٍم
خاصة ومستحدثة لمواجهة ذلك النمط المستحدث َ
وسنتناول بعض هذه القوانين ألهميتها كما يأتي:
ِّ
ِّ
لسنة :2017
الدستور الليبي
 .1مشرو ُع
ِ
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ،مشروع الدستور الليبي في  19يوليو  2017في مدينة
صدر عن الهيأة
َ
ِ
ِ
ِ
ض لها ،خاص ًة مع
حماية البيانات
اكا بأهمية
الشخصية والوعي المجتمعي بالتحديات التي َّ
البيضاء ،وإدر ً
تتعر ُ
ِ
ِ
المعلومات والحاسب اآللي ،وما قد يترتَّ ُب على ذلك من مخاطر
مجال تقنية
زيادة التقد ِم العلمي والتكنولوجي في
ٍ
ِ
جسيمة تمس الحياة الشخصية ِ
البيانات
للفرد ،فقد أكدت المادةُ  35من المشروع صراح ًة على حماية
وأضرار
ِ
األماكن الخاصة َّإال لضرورة ،وال تفتيشها َّإال
يجوز دخول
الشخصية للمواطن بقولهاٍ :للحياة الخاصة حرم ٌة ،وال ُ
ِ
إخضاع االتصاالت والمر ِ
في حالة التلبس أو ٍ
اسالت
الشخصية أو
المساس بالبيانات
يجوز
ِ
بأمر قضائي،كما ال ُ
ُ
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()161
ِ
للمراقبة َّإال ٍ
التدابير الالزمة
تضع الدول ُة
أن
بإذن من القاضي المختصٍ
 ،كما أكدت المادةُ  46على ْ
َ
َ

ِ
يمس األسرار
للشفافية ،وتضمن حرية تلقي
المعلومات ونقلِ َها وتبادلِ َها ،واالطالع عليها،وتعدد مصادرها بما ال ُّ
العسكرية و أسرار األمن العام،ولوازم إدارة العدالة ،وحرمة الحياة الخاصة،وما اتفق مع ٍ
دولة أخرى على اعتباره
َ
سرياً ،مع ِ
حق الحفاظ على سرية المصدر.
لمعلومات ونقلها وتبادلها ،وفقاً للضوابط الو ِ
ِ
ِ
يؤكد على ِ
اردة في
الوصول إلى ا
حق الفرد في
فالنص السابق
ُّ
ُ
النص صراح ًة على عدم جو ِاز نقل البيانات أو تبادلها مع ٍ
ِ
دولة ال توفر تشريعاتها
النص ،وإن كان من األفضل ُّ
ٍ
ٍ
يحددها القانون ،والحق في محو
ط
حاالت
الحماية الكافية للبيانات الشخصيةَّ ،إال في
معينة ،ووفقاً لضواب َ
ُ
ِ
ِ
وتصحيح َها ،واالعتراض على معالجتها وفقاً للضوابط التي يضعها القانون.
البيانات
دساتير اعتبرت َّ
تجدر اإلشارةُ إلى َّ
أمن الفضاء المعلوماتي جزٌء من منظومة األمن القومي
أن هناك
أن َ
َ
و ُ
ِ
للدولة ،وال َش َّك في َّ
يعكس مدى االهتمام بالبيانات والمعلومات ،لما لالعتداء عليها خاصة
أن ذلك
واالقتصادي
ُ
ِ
ٍ
ط َّأال ِ
ِ
يؤدي ذلك إلى
بمختلف القطاعات في
جسيمة تلحق
عبر الهجمات اإللكترونية من أضرٍار
الدولة،شر َ
ِ
ِ
بالحق في حرية التعبير باعتباره من الحقوق المكفولة في الدستور.
المساس
ِ
نص ِت المادةُ ( 31من الباب الثاني:المقومات األساسية
ومن تلك
الدساتير الدستور المصري لسنة ،2014فقد َّ
ِ
ِ
للمجتمع) على َّ
االقتصاد واألمن القومي ،وتلتزم الدول ُة
منظومة
أساسي من
أن ٍأمن الفضاء المعلوماتي جزٌء
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النحو الذي ينظمه القانو ُن.
للحفاظ عليه،على
الالزمة
التدابير
باتخاذ
( )161كفلت بعض الدساتير العربية صراح ًة سرية وحماية البيانات الشخصية للفرد ،ومـن تلـك الدسـاتير  :الدسـتور التونسـي لسـنة
 2014وفق ـاً للفصــل  ، 24الدســتور الج ازئــري لســنة  2016وفق ـاً للمــادة  ( 46معــدل بالقــانون رقــم  16-01الصــادر فــي 6
مارس  ،2016ومنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،14بتاريخ  7مارس . ) 2016

][210

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َّ
يلزم المشرعُ بإصدار
البيانات الشخصية في
النص على حماية
إن َّ
الدستور من شأنه ُ
توفير حماية فعالة لها ،و ُ
ِ
ِ
األشخاص في الدولة من
مختلف السلطات والجهات و
الشخصية ،ويمنع
قانو ٍن لحماية البيانات والمعلومات
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لسموه على غيره
الضامن األول للحقو ِق والحريات؛
الشخصية ،فالدستور هو
المعلومات
البيانات و
االعتداء على
ُ
من القو ِ
ِ
لنصوص.
اعد وا
ِّ
ِ
تكفلت المادة األولى من القانو ِن بتعر ِ
ِّ
يف الرقم
بشأن الرقمِّ الوطني:
لسنة 2014م
 .2القانو ُن رقم ()8
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
بالفرد بقاعدة البيانات
المعرفة
البيانات
ومدخل إلى
داللة،
قمي ذو
بيان ر ٌّ
الوطني بقولهاٌ ٍ :
ٌ
ِ
ِ
ُّ ِ
الدولةِ ،ٍ...
وتقرُر
مؤسسات
أمام جميع
،ويعتبر مصد اًر
الوطنية
ُ
للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية َ
ٍ
ِ
ٍ
وطنية ،و تشمل البيانات األساسية للمواطن ،متضمن ًة الرقم الوطني،
بيانات
قاعدة
تكوين
المادةُ الثالثة
َ
ِ
ٍ
بيانات حيوي ًة كالبصمة
الميالد ومكانه ،كما تشمل
واالسم الرباعي ،وكذلك اسم األم ،وتاريخ
العشرية( ،)162وبصمة العين ،والصورة الفوتوغرافية ،والتوقيع ،ويسمح القانون لجميع التطبيقات والخدمات
ِ
ِ
ِ
البيانات الوطنية ،وعلى الرغم من
قاعدة
بيانات المواطن عن طريق
الوصول إلى
الخاصة بالمواطن
َ
أهمية وخطورة تلك البيانات على اعتبار َّأنـها تدل على هوية الشخص وميولهَّ ،إال َّ
أن القانون السابق لم
ٍ
حماية تذكر لها،وهذا كان ينبغي على المشرع تداركه –الَ ِسَّيما في ِ
ظل عدم وجود قانو ٍن
أي
يتضمن َّ
َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
حماية
البيانات كان يقتضي تقر َير
البيانات الشخصية في القانون الليبي -فهذا النوعُ من
خاص بحماية
ٍ
الحال في التشريعات المقارنة.
فعالة لها،كما هو
ُ
()162البصمة العشرية أو البصمة اآللية هي عبارة عن تصوير رقمي للبصمات كبصمة اليد والعين عبر ماسح ضوئي ٍ
معد
لهــذا الغــرض ،وتعـ ُّـد مــن الوســائل التقنيــة المتطــورة للتأكــد مــن هويــة الفــرد ،وتســتخدم فــي مجــاالت مختلفــة ،لعــل أهمهــا المجــال األمنــي
كالمنافذ البرية والبحرية أو الجوية ،وتدخل ضمن بيانات البطاقة القومية أو الشخصية لدى العديد من الدول .
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ِّ
ِ
ِ
ِّ
بأهمية ِ
حق الفرد في
القول
الطبي ِّة(:)163ال َش َّك في
بشأن المسؤولية
لسنة 1986م
.3القانو ُن رقم ()17
َّ
ِ
ِ
الحق في سرية
سالمة جسمه و
الحق في
سالمة جسده ،فللفرد
المحافظة على صحته العقلية والنفسية( ،)164و ُّ
ُّ
ِ
يض يطمئن ويقدم أس ارره للطبيب،وتلك األسرُار قد
الطبيب على أسرِار المريض
المعلومات،فمحافظ ُة
تجعل المر َ
ُ
تكو ُن ضروري ًة لكي َّ
ِ
صدر قانو ُن
العالج المناسب(،)165ومن أجل ذلك
التشخيص ووصف
الطبيب من
يتمك َن
ِ
َ
ُ
أكد على حماية سر ِ
ِ
المعلومات ،وقضت المادةُ  13بعدم
ية البيانات و
المسؤولية الطبية رقم  17لسنة 1986م و َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للجهات القضائية
المهنة ،ما لم يكن ذلك
ممارسة
بسبب
إفشاء أسرار المريض ،التي يجري االطالعُ عليها
جو ِاز
ووفقاً للقانون(.)166
( )163المحكمــة غيــر ملزمــة بعــرض قضــايا المســؤولية الطبيــة علــى المجلــس الطبــي ،وااللت ـزام بمــا يــرد فــي تقري ـره بشــأن مــدى قيــام
المسـؤولية الطبيــة ،ومـن حــق المحكمـة اختيــار طريـق اإلثبــات الـذي تـراه مؤديـاً إلــى ذلـك ،يــذكر أن قضـاء المحكمــة العليـا كــان يقــرر
خالف ذلـك ،وضـرورة عـرض تلـك القضـايا علـى المجلـس الطبـي ،إال أن المحكمـة العليـا عـدلت عـن ذلـك.انظر :حكـم المحكمـة العليـا
الليبية بتاريخ  23ديسمبر 2013م ،رقم  811لسنة  53ق ،غير منشور .
( )164نبيلــة غضــبان ،المســؤولية الجنائيــة للطبيــب ،رســالة ماجســتير ،كليــة الحقــوق ،جامعــة مولــود معمــري-تيــزي وزو،2009 ،
ص.10
( ) 165وجود عقد تأمين في نطاق المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن أخطـاء ممارسـة المهـن الطبيـة ،والمهـن المرتبطـة
بها ال يمنع من مخاصمة المسؤول عن الضرر .حكم المحكمة العليا الليبية بتاريخ  5فبراير 2017م ،طعن مـدني رقـم 567
لسنة  60ق  ٍ .غير منشور ٍ
( )166بعد حلـول شـركة ليبيـا للتـأمين محـل هيئـة التـأمين الطبـي َّ
فإنهـا تكـون ملزمـة بتغطيـة المسـؤولية المدنيـة الناشـئة عـن أخطـاء
المهــن الطبيــة ،والمهــن الطبيــة المرتبطــة معهــا ،وذلــك بالنســبة للمشــمولين بالتغطيــة التأمينيــة االلزاميــة ،طالمــا يمارســون تلــك
ويَقَّد ُر التعويض وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني  .طعن مـدني ليبـي  26مـارس 2017م ،رقـم الطعـن 60/368
المهنةُ ،
ق ،المحكمة العليا ،غير منشور .

][212

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن
ِ
واإلفشاء ي َّ
المعلومات إلى الغير
تحق ُق باإلفضاء بالسر أو
ُ

()167

ٍ
ِ
وسيلة كانت ،ولو ك ـ ـ ـان بجزء من السر،
بأي

وليس بكامل الوقائع السر ِ
ية (.)168
ِ
َّ
من دو ِن
االستناد إلى
السر بالمعلومات التي اطلع عليها
ويتعل ُق ُّ
بناء على صفته ،وال يشمل ما علم به ْ
ُ
الطبيب ً
()169
ِ
يشمل المعلومات
أن
يعلم بها من األصدقاء أومن وسائل اإلعال ِم
 ،ونطاق السرية يتعيَّ ُن ْ
تلك الصفةْ ،
َ
كأن َ

ِ
َّ
يض قد أدَلى له بها ْأم تمكن من
التي
اء أكان المر ُ
ُ
تصل إلى علمه وتتعل ُق بالحالة الصحية للمريض ،سو ٌ
استنباطها أو استنتاجها من ِ
حالة المر ِ
توسيع لنطاق الحماية ،غير
أن يكو َن قد أدلى بها ،وفي ذلك
،من دو ِن ْ
يض ْ
ٌ
ِ
ِ َّ
ِ
َّ
األشخاص
يقع من
أن هذا القانون ال يوفر حماي ًة للبيانات والمعلومات الشخصية إال من مخاطر اإلفشاء ،الذي ُ
كل من يمارس المهن الطبية والمهن المرتبطة بها،المشار إليها في
من دو ِن غيرهم ،وهم ُّ
الخاضعين لهذا القانون ْ
المادتين  109و  123من القانون الصحي( القانون رقم  106لسنة 1973م )،على أن يكو َن ذلك اإلفشاء
ِ
المهنة ،وال يوفر حماي ًة للبيانات في المجال
للمعلومات أو األسرار التي قد جرى االطالعُ عليها بسبب مزاولة
ِ
ِ
ِ
الطبي َّ
البيانات الطبية الخاصة بالمريض،كما ال
تعديل أو تغيير
إتالف أو
ضد مخاطر أخرى ،قد تتمثل في
ٍ
مجال ٍ
بعيدة عن حمايتها َّ
ضد مخاطر المعالجة اآللية
معين ،وتبقى
يوفر حماي ًة للبيانات الشخصيةَّ ،أال في
ً
ِ
الشخصية.
للبيانات

( )167فوزية عبد الستار ،شرح قانون العقبات ،القسم الخاص ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2000 ،ص .628
( )168فوزية عبد الستار،مرجع سابق ،ص .628
( )169محمــد عبــد الظــاهر حســن ،المســؤولية المدنيــة فــي مجــال الطــب وج ارحــة األســنان ،دار النهضــة العربيــة ،القــاهرة،2004،
ص.120
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ِّ
ِّ
االتصاالت:صدر قانو ُن تنظي ِم االتصاالت رقم  22لسنة
بشأن تنظيمِّ
.4القانو ُن رقم ( )22لسنة 2010م
ِ
ِ
بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية ،ولم
المادة  40منه أُْل ِغـي القانو ُن رقم  8لسنة 1990
 ،2010وبمقتضى
َ

يغفل القانون عن التأكيد على سر ِ
ِ
،حيث ألزمت المادة  15الجهة التي تقدم
ية البيانات الشخصية
وسالمت َـها ُ
ُ
لضمان سر ِ
الخدمات باتخاذ ِ
ِ
ِ
ِ
المستفيد من خدمة االتصاالت ،كما
ية اتصاالت
كافة الخطوات واإلجراءات الالزمة
اقبتها أو تعديلِها أو تغييرها،غير َّأنهيجوز المساس بسر ِ
ِ
ِ
منعت تلك الجهة من اعتر ِ
ية
ْ
ُ
َ
اض اتصاالت المستفيد أو مر َ
ِ
األماكن ،أو ِ
ِ
ِ
الرد على المضايقات أو المكالمات
وتحديد
متابعة
األمر ذلك؛ كدواعي
تلك البيانات متى اقتضى
ُ
ِ
ن
بناء على طلب
تقوم الجه ُة المقدمة للخدمات بمراقبة االتصاالت ً
العدوانية أو غير القانونية أو حسب القانو ،بأن َ
ِ
ِ
ِ
المستفيد أو ِ
يجوز
المختصة قانوناً لدواعي المصلحة العامة في مكافحة الجريمة،كما
القضائية
طلب الجهات
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
للجهة أن تقوم باإلجر ِ
ِ
مكالمات
مضايقات أو
تتضمن
االتصاالت التي
األشخاص من
لحماية
اءات الالزمة
ْ
ُ
َ
عدوانية أو غير قانونية.
ِ
ِ
ِ
المستفيد
بحماية اتصاالت
أكدت المادةُ  16على حماي َة اتصاالت المستفيد،فألزمت الجهات المقدمة للخدمة
كما
ِ
ِ
ِ
ِ
االستعمال أو اإلفشاء التصاالته أو معلوماته
التجميع أو
أعمال الحفظ أو
األمنية ،ومنعها من
بوسائل الحماية
ِ
ِ
ِ
تطلبها
قدمها لتلك الجهة في بداية التعاقد؛ من أجل تقدي ِم الخدمة أو البيانات التي قد ُ
الشخصية ،التي يكو ُن قد َ
ِ
ِ
ِ
الميالد أو الرقم الوطني ...إلخ،
شهادة
الخدمة كصو ِرة جو ِاز السفر أو
الجها ُت المقدمة للخدمة من أجل استمرِار
ِ
ِ
ِ
أن يكو َن ذلك ل غر ِ
اض التي قامت
الحدود التي
إ َّال في
يسمح بها القانو ُن أو بموافقة المستخدم الشخصية ،على ْ
ُ
البيانات
تأكيد على عد ِم االنحراف عن الغرضِ الذي من أجله ُج ِـم َع ْت تلك
من أجلها دو َن سواها ،وفي ذلك
ٌ
ُ
المعلومات الشخصية.
و
ُ

][214

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن
ِ
ِ
أكدت عليه المادةُ  26فحظرت إذاع َة مضمو ِن رسالة
مخاطر اإلفشاء فقد
المستفيد من
أما عن حماية بيانات
َّ
ْ
ِ
ِ
مبرر قانوني،غير َّ
البيانات
تقتصر على
أن الحماية
االتصاالت أو
من دو ِن ْ
إفشاءها أو إشاعتَها ْ
أن يكو َن هناك ٌ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
المتعلقة بالمستفيد،
بإساءة استخدا ِم المعلومات
قام الجاني
والمعلومات التي اطلع َ
عليها الجاني بحك ِم عمله ،أو َ
فإنـه كغيره من القو ِ
ومن ثم َّ
انين التي سبقته ،ال يكفل حماي ًة واضح ًة وفعال ًة للبيانات والمعلومات الشخصية ،فهو
ِ
ِ
البيانات الشخصية اإللكترونية ،إذ تقتصر الحماية في ِ
ٍ
ليس بقانو ٍن
البيانات
ظل هذا القانون على
خاص بحماية
ُ
ِ
ِ
ِ
يوفر
الشخصية،من بعض
والمعلومات
صور االعتداء على البيانات والمعلومات دو َن غيرها،ومن ذلك أنَّه ال ُ
ِ
ِ
يكفل الحماي َة إ َّال للبيانات
الحماي َة من مخاطر المعالجة اآللية للبيانات كما ورد في التشريع المقارن،كما َّأنـه ال ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
االعتداء التي تقع من العاملين في الجهة التي
أعمال
جانب منها من
االتصاالت ،وفي
المعلومات في قطاع
و
تقدم خدمة االتصاالت دو َن غيرها.
ِّ
ِّ
غسل األمو ِّ
ِّ
ِّ
ال:
مكافحة
بشأن
لسنة 2005م
.5القانو ُن رقم ()2
ِ
ِ
وتعتبر هذه الجريم ُةمن الجرائم
غسل األموال ،
مكافحة جرائم
صدر هذا القانو ُن رغب ًة من المشرع في
ُ
َ
()170

المستحدثة

ِ
ٍ
ويمكن تعر ُيفها َّ
بأنـها
الحديثة في مجال الجريمة،
للتطوِر وتوظيف التقنيات
كنتيجة
جاءت
التي
ُّ
ْ
ُ

ٍ
المال بال ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مشروعة؛ لالبتعاد
تظهر في صورٍة
للمصدر غير المشروِع ل موال؛ حتى
اإلخفاء
تمويه و
وصف
تغيير
َ
ُ
عن المالحقة القانونية(.)171
أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعـل المكـون لهـا مـن ِ
أي دلي ٍـل أو
()170ال يشترط إلثبات جريمة غسل األموال طريقة خاصة ،بل يكفي ْ
قرينة تقدم لها  .نقض جنائي مصري  17فبراير 2011م ،الطعن رقم  11248لسنة  80ق ،غير منشور .
lutte contre le blanchIment d’argent en al

(171)MmeDjazira MEHDI, Les instruments de

gerie,thése de doctorat, universite nice sophia antipolis,2015,p6.
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ِ
قضاء َّ
تتطلب-باإلضافة إلى القصد الجنائي العام -قصداً خاصاً،
أن جريمة غسل األموال
المستقر عليه
ومن
ُ
ً
َّ
ِ
ِ
الحق فيه ،أو تغيير حقيقته (.)172
صاحب
يتمث ُل في نية إخفاء المال ،أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه ،أو
كبيرا؛ بسبب ُّ
دفع بالمجتمع الدولي إلب ار ِم
وقد َّ
سجلت هذه الجريم ُة ً
تناميا ً
التقد ِم التكنولوجي المستمر ،األمر الذي َ
السلبية لهذه الجر ِ
ِ
ِ
ِ
لمكافحة غسل األمو ِ
ِ
يمة على
اآلثار
ال ،وتمويل اإلرهاب ،ناهيك عن
العديد من المعاهدات
ِ
ِ
المشروعة على أمو ٍ
االقتصاد الدولي،باعتبارها ًّ
ٍ
مصدر غير مشروع (.)173
ال ذات
يستهدف إضفاء الصفة
غشا
ُ
ِ
ِ
المعلومات ،طبًقا
البيانات و
عشر من هذا القانو ِن على الجهات التي تحصل على
وقد أوجبت المادةُ الرابع َة
َ
ألحكام هذا القانو ِن المحافظ َة على ِ
وعدم اإلفصاح عنها َّإال بالقدر الالزِم والضروري في التحقيقات
سريتها،
َ
يعاقب عليها هذا القانون.
المتعلِقة بغسل األموال وغيرها من الجرائم التي
ُ
والدعاوى والقضايا ُ
َّ
يوفر
يها وفقاً ألحكامه دو َن غيرها ،كما َّأنـه ُ
تحص ُل عل َ
وهذا القانو ُن هو اآلخر ال يوفر حماي ًة إال للبيانات التي ُي َ
ِ
ِ
الكشف غير المشروِع،وال يشمل المخاطر األخرى التي
اإلفشاء أو
الحماي َة للمعلومات الشخصية فقط من مخاطر
ِ
وسالمتها،والمعلومات الشخصية،خاصة مخاطر المعالجة اآللية.
البيانات
أمن
قد ت َّ
ض لها ُ
تعر ُ
َ

()172نقض جنائي مصري  12مايو 2013م ،الطعن رقم  12808لسنة  82ق ،غيـر منشـور ،نقـض جنـائي مصـري  13نـوفمبر
2011م ،الطعن رقم  8948لسنة  79ق ،غير منشور.
(173)CélestinFoumdjem,Blanchiment de capitaux et la fraudefiscale,
Thèse de doctorat,Université de Cergy-Pontoise, 2010,Résumé.
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ِّ
ِّ
حق المؤلِّ ِّ
ِّ
حماية ِّ
ف:
بشأن
لسنة 1968م
.6القانو ُن رقم ()9
الملكية الفكر ِ
ِ
ـود المبـدعين فـي مختل ِ
ِ
وسائل حماية جه ِ
تُ َعُّد حقو ُق
ـف
ية أو الذهنية Propriété intellectuelleمن
َ
ِ
اع أو التأليف( ،)174وفي إطار االهتمام بحماي ِـة الملكيـة الفكري ِـة علـى اعتبـار َّأنــها
المجاالت ،الَ ِسَّي َما
مجال االختر ِ
ُ
اإلبداع في شتَّى ِ
ِ
مناحي النشاط اإلنساني (.)175
ونتاج
االبتكار
ِ
ثمرةُ
ُ
ـدر عــن المشـ ِـرِع الليبــي القــانون رقــم  9لســنة 1968م لحمايـ ِـة حـ ِ
ـق المؤلــف ،ووفق ـاً للمــادة األولــى مــن هــذا
فقــد صـ َ
ِ
ـنفات أو
القــانو ِن يتمتَّ ـع بالحمايـ ِـة ُ
مؤلف ـو المصــنفات المبتك ـرِة فــي اآلداب والفنــون والعلــو ِم ًّأي ـا كــان نــوعُ هــذه المصـ ُ
التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها ،وتشـمل الحمايـة وفقـاً للمـادة الثانية:المص ِ
ِ
ـنفات المكتوبـة،
طريقة
ُ
والمص ِ
ـنفات الداخلـة فـي فنـون الرسـ ِم والتص ِ
ـوير بـالخطوط أو األلـوان أو الحفـر أو النحـت أو العمـارة ،والمصــنفات
ات والخطــب والمـو ِ
ِ
اعظ ومــا يماثلهــا ،والمصـ ِ
التــي ُتْلَقـى شــفوياً ؛كالمحاضـر ِ
ـيقية،
ـنفات المســرحية والمسـ
ـرحيات الموسـ َّ
ِ
اء أَقترن ــت باأللف ــاظ ْأم ل ــم تقت ــرن به ــا ،والمص ــنفات الفوتوغرافي ــة والس ــينمائية،الخرائط
والمص ــنفات الموس ــيقية ،سـ ـو ٌ
الجغرافية والمخطوطات ،والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم،المصنفات التـي ت َّ
ـؤدى
بحركات أو خطو ٍ
ٍ
ات ،وتكـون مع َّـد ًة ماديـاً لإلخـراج ،والمصـنفات المتعلقـة بـالفنون التطبيقيـة ،والمصـنفات التـي تع ُّـد
ٍ
ِ
ِ
خصيصاً أو تذاع بو ِ
بوجه عا ٍم مؤلفي المصنفات التي يكون
وتشمل الحماية
الالسلكية أو التلفزيون،
اإلذاعة
اسطة
ُ
ـب المـادةُ  48مـن القـانو ِن بغ ارم ٍـة
مظهر التعبير عنها الكتاب َة أو
َ
ـوير أو الحركـ َة ،وتعاق ُ
الصوت أو الرس َـم أو التص َ
ُ
( ) 174د.مؤيد أحمد عبيدات ،د.مهند عزمي أبو مغلي ،سلطات طالب تسجيل براءة االختراع أثناء مدة الحماية المؤقتة وأثرها علـى
حقوق الغير ،مجلة الحقوق ،الكويت ،العدد األول ،السنة  ،34مارس 2010م ،ص .378
والحقوق الذهنية DroitsIntellectuelsهي الحقوق التي ترد علـى أشـياء معنويـة غيـر محسوسـة ،تتمثـل فـي إنتـاج فكـري للشـخص،
ويمك ــن إدراكه ــا ع ــن طري ــق الفك ــر المج ــرد ،د.عم ــر أب ــو الفت ــوح عب ــد العظ ــيم الحم ــامي ،الحماي ــة الجنائي ــة للمعلوم ــات المس ــجلة
إلكترونياً ،دراسة مقارنة ،دارالنهضة العربية ،القاهرة2010 ،م ،ص .381
()175نقض مصري  27ديسمبر 2016م ،الطعن رقم  3354لسنة  85ق ،غير منشور.
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ٍ
ِ
ِق
ـام ببيعهــا أو
ال تق ُّـل عـن عشـر َ
ين جنيهـاً ،وال تزيـد علــى خمسـمائة جنيــه ك َّـل مـن اعتــدى علـى حقـو المؤلــف ،أو ق َ
بأي طر ٍ
أذاع على الجمهور ِ
يقة كانت ،أو أدخل إلى أراضي الدولة أو أخرج منها مصنفاً مقلداً،
عرضها للبيع ،أو َ
مــع علمــه بالتقليــد ،أو َّقل ـد فــي الــبالد مصـ ٍ
ـنفات منشــورًة فــي الخــارج ،وتشــملها الحمايــة التــي يقررهــا هــذا القــانو ُن،
ِ ِ
َّ
من باعها أو َّ
أن
كمـا أجـازت المادةُالسـالفة الـذكر للمحكمـة ْ
ويعاقب بالعقوبة َذاتـ َـها ْ
ُ
صدرها أو تولى شحنها للخارجَ .
جميع األدو ِ
تصلح َّإال لهـذا النشـر ،وكـذلك مصـادرة
ص ِة للنشر غير المشروِع ،التي ال
ات
تقضي بمصاد ِرة
ِ
َّ
ُ
المخص َ
َ
جميع النسخ محل الجريمة.
()176
وبالنظر إلى ِ
ِ
ِ
صدور هذا القانو ِن َّ
يوفر
فإنـه لم
وقت
ْ
يتضمن حماي َة برامج الحاسب اآللي ،فضالً على َّأنـه ال ُ

ِ
ِ
ِ
البيانات
ض لها
نطاق حقو ِق المؤلف ،بعيداً عن
للبيانات َّإال في
حماي َة
االعتداءات األخرى التي قد َّ
ُ
تتعر ُ
الشخصي ُة،الَ ِسَّيما في ِ
ظل التقنيات الحديثة.
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
المعلوماتية في ليبيا؟
ومكافحة الجرائمِّ
اإللكترونية
الشخصية
البيانات
حماية
ولكن ما هي جهود أو خطوات
ٍ
ِ
وجود تشر ٍ
ِ
َّ
المعامالت اإللكترونية،لم
تختص بمكافحة الجرائ ِم المعلوماتية أو تنظم
مستحدثة في ليبيا
يعات
عدم
ُّ
إن َ
ِ
ِ
ِ
لسالمة و ِ
ِ
المعلومات،
أمن
الهيأَة الوطنية
مجلس الوزراء من
يمنع
إصدار القرِار رقم  28لسنة 2013م بإنشاء ْ
َ
()177

مهام هذه الهيأة
ومن ِ

ِ
ِ
ِ
تحقيق أمن
لضمان
الالزمة
اخ والمعايير االستراتجية
توفير الـ ُم َن ِ
-حسب قرار إنشائهاُ -

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خدمات التشفير ،وإعداد التقارير
توفير
باإلضافة إلى
وسالمت َها ،ووسائل االتصال المختلفة،
اإللكترونية
البيانات
ِ
ِ
الجهات ِ
ِ
اإلطار القانوني ِ
ِ
السنوية حول ِ
المعلومات
ألمن
لوضع
ذات العالقة
العمل مع
أمن المعلومات ،وكذلك
ِ
ُ
( )176على خالف الوضع في بعض التشريعات المقارنة كقانون الملكية الفكرية المصري رقم  82لسنة  2002م ( المادة .)140
( )177انظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة المعلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وأمنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اإلنترنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت :
http://nissa.gov.ly/
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتوفير األمن الفني لهاُّ ،
المعالجة
الشخصية
البيانات
لحماية
المقترحة
الحلول
ضمن
التشفير من
ويعد
وسالمتها،
ُ
آليا(.)178
ات تصبح بمقتضاه المعلومات المراد إرسالها أو تمريرها غير ٍ
رموز أو إشار ٍ
َّ
ويتحق ُق باستخدام ٍ
قابلة للفهم من ِقَب ِل
ُ
ُ
َ
رموز أو إشار ٍ
ِ
الغير ،أو استخدام ٍ
بهدف إضفاء طاب ِع
من دونها( ،)179وذلك
ات ال يمكن
الوصول إلى المعلومة ْ
ُ
السر ِ
بشكل غير قانوني ،مما ِ
ِ
ٍ
يؤدي إلى ثقة األفراد في
ومنع استخدامها
المعامالت بإخفاء محتوياتها،
ية على
ِ
المعامالت اإللكترونية(.)180
ِ
ِ
ِ
ِ
الجنائية،
العدالة
لإلفالت من قبضة
تقنيات التشفير؛ وذلك
يعمل الشخص على إخفاء جريمته باستخدا ِم
وقد
ُ
ِ
ِ
ِ
نجد َّ
بشأن جرائم تقنية
ع البحريني بمقتضى القانو ِن رقم  60لسنة 2014م
أن
وعلى هذا
المشر َ
األساس ُ
ِ
ِ
المعلومات يعاقب على استخدا ِم التشفير في ار ِ
ِ
إخفاء ٍ
المنصوص عليها في هذا القانون،
أي من الجرائ ِم
تكاب أو
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
نجد َّ
ع اإلماراتي
أن
فعل
التاسعة
أو أي قانو ٍن آخر ،وذلك وفًقا للمادة
ً
المشر َ
المشرعُ بذلك ،وللغاية َذات َـها ُ
،وحسنا َ
ان ٍ
يعاقب على ِ
وهمي أو عنو ٍ
ان بروتوكول اإلنترنت  IPباستخدا ِم عنو ٍ
فعل التحايل على عنو ِ
عائد للغير أو
ان
ٍ
ُ
ِ
بقصد ارتكاب جر ِ
ٍ
ِ
وسيلة أخرى
ِ
الحيلولة دو َن اكتشافها(.)181
يمة أو
بأي

(178)Jean-Philippe Foegle: op,cit,p.4.
( )179المادة األولى من القانون رقم  22لسنة  2010بشأن االتصاالت في ليبيا.
( ) 180د.مدحت رمضان ،الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية ،دار النهضة العربية ،القاهرة2000 ،م ،ص.21
( )181المادة التاسعة من القانون رقم  5لسنة  2012بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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ِ
ِ
ِ
المعلومات و ِ
ِ
ِ
صدر قرُار وز ِ
العدل رقم  20لسنة 2016م بإنشاء
ير
أمن َها فقد
لسالمة
الوطنية
وباإلضافة إلى الهيأ ِة
َ
إدا ِرة أبحاث ودراسات مكافحة الجريمة اإللكترونية ،وقد جاء هذا القرار بناء على ِ
طلب المركز؛ لعدم وجود
ُ
ً
َ
تشر ٍ
خاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية.
يعات في ليبيا َّ
ِ
توفير بيئة آ ٍ
ٍ
مهم ًة وتعبر عن ر ٍ
ِ
صادقة في ِ
الشخصية
البيانات
منة للمعلومات و
غبة
إن كانت َّ
ات و ْ
هذه الخطو ُ
ُ
ِ
ِ
الحاسب اآللي واإلنترنت في
للبيانات للشخصية و
– sécurité des donnéesالَ ِسَّي َما مع االستخدا ِم المتنامي
ِ
ِ
ِ
اإللكترونية.
البيانات والمعلومات الشخصية
بإعداد قانو ٍن لحماية
تكتمل
أن
ليبياَّ -أال َّأنـه ينبغي ْ
َ
فعالة في التشريعات العر ِ
ٍ
ٍ
ِ
نخُلص من ِ
كل ذلك َّ
محل
بية
بحماية
البيانات الشخصي َة اإللكتروني َة ال تتمتَّ ُع
بأن
َّ
ُ
ِ
ِ
الشخصية اإللكترونية َّ
ضد بعض صور االعتداء ،أو
يعات توفر حماي َة للبيانات
الدراسة ،وإذا كانت هناك تشر ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ومعلومات ِ
ٍ
ٍ
ٍ
فعالة،وإذا كان
تظل حماي ًة غير
مجال
خاصة أو في
طبيعة
ذات
توفر الحماي َة لبيانات
معين ،فهي ُّ
ِ
سنت تشر ٍ
ِ
المعلوماتية؛ كالسعودية وسلطنة عمان ،فوضع
يعات لمكافحة الجريمة
حال
الدول العربية التي َّ ْ
هذا هو ُ
ِ
يعات خاص ٌة بمكافحة الجرائم
أكثر خطورٍة في التشر ِ
يع الليبي ،الذي ال توجد فيه تشر ٌ
تلك البيانات سيكو ُن َ
ِ
تطور في التشر ِ
ِ
ِ
المنظمة
يعات
المعلوماتية ،فهذا
ُّ
التطوُر في وسائل االتصاالت وتقنية المعلومات ينبغي ْ
أن يقابله ُّ ٌ
ِ
اقع ،لكي تكو َن
التقنية ،على اعتبار َّ
التقنيات الحديث ُة في
الستخدا ِم تلك
ِ
ُ
أن القانو َن مرآةُ
المجتمع التي تحاكي الو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خدمة ِ
وخصوصياته.
حياته
صفو
الفرد وال
ُ
تنقلب وباالً عليه،األمر الذي يهد ُد الحريات ،ويعك ُر َ
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الخـ ِّ
ـــــــاتـ َمــــــــ ُة
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإللكتروني ِة في ليبيا،
الشخصي ِة
للبيانات
الجنائية
الحماية
الوقوف على
خالل هذه الدراس ُة
من
َّ
َّ
َ
حاولنا ْ
َ
ٍ
ِ
وبعض القوانين العر ِ
ِ
ِ
النتائج ،نوجزَها
من
،وتوصلنا من
بية
مقارن ًة بالقانو ِن الفرنسي
ِ
َ
خالل هذه الدراسة إلى مجموعة َ
فيما يأتي:
ِ
ِ
ِ
الحاسب اآللي في
وتقنية المعلومات و
المحدود لإلنترنت
 -1على الرغ ِم من االستخدا ِم الواسع وغير
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يوجد قانو ٌن
المعلوماتية أو
الخصوصية
خاص بحماية
الخاصة فال
المختلفة العامة و
قطاعات الدولة
ٌّ
ُ
محل الدر ِ
يعات العر ِ
ِ
ِ
اإللكترونية في التشر ِ
اسة.
الشخصية
البيانات
بية َّ
ِ
بإصدار تشر ٍ
َّ ِ
ِ
يعات لحماية حقو ِق
يع الليبي-
يعات العربي ُة
-2
عدا التشر ِ
َّ
محل الدراسة َ -
اهتمت التشر ُ
ِ
اإلنسان وحر ِ
ِ
ِ
ِ
المعلومات،
الفضاء اإللكتروني ،ونعني بذلك مكافح َة جرائ ِم تقنية
ومعامالته في
ياته
ِ
ِ
ِ
سبيل حماية حقو ِق
خطوة مهم ًة في
إن كان ذلك ُي َعُّد في نظرنا
ً
وتنظيم المعامالت اإللكترونية ،و ْ
ٍ
مخاطر التقدم العلمي في مجال ِ
المعلومات ،التي تمتاز بقدر ٍ
ِ
ِ
اإلنسان وحرياته َّ
ات
تقنية
ضد
عالية جداً
ُ
البيانات والمعلومات وتخز ِينها واسترجاعهاِ َّ ،
ِ
ِ
أكثر من ِ
أي
جمع
في
مجال ِ
مما يهد ُد خصوصي ًة الفرد َ
َ
ٍ
أن المشرع العربي لم يصل من خالل ما أصدره من تشر ٍ
ٍ
ِ
وقت مضى ،غير َّ
حماية
توفير
يعات إلى
ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
المنشودة َّإال
الحماية
لتوفير
تكن كافي ًة
فعالة إلى البيانات الشخصية اإللكترونية،وهذه الخطوات وإن لم ْ
ِ
تظل خطو ٍ
ِ
ِ
الحماية ،وهذه الخطوات لم يبلغها
سبيل بلوغ تلك
ات مه َّم ًة في
َّأنها
ُّ
المشرعُ
ٍ
ٍ
فعالة لحقوق اإلنسان وحرياته من
حماية
يعات الحالي ُة في ليبيا ال تزال عاجزًة عن
الليبي،فالتشر ُ
مخاطر ِ
ِ
ِ
المعلومات.
تقنية
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ولذلك نقترُح :
ِ
ِ
اقع وخدمات اإلنترنت ،وتقنية المعلومات على
توعية األفرِاد من
 العمل علىمخاطر استخدام مو ِ
ِ
ِ
سياسة
المتعمق على
البيانات الشخصية ،والحق في الخصوصية في العال ِم االفتراضي،واالطالع ُ
الخصوصية  Politique de confidentialitéالخاصة ِ
قبل االشتراك،
بكل ٍ
موقع على اإلنترنت َ
ِ
ِ
ِ
ملفات تعر ِ
خاصة فيما َّ
يتعلق بمواقع التو ِ
يف
البحث ،والمواقع التي تستخدم
،ومحركات
اصل االجتماعي
ُ
االر ِ
تباط ،وتتبع معلومات الكوكيز .cookies
الخدمات التي ِ
ِ
ِ
المعلومات،
الموقع على خصوصية
يقد ُم َها
اقع اإلنترنت بضرو ِرة بيان تأثير
 إلزام مو ُِ
الخصوصية مكتوب ًة بأكثر من ٍ
ِ
ِ
ِ
لغة،
أن تكون وثيق ُة
وأخذ موافقة المستخد ِم الصريحة على ذلك ،و ْ
مبسط ،يفهمه الشخص العادي غير المتعمق في خفايا ِ
ٍ
ٍ
تقنية المعلومات أو اإلنترنت أو
وبأسلوب
األطفال والقاصرين.
ِ
ِ
معالجة أو ِ
 منع ِِ
الشخصية
حفظ أو استخدا ِم البيانات
جمع أو
المشغل من
مالك الموقع اإللكتروني أو
ِ
افقة الصر ِ
الحصول على المو ِ
ِ
من ُدو ِن
يحة لولي األمر.
ل طفال والقاصرين ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
المعلومات ل فراد ،وكيفية
خصوصي ِة البيانات و
بأهمي ِة
المختلفة
بقطاعات الدولة
توعية العاملين
 زيادةَّ
َّ
ِ
ِ
ضرر بالنسبة ِ
ٍ
للفرد ،وكذلك
االعتداء عليها من
سالمت َها وسريتها ،وما قد يترتَّ ُب على
المحافظة على
يلحق بقطاعي التجارة والحكومة اإللكترونية ،فالمحافظ ُة على سريتها مقدم ٌة مهم ٌة
الضرر الذي قد
ُ
ِ
الحكومة اإللكترونية.
لنجاح قطاعي التجا ِرة و
ِ
ِ
ِ
اإللكترونية ،أو الحق في الخصوصية في العالم
البيانات الشخصية
 إصدار قانو ٍن خاص بحمايةجهة ر ٍ
تأسيس ٍ
ِ
ِ
ِ
عمليات
قابية تكون مهمتُها الرقاب َة على
البيانات،والتأكيد على
االفتراضي ،ونظم معالجة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
القطاعات بأحكام
المختلفة ،ومدى تقيد تلك
الدولة
ومعالجت َها في قطاعات
الشخصية
البيانات
جمع
ِ
القانو ِن وحماية الحقو ِق والحر ِ
المعلوماتية ،وأجهزة ٍ
تختص بقضايا اإلنترنت
أمن
يات من مخاطر
ُّ
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ِ
ِ
ِ
ِ
خدمات اإلنترنت،
وسطاء اإلنترنت كمزود
مسؤولية
المعلوماتية ،وكذلك ضرورة تنظي ِم
والخصوصية
ِ
ٍ
ٍ
المعلوماتية ،أو في الفضاء
فعالة للخصوصية
حماية
توفير
وإلزامه بااللتزامات التي تكفل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
عبر اإلنترنت في ليبيا؛
اإللكتروني،وتنظيم عمل شبكات التواصل االجتماعي ،والمواقع الخدمية َ
ِ
ِ
مخاطر االستخدام ِ
المختلفة ،على ٍ
ِ
يكفل
نحو
السي ِ لها ،وتوظيفها في ارتكاب الجرائ ِم
للوقاية من
ُ
بيئة آ ٍ
وتوفير ٍ
ِ
ِ
ِ
التعبيرِ ،
ِ
للبيانات والمعلومات
منة
العامة واحترام الحق في حرية
المصلحة
تحقيق
َ
ِ
الشخصية.
ِ
ِ
ات والندو ِ
 عقد المؤتمر ِالدولي ِة على ٍ
ِ
ٍ
تقنية
المعلوماتي ِة أو
مخاطر
لمناقشة
متكرر؛
نحو
ات
َّ
المحلي ِة و َّ
َّ
ياته ،خاص ًة الحق في السر ِ
اإلنسان وحر ِ
ِ
ِ
ِ
المعلومات على حقو ِق
اعتبار َّ
أن هذه التقني ُة في
ية،على
مستمر وبوتي ٍرة سر ٍ
ِ
ِ
ِ
مجال ِ
ٍ
المعلومات؛
أمن
الفنيين في
التأكيد على ضرو ِرة دعوِة الخبرِاء
يعة ،مع
تطوٍر
ُّ
َ
النتهاك سر ِ
ِ
لالستفادة من خبراتهم ،ومعر ِ
ِ
ِ
ِ
فة الطر ِق
المعلومات
البيانات و
ية
الحديثة والمتطو ِرة
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األمن المعلوماتي.
لتحقيق
السب ِل
الشخصية؛ إليجاد أفضل ُ
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َ
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ِّ
العربية:
باللغة
اجع
أوالً :المر ُ
.1إبراهيم حامد طنطاوي،أحكام التجريم والعقـاب فـي قـانون تنظـيم االتصاالت،د ارسـة تأصـيلية وتحليليـة لنصـوص
القانون رقم  10لسنة 2003م،دار النهضة العربية،القاهرة2003،م.
.2أمين أعزان،الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية،دراسة مقارنة،كليةالحقوق،جامعة عين شمس2009،م.
 .3حسني الجندي،التشـريعات الجنائيـة الخاصـة فـي دولـة اإلمـا ارت العربيـة المتحـدة،الكتاب الثالث،قـانون مكافحـة
جـ ـ ـرائم تقني ـ ــة المعلوم ـ ــات ف ـ ــي دول ـ ــة اإلمـ ـ ـارات العربي ـ ــة المتح ـ ــدة ،م ـ ـ ْـن ُدو ِن ناش ـ ــر ومك ـ ــان نش ـ ــر ،الطبع ـ ــة
األولى2009،م.
.4حس ــين ب ــن س ــعيد الغ ــافري ،ش ــرح ق ــانون المع ــامالت اإللكتروني ــة العم ــاني ،2008/69دار النهض ــة العربي ــة،
القاهرة2011،م.
.5خال ــد بـــن عبـ ــدو بـ ــن معـــيض العبيدي،الحمايـــة الجنائيـــة للتعـ ــامالت اإللكتروني ــة فـــي نظـــام المملكـ ــة العربيـــة
السعودية ،دراسة تحليلية مقارنة ،رسالة ماجستير،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية2009،م.
.6خالد ممدوح إبراهيم ،الجرائم المعلوماتية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى2009،م.
.7خالد ممدوح إبراهيم ،إبرام العقد اإللكتروني،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية2006،م.
 .8زهيرة كيسي،النظام القانوني لجهات التوثيق(التصديق) اإللكتروني،مجلة دفاتر السياسة والقانون،جامعـة ورقلـة
–الجزائر ،العدد السابع2012،م.
.9سليم عبدو الجبوري،الحماية القانونية لمعلومات شبكة اإلنترنت،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت2009،م.

][224

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن
.10ص ــالح ش ــنين،الحماية الجنائي ــة للتج ــارة اإللكتروني ــة ،د ارس ــة مقارن ــة ،رس ــالة دكت ــوراه ،كلي ــة الحق ــوق ،جامع ــة
تلمسان.2012-2013،
.11صفات سالمة،النانو تكنولوجي عالم صغير ومستقبل كبير،الدار العربية للعلوم ناشرون،بيروت2009،م.
.12عبد الفتاح بيومي حجازي،نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة المعلوماتيـة والمجـرم المعلوماتي،د ارسـة
متعمقــةفي التعريــف بج ـرائم التقنيــة الحديثــة والمجــرم المعلومــاتي،انحراف األحــداث بســبب اإلنترنــت ،مكافحــة
من ُدو ِن ناشر ومكان نشر ،الطبعة األولى2009،م.
إدمان اإلنترنت لدى بعض الفئاتْ ،
 .13عبد القادر عطير،سر المهنة المصرفية في التشريع األردني،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع،عمان،الطبعة األولى1996،م.
.14عب ـ ــدو حس ـ ــين عل ـ ــي محمود،سـ ـ ـرقة المعلوم ـ ــات المخزن ـ ــة ف ـ ــي الحاس ـ ــب اآللي،رس ـ ــالةدكتوراه،جامعة ع ـ ــين
شمس2001،م.
.15عط ــا عب ــد الع ــاطي الس ــنباطي،اإلثبات ف ــي العق ــود اإللكتروني ــة ،د ارس ــة فقهي ــة مقارن ــة،دار النهض ــة العربي ــة
القاهرة2008،م.
.16علـ ــي عبـ ــد القـ ــادر القهوجي،الحمايـ ــة الجنائيـ ــة للبيانـ ــات المعالجـ ــة إلكترونياً،كتـ ــاب بحـ ــوث مـ ــؤتمر القـ ــانون
والكمبيوتر واإلنترنت ،جامعة اإلمارات ،كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
ومركز تقنية المعلومات بالجامعة 3-1 ،مايو 2000م ،الطبعة الثالثة2004 ،م
.17علي عبد القادرالقهوجي،الحماية الجنائية لبرامج الحاسب،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية1997 ،م.
.18عل ـ ـ ــي عب ـ ـ ــد الق ـ ـ ــادر القه ـ ـ ــوجي ،ش ـ ـ ــرح ق ـ ـ ــانون العقوب ـ ـ ــات ،القس ـ ـ ــم العام،د ارس ـ ـ ــة مقارنة،منش ـ ـ ــورات الحلب ـ ـ ــي
الحقوقية،بيروت2008،م.

][225

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن

من ُدو ِن تاريخ نشر.
.19عمر السعيد رمضان،شرح قانون العقوبات،القسم العام ،دا ار لنهضة العربية،القاهرةْ ،
.20عمــر الفــاروق الحسيني،المشــكالت الهامــة فــي الج ـرائم المتصــلة بالحاســب اآللــي وأبعادهــا الدوليــة ،الطبعــة
الثانية1995،م.
.21عمر سالم،الحماية الجنائية لبطاقات الوفاء،دار النهضة العربية ،القاهرة،الطبعة األولى1995،م.
.22غن ــام محم ــد غن ــام،دور ق ــانون العقوب ــات ف ــي مكافح ــة جـ ـرائم الكمبي ــوتر واإلنترن ــت وجـ ـرائم االحتي ــال الم ــنظم
باستعمال شبكة اإلنترنت،دار الفكر والقانون ،المنصورة2010،م.
.23فايز رضوان،بطاقات الوفاء،المطبعة العربية،القاهرة،الطبعة األولى1990،م.
 .24فيــاض ملفــي القضاة،مســؤولية البنــوك الناتجــة عــن اســتخدام الكمبيــوتر كوســيلة وفاء،كتــاب بح ـوث مــؤتمر
الق ـ ــانون والكمبي ـ ــوتر واإلنترن ـ ــت ،كلي ـ ــة الشـ ـ ـريعة والق ـ ــانون 3-1 ،م ـ ــايو 2000م ،جامع ـ ــة اإلم ـ ــارات العربي ـ ــة
المتحدة،كليــة الش ـريعة والق ــانون بالتعــاون مــع مرك ــز اإلمــارات للد ارســات والبح ــوث االســتراتجية ومركــز تقني ــة
المعلومات بالجامعة ،الطبعة الثالثة2004،م
.25فوزية عبد الستار،شرح قانون العقبات،القسم الخاص،الطبعة الثانية،دار النهضة العربية،القاهرة2000،م.
 .26محمد أمين الخرشة ،نايف عبد الجليل الحمايدة،الحماية الجنائية للتوقيع اإللكتروني في التشريعين اإلماراتي
والبحريني،دراسة مقارنة ،مجلة جامعة األزهر،سلسلة العلوم اإلنسانية 2014م،المجلد  ،16العدد.1
.27محمـ ـ ـ ـ ــد زكـ ـ ـ ـ ــي أبـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ـ ــامر ،د.سـ ـ ـ ـ ــليمان عبـ ـ ـ ـ ــد المنعم،قـ ـ ـ ـ ــانون العقوبـ ـ ـ ـ ــات الخاص،منشـ ـ ـ ـ ــورات الحلبـ ـ ـ ـ ــي
الحقوقية،بيروت2004،م.
.28محمـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ــد الظـ ـ ـ ــاهر حسن،المسـ ـ ـ ــؤولية المدنيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مجـ ـ ـ ــال الطـ ـ ـ ــب وج ارحـ ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ــنان،دار النهضـ ـ ـ ــة
العربية،القاهرة2004،م.

][226

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن

.29محمد محمود المكاوي،الجوانب األخالقية واالجتماعية للجرائم المعلوماتية ،جرائم الكمبيوتر واإلنترنت،المكتبة
العصرية للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى2010،م.
.30مدحت رمضان،الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية،دار النهضة العربية،القاهرة2000،م.
.31منيــر محمــد الجنبيهــي ،ممــدوح محمــد الجنبيهي،جـرائم اإلنترنــت والحاســب اآللــي وســبل مكافحتهــا ،دار الفكــر
الجامعي ،اإلسكندرية2006،م.
 .32نائلة عادل محمد فريد قورة،جرائم الحاسب االقتصادية،دار النهضة العربية،القاهرة2004،م.
.33نبيلـ ـ ــة غضبان،المسـ ـ ــؤولية الجنائيـ ـ ــة للطبيب،رسـ ـ ــالة ماجسـ ـ ــتير،كليةالحقوق،جامعة مولـ ـ ــود معمـ ـ ــري-تيـ ـ ــزي
وزو2009،م.
 .34هــدى حام ــد قش ــقوش ،اإلتــالف غيـ ـر العم ــدي لب ـرامج وبيان ــات الحاس ــب اإللكترونــي ،كت ــاب بح ــوث م ــؤتمر
القــانون والكمبيــوتر واإلنترنــت  3-1مــايو 2000م ،جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحدة،كليــة الش ـريعة والقــانون
بالتعاون مع مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتجية ومركز تقنية المعلومـات بالجامعة،الطبعـة الثالثـة،
2004م.
.35هدى حامد قشقوش،جرائم الحاسب اإللكتروني في التشريع المقارن،دار النهضة العربية،القاهرة1992،م.
 .36هشام محمد فريد رستم،قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات،مكتبة اآلالت الحديثة بأسيوط1994،م.
 .37يــ ـ ــونس عـ ـ ـ ــرب ،موسـ ـ ـ ــوعة القـ ـ ـ ــانون وتقنيـ ـ ـ ــة المعلومات،دليــ ـ ــل أمـ ـ ـ ــن المعلوم ـ ـ ــات والخصوصـ ـ ـ ــية ،الجـ ـ ـ ــزء
الثاني،الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي،اتحاد المصارف العربية،بيروت2002،م.

][227

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن

ِّ
ِّ
:الفرنسية
باللغة
اجع
ُ  المر:ًثانيا
1.Alain Bensoussan: Internet, aspects juridiques, éd Hermes, 1998.
2. Alexis Baumann: Nouvelles décisions de la CNIL en matière de biométrie, Publié
le:

http://www.declaration-cnil.com/Articles/A20060130-nouvelles-decisions-

cnil-biometrie.php.
3. ALEXIS Baumann: Responsabilité de l'employeur du fait de l'utilisationd'Internet
par le salarié, Publié le: http://www.declaration-cnil.com/Articles/A20060407responsabilite-de-l-employeur-et-informatique.php.
4. Alexis Baumann: Commentaire du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à
l’hébergement de données de santé, Publié le : http://www.declarationcnil.com/Articles/A20060110-decret-sur-l-hebergement-de-donnees-desante.php.
5. Alexis Baumann: La protection des fichiersinformatiques "personnels" du salarié,
Publié

le:

http://www.declaration-cnil.com/Articles/A20051107-fichiers-

informatiques-personnels-du-salarie.php.
6. Alexis Ngounou: Logicielslibres et
administration électronique,Thèse de doctorat,UniversitéLille 2,2010.

[228]

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن

7.AndréJacquesAugand :Respect de la vie privée en matière de nouvelles technolo
gies à travers des études de cas, UniversitéPanthéon-Assas (Paris2) , thèse de
doctorat,2015.
8.Etienne Wery :Le nouvel article 323-3-1 du Code pénal : luttercontre les virus,
d’accord, mais attention aux effetspervers, Publié le 02/09/2004 ,sur :
https://www.droit-technologie.org/actualites/le-nouvel-article-323-3-1-du-codepenal-lutter-contre-les-virus-daccord-mais-attention-aux-effets-perver0073.
9.Carole Girard-Oppici : Les donnéespersonnelles et la protection de la vie privée à
l'heure des nouvelles technologies, sur : http://www.net-iris.fr/veillejuridique/dossier/20679/les-donnees-personnelles-et-la-protection-de-la-vieprivee-a-heure-des-nouvelles-technologies2015.
10.CélestinFoumdjem,Blanchiment de capitaux et la fraudefiscale,
Thèse de doctorat,Université de Cergy-Pontoise, 2010.
11. Hélène Lebon: Les prochainesrecommandations de la CNIL en matière de
géolocalisation, Publié le: http://www.declaration-cnil.com/Articles/A20051020geolocalisation-recommandations-cnil.php.

[229]

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن

12.Hélène Lebon: Méthodologie de référence de la CNIL pour les
recherchesbiomédicales, Publié le: http://www.declarationcnil.com/Articles/A20060405-recherches-biomedicales.php.
13.Jean Pradel et Michel danti -Juan : Manuel de droitPénalspécial, éditionsCujas,
Paris,2007.
14.Jean-Philippe Foegle: La CJUE, magicienneeuropéenne du « droit à l’oubli »
numérique, Protection des donnéespersonnelles (Union européenne), La Revue
des droits de l’homme, [En ligne], ActualitésDroits-Libertés, mis en ligne le 16
juin 2014.
15.Jean-Philippe Foegle: Le Conseild’Etat, héraut de la révolutionnumérique ?,
Protection des donnéespersonnelles (Conseild’Etat), La Revue des droits de
l’homme [En ligne], ActualitésDroits-Libertés, mis en ligne le 30 décembre 2014.
16.Laetitia Valy,Au coeur des préoccupations, la luttecontre le terrorismeconnait un
nouveau tournant avec cetteloi du 3 juin 2016 visant à mettre en oeuvre de
nouvelles dispositions pour renforcer la prévention et la repression, www.netiris.fr/veille-juridique/actualite/35232/lutte-contre-le-terrorisme-les-3-nouveautesa-ne-pas-manquer.

[230]

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية اإللكترونية في القانون الليبي والمقارن
17.Marie-Laure

Laffaire: Protection

des

données

à

caractère

personnel,

Éditionsd’Organisation, 2005.
18. Marine Farshian: Quand la réalité de la surveillance massive tend à dépasser la
fiction orwellienne, Droit a la vie privée et protection des donnéespersonnelles
(Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe), La Revue des droits de
l’homme [En ligne], ActualitésDroits-Libertés, mis en ligne le 28 mai 2015.
19.MmeDjazira

MEHDI,

LES

INSTRUMENTS

DE

LUTTE

CONTRE

LE

BLANCHIMENT D’ARGENT EN ALGERIE,Thèse de doctorat, UNIVERSITE NICE
SOPHIA ANTIPOLIS,2015.
20.Murielle Cahen:Loi : Intrusion dans un systèmeinformatique (hacking), publié
le 01/05/2009 ,sur : https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/intrusion-danssysteme-informatique-hacking-314.htm
21.Monika Zwolinska: Sécurité et libertésfondamentales des

communications

électroniques en droit français, européen et international,Thése de doctrat,Université
de Nice,2015.
22.Stéphane Tijardovic: La protection juridique des données personnelle ,Vers une
nécessaire adaptation de la norme juridique aux évolutions du monde numérique,
Publié le :https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2003-3-page185.htm.

[231]

الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي (دراسة تحميمية)

الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي
(دراسة تحميمية)
د .جمال عمران المبروك

أستاذ القانون التجاري المساعد
كمية القانون /جامعة طرابمس

المقدمة
دور بالغ االىمية عمى الصعيد الدولي واإلقميمي
لقد كان لالستثمار االجنبي وال يزال ٌ

والداخمي باعتباره أحد وسائل التمويل الخاص التي ال غنى عنيا إلقامة التنمية االقتصادية
المستدامة التي تطمح إلييا كافة دول المعمورة حيث برز ىذه االستثمار األجنبي في فترة
التسعينات من القرن المنصرم وذلك بفعل الشركات الرأسمالية متعددة الجنسيات في شكل
أنشطة تجارية وصناعية عمالقة تتمثل في إقامة البنى التحتية وتقديم الخدمات األساسية
لجميور المنتفعين الذين تعجز دوليم وخصوصا في العالم النامي واالقل نمواً عن تمبية
متطمباتيم الحياتية الحيوية كاالستثمارات األجنبية المعنية بقطاعات التعميم والصحة
والمواصالت واالتصاالت وغيرىا ،وىو ما جعل الحاجة ممحة لضرورة إيجاد تنظيم قانوني

دولي وداخمي ُيعنى بتنظيم ىذه االستثمارات األجنبية الوافدة يكون فعاالً ومقبوالً لكافة اطراف
معادلة االستثمار األجنبي أي الدولة المضيفة من جية والمستثمر الخاص األجنبي من جية

أخرى وبشكل يقيم نوعاً من التوازن بين طرفي عقد االستثمار الدولي .وعمى الرغم من ذلك كمو
فإن إيجاد مثل ىذه التنظيم القانوني -الذي يرضي كافة االطراف -قد يكون أم اًر عسير المنال
نسبياً ،وذلك ألن طبيعة عقود االستثمار األجنبي إنما تخمق مصالح متنافرة بين طرفي عقد
االستثمار ،حيث إن الدولة المضيفة لالستثمار األجنبي ونظ اًر لحاجتيا الماسة إلقامة بنيتيا
األساسية والحيوية إنما تحاول بشتى الوسائل اجتذاب االستثمار األجنبي إلييا ومحاولة تقديم
كافة الحوافز المادية وبسخاء كبير إلى المستثمر األجنبي وفي ذات الوقت تحاول ىذه الدول
المضيفة فرض رقابتيا واشرافيا المباشر عمى المشاريع المنّفذة إلمكانية االستفادة القصوى من
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حسنات االستثمار األجنبي وعمى النقيض من ذلك نجد أن المستثمر األجنبي إنما يسعى في
حقيقة األمر إلى الفوز بأكبر قدر من األرباح ولو كان عمى حساب المصالح األساسية لمدولة
المضيفة المتوجسة أصالً من وجود ىذا األجنبي عمى أراضييا مما يؤدي في كثير من األحيان
إلى نشوب المنازعات بين طرفي عقد االستثمار األمر الذي يتطمب ضرورة إيجاد التنظيم
القانوني الرصين لعممية االستثمار األجنبي كما سبق وأوضحنا ،كما يتطمب إيجاد الوسيمة
الفعالة والمتوازنة والناجعة لفض المنازعات ذات الطابع االستثماري األجنبي تكون
القانونية و ّ
أكثر ُيس اًر وسيولة وسرعة من وسائل فض المنازعات التقميدية المعروفة لنا جميعاً -كالمجوء

إلى القضاء العادي أو المجوء إلى قضاء التحكيم التجاري -بل يجب إيجاد نظام قانوني يقبمو
كافة أطراف عقد االستثمار الدولي ليس لحل الخالف القائم فحسب ،وانما يكون نظاماً ناجعاً
يمنع نشوب أية خالفات مستقبمية بين الدولة من جية والمستثمر األجنبي من جية أخرى ،وىو
ودي وغير قضائي لحل
ما دعا وبشكل ممح لمغاية إلى إيجاد صيغ قانونية جديدة وذات طابع ّ

ويقبل عمييا أطراف النزاع لحل
ىذه النزاعات ،كنظام التفاوض والوساطة والتوفيق يقبميا ُ
خالفاتيم االستثمارية القائمة وتمنع نشوب أية خالفات مستقبمية؛ ألنو وكما نعمم جميعاً بأن

الياجس الذي يؤرق المستثمر األجنبي عند قدومو لالستثمار في البمد المضيف وخصوصاً
بمداننا النامية إنما يكمن في إيجاد وسيمة قانونية حمائية ومثالية لحل منازعاتو التي قد تنشب
فعالة ومحايدة تحفظ لو حقوقو أمام سمطات الدولة
المضيف لالستثمار تكون ّ
مع الطرف ُ
المضيفة ألن المستثمر األجنبي أياً كان يظل شخصاً في مواجية دولة ،مما يؤدي إلى عدم
تتمتع بالسمطة والسيادة عمى
استقرار مركزه القانوني وعدم توازنو مع مركز الدولة المضيفة التي ّ
أراضييا ،ألنو في حالة وجود أي تعدي عمى حقوقو بموجب عقد االستثمار أو تخمف الدولة
عن تنفيذ التزاماتيا وتعيداتيا مع ىذا المستثمر يكون بإمكان ىذا األخير المجوء إلى الوسائل
ودية غير القضائية لحل الخالف القائم مما يشجع المستثمر األجنبي عمى المضي قدماً في
ال ّ
درب االستثمار في ىذه الدولة وبشكل آمن ال يخشى فيو ضياع حقوقو أو تعسف الدولة ضده،

بعيداً عن كافة السمبيات التي تنتج عادة عن الوسائل القضائية التقميدية –إن جاز لنا التعبير.-
الودية غير القضائية يعد أم أر ميماً
ومما تقدم فإن تسوية منازعات االستثمار األجنبي بالوسائل ّ

لمغاية في مجال تشجيع وتحفيز االستثمارات األجنبية لمدخول لكافة الدول دون خوف أو
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ىواجس من ضياع حقوقيم أو تعقيدات القضاء العادي بحيث يتم حل الخالف ودياً بين طرفي
عقد االستثمار وجياً لوجو ،سواء بالمفاوضات الثنائية أو بالتوفيق أو بالوساطة نظ اًر لنجاعة
ىذه الوسائل وشيوعيا وازدياد قبوليا من كافة أطراف الخالف لقمة تكاليفيا وسريتيا البالغة،
وسيولة إجراءاتيا مقارنة بالوسائل القضائية المعروفة ،كالقضاء العادي أو قضاء التحكيم
التجاري .كما إنيا تتميز بأنيا تنيي النزاع القائم وتمنع نشوء أي خالفات مستقبمية بين األطراف
وىو ما دعا العديد من قوانين االستثمار –عمى نحو ما سنتناولو من خالل ىذه الدراسة -إلى
تبني ىذه الوسائل الودية كأىم الوسائل لحل منازعات االستثمار االجنبي بل اشترطت ىذه
القوانين ضرورة المجوء إلييا ابتداء وقبل المجوء إلى الوسائل األخرى باعتبارىا تقدم الحمول
الرضائية والتوافقية ألطراف النزاع وىي ال تمنع األطراف مطمقاً من عدم المجوء إلى القضاء أو
التحكيم وانما يجب استنفاذىا أوالً فإذا فشمت ىذه الوسائل الودية كان ألطراف النزاع الحق في
المجوء إلى الوسائل القضائية األخرى.
إشكالية الدراسة
تكمن إشكالية دراستنا في محاولة اإلجابة عن بعض التساؤالت الميمة بخصوص
الوسائل الودية لفض منازعات االستثمار االجنبي لذا سنحاول اإلجابة عن بعض المسائل
اآلتية:
إبتداء؟.
 ما ىو المقصود بالوسائل الوديةً

 ما مدى فعاليتيا ونجاعتيا في فض منازعات االستثمار األجنبي. ما مدى إلزاميتيا ألطراف النزاع؟. ىل بإمكان أطراف المنازعة العدول عنيا والمجوء إلى الوسائل القضائية في أي وقتشاءوا؟.
 ىل من الممكن إيجاد تصور قانوني رصين يضفي عمى ىذه الوسائل صفة االلزام؟أىمية الدراسة
تكمن أىمية ىذه الدراسة في تقديم شرح و ٍ
اف عن الوسائل غير القضائية لحل منازعات
االستثمار االجنبي التي تشمل المفاوضات والتوفيق والوساطة ،نظ اًر لتعاظم دور ىذه الوسائل
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في حل المنازعات االستثمارية ،ونظ اًر لما تتميز بو من سيولة ويسر كما أن تكاليف المجوء
إلييا تعد زىيده مقارنة بالقضاء والتحكيم ،ىذا وتعد ىذه الوسائل الميمة لمغاية من أكثر الوسائل
شيوعاً وقبوالً من قبل أطراف التجارة الدولية عموماً وعقود االستثمار األجنبي خصوصاً ،وذلك
لما تتمتع بو من السرية التامة بخصوص المنازعة المعروضة ،وىو ما جعل كافة األطراف
يقبمون بيا لتسوية منازعاتيم بعيداً عن ذيوع األسرار التجارية أو اإلساءة إلى السمعة التجارية
لطرفي الخصومة .كما تكمن أىمية البحث في الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار في
كونيا تعد أكثر الوسائل تحقيقاً لمصالح األطراف المتخاصمة ألنيا تمكنيم من الجموس وجياً
لوجو ومناقشة كافة المسائل العالقة بينيم في إطار من التفاىم والتقدير والود بعيداً عن أية
مشاحنات أو تعنت أو عناد ،والذي يسفر عادة عن غيرىا من الوسائل األخرى ،األمر الذي
يمكن أطراف النزاع من الوصول إلى صيغة تفاىم ترضي الطرفين في وقت وجيز جداً وبعيداً
ّ
عن التكاليف المالية الباىظة التي عادة ما تسفر عنيا منازعات عقود االستثمار األجنبي.
نطاق الدراسة
سنحاول من خالل ىذه الدراسة أن نسمط الضوء كمما أمكننا ذلك عمى األنظمة
القانونية الناظمة لمطرق الودية لمنع وفض منازعات االستثمار األجنبي ابتداء ،وذلك من خالل
تحميل وشرح نصوص قانون االستثمار االجنبي في كل من ليبيا وسمطنة عمان ،ىذا باإلضافة
إلى الوقوف المتأني عمى أحكام االتفاقيات الدولية بخصوص تحديدىا لممفيوم القانوني لمطرق
الودية ،سواء نظام المفاوضات أو التوفيق أو الوساطة ،ومن بين ىذه االتفاقيات التي تناولتيا
الدراسة اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار واستغالل رؤوس األموال في الدول العربية ،واتفاقية
المؤسسة العربية لالستثمار ،واتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار ،كما يشتمل نطاق
ىذه الدراسة عمى تناول النظام االساسي لمعيد روما لتوحيد القانون الخاص ،والذي يعد رائداً
في مجال االستثمار الدولي ،ىذا باإلضافة الى قواعد اليونسترال ،وقواعد القانون النموذجي
لمجنة األمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي ،وكذلك قواعد التوفيق الخاصة بنظام الوساطة
والمصالحة والتوفيق المعتمدة لدى مركز القاىرة االقميمي لمتحكيم التجاري الدولي.
خطة الدراسة
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سنقوم بتناول إشكالية ىذه الدراسة في إطار خطة بحث عممية ومنيجية شاممة ،حيث
إننا سنقسم ىذه الدراسة إلى أربعة مطالب ،نتناول في المطمب األول منيا :تحديد المقصود من
مصطمح االستثمار األجنبي وأنواعو ،ثم ومن خالل المطمب الثاني نتناول :نظام المفاوضات،
وفي المطمب الثالث سنتناول نظام التوفيق ،أما في المطمب الرابع واألخير فسنتناول نظام
الوساطة.

المطمب األول
المقصود باالستثمار األجنبي وأنواعو
إن الحديث عن الوسائل الودية لحل منازعات االستثمار األجنبي يتطمب منا بداىة
التعريف باالستثمار االجنبي ابتداء حيث اننا ال نستطيع بأي حال من االحوال الحديث عن
وسائل فض المنازعات االستثمارية االجنبية مالم نقم بالتّعرف عن قرب عمى المقصود

باصطالح االستثمار االجنبي المراد حل منازعاتو بالطرق الودية ولعل ذلك يعد ضرورة عممية
وموضوعية الزمة لفيم اشكالية ىذه الدراسة ،لذا فإنا سنتناول موضوع التعريف بمصطمح
االستثمار االجنبي من خالل فرعين ،نتناول في االول منيا تعريف االستثمار االجنبي اما في
الفرع الثاني فإننا سنتحدث عن انواع االستثمار االجنبي المقصود في ىذه الدراسة.
الفرع االول :تعريف االستثمار االجنبي
لقد حاول العديد من فقياء االقتصاد والقانون ايجاد تعر ٍ
يف لالستثمار األجنبي يكون
جامعاً مانعاً لممقصود منو موضحاً لكافة جوانبو القانونية واالقتصادية فكان االىتمام الكبير

ٍ
سباقين الى
بإيجاد تعريف لمصطمح االستثمار األجنبي من نصيب فقياء االقتصاد الذين كانوا ّ
ذلك ،بعكس فقياء القانون الذين جاء اىتماميم متأخر نوعا ما بإيجاد تعريف لالستثمار
االجنبي ،حيث بدأ االىتمام بإيجاد التعريف الشامل لالستثمار األجنبي في الخمسينات من القرن
المنصرم(.)1
 -1لمزيد من التفصيل أنظر ،أميرة شريف ،تسوية المنازعات االستثمارية ،دراسة تحميمية ،دار الجامعة الجديدة،
ط  ،2016 ،1ص 73وما بعدىا.
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وإليفاء ىذا الموضوع حقو من البحث أن نشير بداءة إلى التعريف المغوي لالستثمار
وذلك قبل الخوض في تعريفو االقتصادي والقانوني ،حيث أن االستثمار من الناحية المغوية(،)2
يقصد بو الثمر او ما تحممو االشجار من ثمار وىو شيء يتولد عن شيء ويقال ثمر او اثمر
الرجل مالو إذا كثر ونما ،واالستثمار ىو المال المستخدم بقصد توظيفو واستيداف تحقيق ربح
من ىذه التوظيف في المستقبل البعيد أو القريب ونماء المال ىو الكثرة والزيادة.
كما عرفو مجمع المغة العربية بأنو "استخدام االموال في االنتاج اما مباشره بشراء
اآلالت والمواد االولية او بطريق غير مباشر كشراء االسيم و السندات"(.)3
ىذا وقد عرفتو الموسوعة العممية والعممية لمبنوك االسالمية بأنو "توظيف النقود ألي اجل
في اي اصل او اي حق ممكية أو ممتمكات او مشاركات محتفظ بيا لممحافظة عمى المال
وتنميتو سواء بأرباح دورية او بزيادتيا في نياية المدة او بمنافع غير مادية"(.)4
اما بخصوص الفقو االقتصادي فإننا نجده قد عرف االستثمار بانو "عمميو من
عمميات استغالل رأس المال بيدف تحقيق عائد او فائض مالي"( ،)5كما عرفو آخر بانو
استعمال احد عوامل االنتاج عبر الحدود الدولية لممساىمة في االستغالل االقتصادي بطريقة
مباشره او غير مباشرة بقصد تحقيق الربح"(.)6
وىذا وقد ُع ّرف االستثمار االجنبي بأنو "انتقال لرؤوس األموال بين دولتين بقصد

توظيفيا في انشطة اقتصادية كشراء االوراق المالية أو األموال المنقولة التي تدر ربحاً ،أو
امتالك عقارات تدر ربحاً أو بقصد توظيفيا في عمميات ائتمانية مثمرة كاإلقراض او في
 -2لمزيد من االطالع حول التعريف المغوي لالستثمار انظر ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي،
معجم مقاييس المغة ،دار الكتاب العالمية ،ج ،1ط ،3بيروت ،2000 ،ص ،198دمحم بن أبي بكر بن عبدالقادر

الرازي ،مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،1993 ،ط ،2ص.85

 -3المعجم الوحيد ،منشورات مجمع المغة العربية ،ط ،1995 ،1ص.78

 -4أنظر ،السيد اليواري ،الموسوعة العممية والعممية لمبنوك اإلسالمية ،ج ،2دار الكتاب العربي ،ط،3
2011م ،ص135

 -5انظر ،منى حمود ،الحماية الدولية لالستثمار األجنبي ،دار النيضة العربية ،ط ،1999 ،1ص9
 -6انظر ،ىناء عبد الغفار ،االستثمار األجنبي ،دار الحكمة ،ط ،2002 ،1ص63
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عمميات غير مثمرة كحفظ النقود في المصارف تفادياً لألخطار التي تتعرض ليا في ظروف
التوتر السياسي أو االقتصادي"(.)7
وفي معرض التعميق عمى جممة التعريفات االقتصادية لمصطمح االستثمار االجنبي،
يذىب البعض

()8

إلى ان ما يالحظ عمى ىذه التعريفات انيا تعطي لالستثمار االجنبي مفيوماً

موسعاً لمغاية ليشمل انتقال رؤوس االموال عبر البمدان المختمفة دون االلزام بأية ضوابط أو
اشتراطات ليذا االستثمار الوافد بما يميزه عن غيره من اوجو استخدام راس المال التي ال تعتبر
استثمار بالمعني الفني الدقيق.
اما بخصوص التعريف القانوني االستثمار االجنبي في الفقو القانوني فقد ذىب جانب
()9

من الفقو

إلى تعريف مصطمح االستثمار االجنبي بانو "كل استخدام ألصول مالية ميما

كانت طبيعتيا أو نوعيا من قبل شخص طبيعي أو معنوي في نشاط اقتصاديا خارج حدود
دولة سواء خولو ىذا االستغالل االقتصادي سمطة فعمية في توجيو النشاط االقتصادي او لم
يخولو بيدف تحقيق عائد مالي مجز".
()10

ىذا وعرفو آخر

بأنو "تقديم أمواالً مادية ومعنوية من قبل شخص طبيعي أو معنوي

ال يحمل جنسية الدولة المستقبمة لممساىمة المباشرة وغير المباشرة في مشروعاً اقتصادياً قائماً
أو مزمع إقامتو لمقيام بنشاط اقتصادي معين خالل مدة زمنية معقولة".
ىذا وتجدر االشارة إلى أن تعريف االستثمار األجنبي قد وجد صداه لدى العديد من
()11

االتفاقيات الدولية المعنية باالستثمار

حيث عرفتو اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار

 -7انظر ،دمحم رضا ،القواعد األساسية في االقتصاد الدولي ،دار الكتاب األول ،ط ،1997 ،2ص63

 -8انظر ،دريد محمود ،ضمانات االستثمار التجاري غير الوطني ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد،2001 ،
ص ،5وقارب ذلك ،أميرة شريف ،مرجع سابق ،ص 15وما بعدىا.

 -9انظر ،جميل الشرقاوي ،المقاصد األساسية لقوانين ضمان االستثمار ،ضمن مجموعو من األبحاث،
منشورات معيد البحوث والدراسات العربية ،1998 ،ص ،33وقارب ذلك يوسف خميل ،النظام القانوني لعقد نقل
التكنموجيا ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،2000 ،ص.55

 -10انظر ،عبدالحكيم مصطفى ،المركز القانوني لممستثمر األجنبي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة القاىرة،1990 ،
ص ،40وقارب ذلك ،ىناء عبدالغفار ،المرجع السابق ،ص.12
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واستغالل رؤوس االموال بين الدول العربية المبرمة عام 2000م ،بموجب المادة االولى منيا
بقوليا" :كافة انواع االصول المستثمرة التي تتعمق باألنشطة االقتصادية ويقوم بيا مستثمر تابع
ألحدى الدول العربية المتعاقدة في اراضي دول متعاقدة اخرى والتي تقام وفقا لمقوانين واالنظمة
الخاصة بالدول التي يقام المشروع عمى اقميميا ويشمل عمى وجو الخصوص ال الحصر ما
يمى ... :األموال المنقولة وغير المنقولة ...الحقوق العينية االخرى ...الحصص واالسيم
والسندات الخاصة بالشركات ...المطالبات بأموال ...او قيم مالية متعمقة باالستثمار ...حقوق
الممكية الفكرية ...واي حق من الحقوق يمنح بموجب قانون أو عقد وكذلك اية ترخيصات أو
أذونات نافدة وفقا لمقانون او االتفاقيات"...
كما ان اتفاقيو المؤسسة العربية لالستثمار( ،)12والمبرمة في عام ،1971قد عرفت
االستثمار بأنو" :يشمل االستثمارات المباشرة كالمشروعات وفروعيا ووكاالتيا وممكية
الحصص والعقارات كما يشمل كافة االستثمارات غير مباشره كاالكتتاب في االسيم والسندات
والقروض التي تجاوز اجميا ثالث سنوات "
()13

كما ان اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار

والمعدة من قبل البنك الدولي

المبرمة عام 1985م ،في مادتيا ( )12فقرة (أ) عرفت االستثمار االجنبي بقوليا" :االستثمار
الدولي يشمل حقوق الممكية والقروض المتوسطة الطويمة االجل التي يقدميا او يضمنيا
المشاركون في ممكية المشروع اضافة الى صور االستثمار المباشر المختمف" ...

 -11لمزيد من التفصيل حول ىذه االتفاقية أنظر ،أميرة شريف ،المرجع السابق ،ص  32وما بعدىا ،عمار دمحم،
ضمانات االستثمار األجنبي ،منشورات الحمبي الحقوقية ،2017 ،ص132

 -12لمزيد من التفصيل أنظر ،ىشام صادق ،النظام العربي لضمان االستثمار ضد المخاطر غير التجارية،
منشأة المعارف ،ط ،2003 ،2ص 66وما بعدىا.

 -13لمزيد من التفصيل أنظر ،أميرة شريف ،المرجع السابق ،ص 30وما بعدىا ،عمي حسن ،دور المعاىدات
الدولية في حماية االستثمارات األجنبية في الدول النامية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة القاىرة ،1998 ،ص 59وما

بعدىا.
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ىذا وقد عرفتو اتفاقية البنك الدولي

()14

المنشئة لموكالة الدولية لضمان االستثمار في

مادتيا الثالثة فقرة (ب) ،بقوليا" :االستثمار االجنبي ىو المساىمة في االموال سوء كانت
المساىمة نقدية او غير نقدية او اعادة االستثمار واالرباح".
وفي معرض التعميق عمى جممة التعريفات التي أضفيت عمى االستثمار األجنبي يذىب
البعض( ،)15إلى القول بأن التعريفات القانونية لمصطمح االستثمار االجنبي جاءت مختمفة عن
بعضيا مما يجعل من الصعوبة بمكان االعتماد عمييا كمية إليجاد تعريف شامل لمفيوم
االستثمار األجنبي المقصود ونرى بأن ذلك راجع إلى ان االستثمار األجنبي بطبيعتو يعد
ٍ
محدد بدقة
نظاماً غير محدد المعالم من الناحية القانونية واالقتصادية ألنو ال يرتكز الى مفيوم

ومتطور بحسب الظروف االقتصادية الدولية السائدة وبحسب ظروف كل
متغير
مفيوم
بل انو
ٌ
ٌ
ٌ
دولة من الدول المضيفة لالستثمارات األجنبية او مدى احتياجيا الممح لجذب االستثمار
االجنبي إلييا فمنيا من يوسع من مفيوم ىذه االستثمار ببذل المزيد من التحفيز والتشجيع
لممستثمر األجنبي ومنحو حقوقا وامتيازات كبيرة وبين من يضيق من ىذه الحقوق ويحد منيا،
االمر الذي كان لو انعكاساتو اإليجابية او السمبية عمى مفيوم االستثمار األجنبي عموماً.

الفرع الثاني
أنواع االستثمارات األجنبية
تتميز وتتنوع االستثمارات االجنبية الى عدة انواع وفقا لما ىو مستقر في الفقو القانوني
قسم ىذه االستثمارات األجنبية الى استثمارات طويمة االجل
والفقو االقتصادي فمنيم من ّ
واخرى استثمارات قصيرة االجل وذلك انطالقا من المدة الزمنية التي تستغرقيا ىذه
االستثمارات الوافدة في الدول المضيفة ومنيم من يقسم االستثمارات األجنبية انطالقا من
طبيعتيا ومن حيث مدى خضوعيا لسيطرة المستثمر االجنبي او عدم خضوعيا اليو اي من
 -14لمزيد من التفصيل أنظر ،عبدالستار مجيد ،الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية ،دار الجامعة الجديدة،
ط ،2013 ،1ص 30وما بعدىا ،حازم حسني ،القانون الدولي االقتصادي ،دار النيضة العربية ،ط،1999 ،1
ص 125وما بعدىا ،عمار دمحم ،مرجع سابق ،ص 14وما بعدىا.

 -15أنظر أميرة شريف ،المرجع السابق ،ص 15وما بعدىا.
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حيث اسموب ادارة المشروع االقتصادي فقسموىا الى استثمارات مباشرة واخرى غير مباشرة اال
اننا ومن خالل ىذه الفرع سنقصر دراستنا عمى التعريف بالنوع الثاني من االستثمارات األجنبية
اال وىو االستثمارات األجنبية المباشرة (اوال) واالستثمارات األجنبية غير مباشرة (ثانيا) ،وذلك
لذيوعيا وشيوعيا.
اوالً :االستثمار األجنبي المباشر ()FDI
()16

لقد ذىب جانب من الفقو القانوني

إلى محاولة تعريف االستثمار األجنبي المباشر

ٍ
ٍ
اقتصادي عمى اقميم دولة معينة عمى نحو
نشاط
بانو" :عبارة عن قيام مشروع أجنبي بممارسة
فعال لمغاية
دائم ومستمر وبشكل يستمزم السيطرة عمى المشروع وان يكون ليذه المستثمر دور ّ
في ادارة المشروع وتوجييو وفقا لمصالحو ،اي ان االستثمار المباشر يتطمب وجود نشاط

اقتصادي معين يقوم بو المستثمر األجنبي في دولة اخرى وان يكون لو السيطرة الفعمية عمى
ىذا النشاط او المشروع االقتصادي من خالل ممكيتو الكاممة او الجزئية لرأسمال ىذا
المشروع".
()17

كما عرفو اخر بانو:

"االستثمار الذي يقوم بو المستثمر األجنبي بممارسة النشاط

االقتصادي والتجاري في الدولة المضيفة لالستثمار بحيث يخضع ىذا النشاط لسيطرتو
وتوجييو سواء أكان ذلك عن طريق ممكية كاممة لرأسمالو ام بطريقة مساىمتو مع راس المال
الوطني بنسبة معينة تكفل لو السيطرة عمى ادارة المشروع االقتصادي و توجييو".
()18

كما ُعرف

بانو" :انتقال لرؤوس االموال األجنبية المقترنة بعنصري التنظيم واالدارة

الى الدولة المضيفة بحيث يترتب عميو إقامة مشروعات ممموكة ممكية كاممة لمستثمرون

 -16انظر ،جميل الشرقاوي ،المرجع السابق ،ص ،3وقارب ذلك حسام عيسى ،نقل التكنولوجيا ،دراسة مقارنة،
دار المستقبل العربي ،1990 ،إبراىيم شحاتو ،مرجع سابق ،ص190

 -17انظر ،عبدالواحد الفار ،أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية االقتصادية ،منشورات عالم الكتاب،
 ،1999ص.97-96

 -18انظر ،عوني دمحم ،التنظيم القانوني لمشركات متعددة الجنسيات ،دار الحكمة ،ط2008 ،1م ،ص111
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اجانب او ممكية حصص تمكنيم من السيطرة عمى إدارة ىذه المشروعات ورقابتيا واالشراف
عمييا أو عمى األقل تعطييم حق المشاركة في االدارة "
ىذا وقد عرفتو منظمة التجارة العالية بانو" :يحصل عندما يقوم مستثمر مستقر في بمد
معين -البمد االم -بامتالك اصل موجود في بمد اخر -البمد المضيف -مع وجود النية لديو
في ادارة ىذه االصل".
ويعد االستثمار األجنبي المباشر من صيغ االستثمارات التي تجد قبوالً واقباالً متزايد
من قبل كل من المستثمرون األجانب والدول المضيفة ليذه االستثمارات عمى حداً سواء حيث
انو بالنسبة لممستثمر األجنبي يمكنو من احكام سيطرتو عمى مقاليد المشروع االقتصادي ،بأن
يمكنو ىذا النوع من االستثمار من فرض رقابتو وادارتو واشرافو عمى كافة مناحي المشروع بل
ّ
وتوجييو التوجيو االمثل إلدرار المزيد من االرباح مما يشعره بالثقة والطمأنينة عمى مستقبل
مشروعو التجاري لدى الدولة المضيفة لالستثمار األجنبي مما يجعمو يحبذ وبال شك ىذا النوع
من االستثمار.
أما بالنسبة لمدولة المضيفة فأنيا ىي االخرى تحبذ االستثمار األجنبي المباشر عمى
يمكنيا من الحصول عمى التقنية المتطورة في وقت وجيز ،ناىيك عن كون ىذا
اراضييا ألنو ّ
النوع من االستثمار األجنبي يعد من افضل الطرق المتاحة لتسريع وجذب تدفق االستثمار
األجنبي إلييا وما يستتبع ذلك من إقامة التنمية االقتصادية المنشودة والمأمولة من قبل كافة
الدول الجاذبة لالستثمارات األجنبية ،وخصوصاً الدول النامية واألقل نمواً(.)19
وفي ىذا الصدد يرى البعض

()20

بأن االستثمارات األجنبية المباشرة تعد من أىم وأنجع

االستثمارات األجنبية نظ اًر لتمتعيا بأىمية بالغة لمغاية بالنسبة لمدول النامية خصوصاً والبمدان
المتقدمة عموماً ،وىو ما جعل منظمة األمم المتحدة توليو عناية خاصة نظ اًر لمكانتو ودوره
19

 -انظر ،أحمد عبدالحميد ،النظام القانوني لالتفاقيات البترولية في البمدان العربية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة

القاىرة ،1998 ،ص 205وما بعدىا ،أميرة شريف ،المرجع السابق ،ص 40وما بعدىا.

 -20انظر ،حسن نجم ،االستثمار األجنبي المباشر ،مقال منشور في مجمة الصبا ،ع  ،2000 ،16ص ،6
عبدالستار أحمد ،المرجع السابق ،ص ،41أميرة شريف ،المرجع السابق ،ص 45وما بعدىا.
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المتعاظم في تنمية االقتصاد العالمي والتجارة الدولية ،حيث بمغ حجم االستثمارات األجنبية
المباشرة في العام 2000م حوالي ( )440مميار دوالر.
ثانياً :االستثمار األجنبي غير المباشر ()IFI
يشمل االستثمار األجنبي غير المباشر عمى عدة أنماط وصيغ تتم عن طريق قيام
المستثمر األجنبي بتقديم قروض طويمة االجل لمدولة المضيفة لرأسمال األجنبي أو تقدم إلى
أي من المشروعات أو القطاعات الموجودة في ىذه الدولة ،كما يمكن ان يتخذ االستثمار
األجنبي غير المباشر صورة االكتتاب من قبل المستثمر األجنبي في االسيم والسندات التي
تعمن عنيا الدولة المضيفة لالستثمار األجنبي(.)21
وعادة ما تتم عممية االكتتاب في األسيم والسندات التي تصدرىا الدولة المضيفة بأن
تقوم ىذه االخيرة بإصدار االسيم أو طرح السندات في االسواق العالمية في دولة او عدة دول
عمى ان يكون كل سند محدد القيمة المالية وسعر الفائدة واألجل ،ومن ثم ُيقدم المستثمرون

األجانب عمى شراء ىذه االسيم او السندات الحكومية.

ويالحظ عمى ىذا النوع من االستثمار األجنبي بالمقارنة باالستثمار األجنبي المباشر
يمكن المستثمر األجنبي من فرض سيطرتو الكاممة عمى المشروع االقتصادي أو إدارتو
بأنو ال ّ
ألنو ال يمتمك من االسيم أو السندات ما يعطيو ىذا الحق لذا فإن ىذه الصيغة من صيغ
االستثمار األجنبي تتطمب توافر الثقة الكبيرة من قبل المستثمر األجنبي في الدولة المستضيفة
لرأسمال المال األجنبي أي انو يتطمب توافر االستقرار السياسي واالقتصادي والتشريعي في
ىذه الدولة مما يجعل حقيقة المستثمرون األجانب يتخوفون من ىذا النوع من أنواع االستثمار
األجنبي وخصوصا اذا ما تم داخل أقميم دولة من الدول النامية تفتقد إلى االستقرار السياسي
والتشريعي نظ اًر لما تعانيو ىذه الدول من اضطرابات ال تخفى عمى ىؤالء المستثمرين

 -21انظر ،إبراىيم شحاتو ،الحدود السياسية لمتمويل الخارجي ،بحث منشور في مجمة مصر المعاصرة ،المجمد
 ،55ع ،1998 ،33ص 67وما بعدىا.
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االجانب(.)22
وعمى العكس من ذلك تماما يكون االستثمار األجنبي غير المباشر مشجعاً لممستثمرين
فيقدمون عمى االستثمار في االسيم
في الدول المتقدمة والمستقرة سياسياً واقتصادياً وتشريعياًُ ،
والسندات أو عن طريق تقديم القروض طويمة االجل دون خوف من مستقبل استثماراتيم غير

المباشرة في الدول المضيفة.
ويكون االقدام عمى االستثمار األجنبي غير المباشر في شكل تقديم القروض المالية أو
االستثمار في حافظة االوراق المالية طويمة االجل ،والذي ىو من اكثر صور االستثمار
األجنبي غير المباشر في بمدان العالم الثالث نظ اًر لسيولة ىذه النوع من االستثمار ،باإلضافة
إلى كونو ال يعطي لممستثمر األجنبي سمطة التحكم في المشروع االقتصادي او إدارتو أو
توجييو مما يجعمو اسموباً محبذاً لمدول النامية واألقل نمواً(.)23

المطمب الثاني
المفاوضات
تعد المفاوضات من أىم الوسائل الودية المعروفة ألشخاص التجارة الدولية ،حيث
عرف التفاوض بأنو" :حوار بين طرفين أو أكثر حول موضوع معين يوصل إلى اتفاق بما
ُي ّ

يحقق مصمحة كل منيم"( ،)24كما ُعرف بانو" :اتصال أولي ومباشر بين المستثمر األجنبي

والدولة المضيفة لالستثمار ُبغية التوصل الى تسوية الخالف الناشئ بينيما"(.)25

حيث أن المقصود بالمفاوضات في مجال فض نزاعات االستثمار األجنبي أن يقوم
 -22انظر ،رمزي زكي ،أزمة الديون الخارجية ،الييئة العامة لمكتاب ،ط ,1999 ،1ص ،125أميرة شريف،
المرجع السابق ،ص ،44عبدالواحد الفار ،المرجع السابق ،ص109وما بعدىا ،صفوان أحمد ،دور االستثمار

االجنبي في تطوير احكام القانون الدولي الخاص ،دار المطبوعات الجامعية ،ط2009 ،1م ،ص.49

 -23أنظر ،إبراىيم شحاتو ،المرجع السابق ،ص163وما بعدىا ،أميرة شريف ،المرجع السابق ،ص 44وما
بعدىا.

 -24أنظر ،ماىر دمحم ،المرجع السابق ،ص.529

 -25أنظر ،دمحم أبو العينين ،دور مركز القاىرة اإلقميمي في حسم المنازعات التجارية واالستثمارية عن طريق
الوساطة والتفاوض ،بحث مقدم لممؤتمر الدولي لالستثمار ،المنعقد في القاىرة2001 ،م ،ص.4
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طرفي عقد االستثمار بالجموس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة المشاكل العالقة بينيما ،وذلك
حد لو من خالل التفاوض واالتصال المباشر وجو
بتناول أوجو التنازع الحاصل لتسويتو ووضع ً
لوجو بين أطراف الخصومة حيث تعد ىذه الوسيمة من وسائل التسوية الودية لممنازعات من

أقدم وأنجع الوسائل وأكثرىا شيوعاً وقبوالً من قبل اطراف عقود التجارة الدولية عموماً وعقود
االستثمار الدولي خصوصاً(.)26
كما تعد المفاوضات من أيسر وأسيل الطرق لموصول إلى حل خالفات االستثمار
األجنبي وأقميا ازدحاماً بالتفاصيل حيث تتسم بالمرونة والسيولة والسرعة في حل ىذه الخالفات
مما يكون لو آثار ايجابية بالغة األىمية في تقريب وجيات النظر ورأب الصدع بين المستثمر
مكن االطراف
األجنبي من جية والدولة المضيفة لالستثمار األجنبي من جية أخرى ،ألنيا تُ ّ
من المناقشة والتفاوض في جو من األلفة والود والحرص عمى ديمومة التعامل الحالي
والمستقبمي وايجاد الحمول المناسبة في مناخ يسوده المساواة في المراكز القانونية لمطرفين وىو
ما يسيل ويسرع من وتيرة التوصل الى حل يرضى عنو الطرفان المتخاصمان(.)27
وتعد المفاوضات المرحمة االولى من مراحل حل الخالف ،اليدف منيا التوصل الى
ٍ
حل ٍ
ومرض في النزاع القائم ،كما تعد مظي اًر مرغوباً فيو من جميع االطراف وال يتم
ودي
حمل أطراف المنازعة أية تبعات
االختالف بشان المجوء إلييا ألنيا تتسم بالسيولة والمرونة وال تُ ّ
مالية باىظة الثمن ،ىذا اذا ما قورنت بالوسائل القضائية مثالً ،وتكمن الرغبة الحقيقية والممحة
لمجوء إلى ىذه الوسيمة في تجنب كال الطرفين المتنازعين اتخاذ احدىما لخطوات احادية
انتقامية من الطرف االخر وىو ما نالحظو في قيام الدول القوية اقتصاديا وسياسيا من اتخاد
خطوات انتقامية احادية الجانب ضد الدول المضيفة االستثمار األجنبي الضعيفة اقتصادياً
وسياسياً ،ومن ثم فإن المجوء إلى التفاوض إنما يجنب االطراف المجوء إلى مثل ىذه

 -26أنظ ر ،ىفال إسماعيل ،المركز القانوني لممستثمر األجنبي ،دراسة تحميمية مقارنو ،دار الجامعة الجديدة،
ط ،2015 ،1ص 178وما بعدىا.

 -27أنظر ،دريد محمود ،مرجع سابق ،ص 311وما بعدىا.
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الممارسات غير المرغوب بيا(.)28
وفي ىذا الصدد يذىب البعض

()29

الى القول بأن طبيعة المنازعات االستثمارية

األجنبية انما تفرض عمى كال طرفي النزاع المجوء إلى المفاوضات لحل االشكال القائم بينيما،
فال يتم المجوء الى الوسائل االخرى القضائية إال بعد فشل الوسائل الودية في حل الخالف
ٍ
مرض من خالل التفاوض الثنائي بين
والتي تتطمب وجود الرغبة الصادقة في التوصل إلى حل
الطرفين كما يوجب توافر الثقة والمساواة في المراكز القانونية ألطراف النزاع بغية تحقيق العدالة
بحيث ال تكون نتيجة ىذه المفاوضات ىي تغميب لمطرف القوي عمى الطرف األضعف منو،
بل يجب أن تكون انعكاساً إيجابياً لرغبة االطراف الصادقة في حل الخالف القائم وعدم
نشوب أية خالفات مستقبمية بينيما.
ىذا وتكمن أىمية المفاوضات كأحد اىم وسائل منع وتسوية المنازعات في كونيا تتيح
ألطراف النزاع مناقشة تفاصيل النزاع وامكانية العمم بشكل مباشر بطمبات ورغبات الطرف
االخر وىو ما حدى بالكثير من الدول إلى تضمين المفاوضات كأولى وسائل فض المنازعات،
بل والزمت االطراف بضرورة المجوء الييا ألنيا تتالءم وطبيعة العالقات التجارية الدولية(.)30
اال انو وعمى اعتبار المفاوضات وسيمة ميمة لمغاية في مجال منع وفض منازعات
االستثمار األجنبي فإنيا تتطمب من كال الطرفين المتنازعين ضرورة االستعداد لخوض غمارىا،
بحيث يكون الطرفان المتفاوضان عمى درجة عالية من الخبرة والكفاءة

القانونية والفنية

إلمكانية التوصل الى حل لمخالف في فترة وجيزة من بدء ىذه المفاوضات وذلك باألعداد الجيد
لفرق التفاوض وخصوصا في الدول النامية التي قد تفتقد لمكوادر الوطنية المؤىمة والخبيرة
بشؤون التفاوض ،وايضاً بسبب اختالل التوازن االقتصادي بين الطرفين ،الدولة من جية
والمستثمر األجنبي من جية اخرى ،والذي بال شك ينتمى بجنسيتو إلى احدى الدول الرأسمالية
المتقدمة اقتصادياً والقوية سياسياً وىو ما يؤدي في بعض االحيان الى اختالل ميزان القوى
 -28أنظر ،عبدالكريم عموان – الوسيط في القانون الدولي ،دار الثقافة لمنشر ،عمان ،ط2015 ،3م ،ص180
وما بعدىا ،أحمد أبو الوفاء ،الوسيط في القانون الدولي العام ،دار النيضة العربية ،ط ،2004 ،2ص548
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 -أنظر ،أحمد عبدالحميد ،مرجع سابق 300 ،وما بعدىا.

 -30انظر ،أميرة شريف ،مرجع سابق ،ص 151وما بعدىا.
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الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي (دراسة تحميمية)
التفاوضية بين الطرفين المتخاصمين(.)31
وعمى الصعيد الدولي نجد انو ونظ ار ألىمية المفاوضات في مجال فض منازعات عقود
االستثمار األجنبي فإن لجنة األمم المتحدة (اليونسترال) ،قد أوصت ضمن قواعدىا النموذجية
بشأن الصياغة االولى لعقود اإلنشاءات الصناعية إلى عدم النص في عقد االساس عمى المجوء
الى وسائل اخرى لفض المنازعات خالل فترة اجراء المفاوضات ،كما يجوز االتفاق عمى أن يتم
التفاوض بين المديرين التنفيذين ألطراف الخالف لتبادل اآلراء والمقترحات لتسوية االختالف
باعتبارىم األكثر كفاءة وخبرة وأعمم بتفاصيل الخالف الحاصل منذ بدايتو ،وىم من حيث
موقعيم كمدراء أقدر من غيرىم بما يمتمكوه من سمطة وقدرة عمى اتخاذ المواقف الجريئة لحل
الخالف تفاوضياً من خالل اختيارىم لمحمول األكثر موضوعية واألقرب واقعية وقبوال من
اطراف التنازع(.)32
وفي ىذا الصدد يؤكد البعض

()33

عمى ضرورة تحديد مدة معينة إلنياء عممية التفاوض

بين اطراف عقد االستثمار الدولي ،حيث يرون إنياء المفاوضات خالل مدة ستة أشير من
بدئيا ،فإذا توصل الطرفان الى حل إلنياء الخالف فيجب اثبات مضمونو في محرر خطي
مكتوب وذلك لضمان عدم االختالف بشأنو مستقبالً ،بحيث يكون حجة عمى األطراف
المتنازعة ،أما اذا فشمت المفاوضات فإنو يجب المجوء إلى الوسائل األخرى الودية كالتوفيق
والوساطة أو الوسائل القضائية كالقضاء العادي أو قضاء التحكيم التجاري الدولي.
فعالة لمنع وفض منازعات االستثمار
وبذلك يتضح ان المجوء إلى التفاوض كوسيمة ّ

األجنبي انما ُيظير الرغبة الصادقة ألطراف الخالف في ان يكونا المحور االساس لحل
الخالف بينيما فيعرضون آرائيم ومقترحاتيم وافكارىم لحل المشاكل العالقة ،حيث يعقد الطرفان
اجتماعاتيم التفاوضية بشكل دوري حتى انياء الخالف في جو من حسن النية ،ومحاولة
 -31أنظر ،ماىر دمحم ،مرجع سابق ،ص 529وما بعدىا ،دمحم أبو العينين ،مرجع سابق ،ص 4وما بعدىا.

 -32لمزيد من التفصيل انظر ،ىاشم خالد ،عقد ضمان االستثمار والقانون الواجب التطبيق ،دار الفكر
الجامعي ،2000 ،ص 40وما بعدىا.

 -33لمزيد من التفصيل انظر ،عمار دمحم ،مرجع سابق ،ص 180وما بعدىا ،جالل وفاء دمحمين ،تسوية
منازعات التجارة الدولية ،سمسمة رسائل البنك الصناعي الكويتي ،ع ،2016 ،70ص 45وما بعدىا.
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الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي (دراسة تحميمية)
االبتعاد عن المساومات أو الضغوطات أو المراوغات التي تعد مظي اًر سمبياً لمغاية ،من شأنو
أن يؤثر في سالمة المفاوضات واستم ارريتيا(.)34
ابتداء إلى
وتجدر اإلشارة إلى أنو وفي إطار منازعات االستثمار األجنبي يجب المجوء
ً
المفاوضات كوسيمة أولى من وسائل فض المنازعات ودياً وذلك قبل المجوء إلى الوسائل الودية
االخرى كالوساطة والتوفيق ،حيث يمزم األطراف بضرورة االستمرار في المفاوضات خالل المدة
المحددة ليا وعدم جواز انيائيا من طرف واحد وىو ما يستوجبو مبدأ حسن النية ،الذي ال
يجيز انياء التفاوض دون مبرر مقبول(.)35
وىو ما اكدتو ق اررات غرفة التجارة الدولية بباريس ،والتي قضت في احد احكاميا
الصادرة في العام  1981م ،بأنو "ال يجوز التمسك بعدم جواز التحكيم بحجة ان ىذا الشرط لم
يصدر بو مرسوم حكومي ما دام المفاوض قد نكل وأخل بواجب إعالم األطراف األخرى بيذا
الشرط ."...
وىو ما اكدتو كذلك اتفاقية الوكالة الدولية لضمان االستثمار في مادتيا ( )2ومن
الممحق رقم ( ،)2وما اشارت إليو االتفاقية العربية لضمان االستثمار بموجب مادتيا ()34
ومادتيا ( ،)2/35بأنو ال يجوز لألطراف أن يمجؤوا الى الوساطة او التوفيق أو التحكيم إال بعد
استنفاذ سبل التسوية عن طريق التفاوض(.)36
كما ان أغمب عقود االستثمارات األجنبية غالباً ما تتضمن شرطاً يعرف بإعادة
التفاوض ويقصد بو أنو في حالة تغير الظروف التي كانت سائدة أبان إبرام عقد االستثمار
حمل أحد أطراف التعاقد بالتزامات اضافية من شأنيا أن تؤثر جوىرياً عمى احكام
الدولي مما ُي ّ
العقد ،االمر الذي يتطمب ضرورة جموس أطراف عقد االستثمار األجنبي عمى طاولة
 -34أنظر ،مرتضى جمعو ،عقد االستثمار التكنولوجي ،دراسة مقارنو ،منشورات الحمبي الحقوقية ،ط2012 ،1م،
ص 403وما بعدىا ،ناصر دمحم ،ضمانات االستثمار األجنبي في الدول العربية ،دار النيضة العربية ،ط،1
2013م ،ص 60وما بعدىا.

 -35لمزيد من التفصيل انظر ،عمار دمحم ،مرجع سابق ،ص 183وما بعدىا.

 -36لمزيد من التفصيل حول ىذه االتفاقيات انظر ،دمحم حسام لطفي ،المسؤولية المدنية في مرحمة المفاوضات،
دار النيضة العربية ،ط2011 ،1م ،ص 20وما بعدىا ،عمار دمحم ،مرجع سابق ،ص.190
[]35:

الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي (دراسة تحميمية)
المفاوضات إلعادة التفاىم والتشاور والتحاور بشأن ىذه المستجدات الحاصمة ،وذلك إلعادة
التوازن المالي لعقد االستثمار الدولي مما يؤكد أىمية المفاوضات كأىم وسائل التسوية الودية
إلشكاالت عقود االستثمارات األجنبية المباشرة منيا وغير المباشرة(.)37
وىو ما أكده معيد روما لتوحيد قواعد القانون الخاص لمعام  ،1994حيث أوردت
(تغير الظروف) يكون لمطرف المتضرر
المادة (/2/6ثالثاً) عمى أنو" :في حالة شرط الصعوبة ّ
طمب إعادة فتح باب المفاوضات ويجب ان يقدم طمب دون تأخير وأن يكون مسبباً".
ومن ثم يتضح بأنو يجب ابتداء إلعادة التفاوض أن تستجد ظروف جديدة تط أر لم تكن
متوقعة تؤدي إلى اختالل التوازن المالي لمعقد مما يتطمب وبشكل ممح إعادة فتح باب التفاوض
بين األطراف لمناقشة المستجدات الطارئة ،وايجاد حالً لتداعياتيا السمبية عمى صيرورة تنفيذ
عقد االستثمار األجنبي والوصول من خالل المفاوضات إلى حل لكل ىذه اإلشكاليات
المستجدة مما يعطي عقود االستثمارات األجنبية المرونة الكافية لمتأقمم مع الظروف الحاصمة،
ّ
وذلك بواسطة التفاوض(.)38

أما بالنسبة لموقف المشرع الميبي من الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار
األجنبي ،وعمى رأسيا المفاوضات الثنائية فإنو وبالرجوع إلى قانون تشجيع االستثمار الميبي رقم
( )9لسنة 2010م ،فإننا لم نجد فيو ما ينص صراحة عمى تبني المشرع الميبي لموسائل الودية
كأساس لحل المنازعات االستثمارية األجنبية التي قد تنشأ خالل تنفيذ عقود االستثمار الدولي
بين الدولة الميبية باعتبارىا مضيفة ليذه االستثمارات الوافدة وبين المستثمر األجنبي ،وىو ما
نقرأه في نص المادة ( )24من ىذا القانون ،والتي جاءت معنونة( :بتسوية المنازعات) حيث
نصت عمى أن" :يعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر األجنبي والدولة ،أما بفعل المستثمر أو
نتيجة إلجراءات اتخذتيا ضده الدولة عمى المحاكم المختصة في الدولة ،إال إذا كانت ىناك
اتفاقية ثنائية بين الدولة والدولة التي ينتمي الييا المستثمر أو اتفاقيات متعددة األطراف تكون

 -37أنظر ،مرتضى جمعو ،مرجع سابق ،ص 400وما بعدىا ،عمار دمحم ،مرجع سابق ،ص 185وما بعدىا.
 -38انظر ،عمار دمحم ،مرجع سابق ،ص ،186مرتضى جمعو ،مرجع سابق ،ص.407 -406
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الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي (دراسة تحميمية)
الدولة التي ينتمي الييا المستثمر طرفاً فييا ،تتضمن نصوصاً متعمقة بالصمح أو التحكيم أو
أتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص عمى شرط التحكيم".
وبالتمعن في ىذه المادة يتضح لمباحث بأن المشرع الميبي لم ينص بشكل صريح
عمى تبني نظام المفاوضات أو غيره من الوسائل الودية كأساس أولي لفض المنازعات
االستثمارية ،وانما آثر المشرع الميبي إعالء ىيبة القضاء الوطني ليناط بو حل مشكالت
االستثمار األجنبي والذي يبدو انو استجابة صادقة منو لمقتضيات السيادة الوطنية كما ىو
معموم لمجميع.
ىذا عمى الرغم من محاولة المشرع الميبي تيذيب النص ليتماشى مع ما ىو سائد في
كافة األوساط القانونية والتشريعية المعمول بيا في العديد من الدول ،لذا فانو أجاز عدم المجوء
إلى القضاء الوطني متى ما وجدت اتفاقية بينية او اقميمية او دولية تجيز المجوء الى نظام
التصالح او التحكيم التجاري.
بذلك يرى الباحث أن المشرع الميبي لم يحالفو التوفيق المأمول صراحة في صياغتو
لنص المادة ( ،)24حيث أنو ومع احترامنا الشديد الختصاص القضاء الوطني االصيل والعتيد،
سواء في ليبيا او غيرىا من الدول النامية واألقل نمواً ،أال أننا ال نؤيد مسمك المشرع الميبي
الصطدامو بالناحية الواقعية السائدة والغالبة عمى مناخ االستثمار األجنبي ،حيث أن المستثمر
األجنبي لن يقبل بأي حال من االحوال باختصاص القضاء الوطني لمدولة المضيفة ليكون
فيصالً في فض منازعات االستثمار الدولي ،ألنو -وىذا من حقو وفقاً لما يزعم الباحث -يرى
في الدولة المضيفة خصماً وحكماً في الوقت ذاتو ،لذا فإن من حقو أن يركن إلى قضاء مستقل
ومحايد يكون ىو الفيصل بينو وبين الدولة المضيفة ،وليس أفضل لو من المجوء إلى قضاء
التحكيم التجاري الدولي ،ىذا إن أراد المستثمر أن يسمك الطريق التقميدي لفض منازعاتو
االستثمارية ،أو أن يكون ىذا المستثمر األجنبي أكثر حكمة –وىو ما يحبذه الباحث -فيختار
المجوء إلى طريق المفاوضات أو التوفيق أو الوساطة.
لذا كان عمى المشرع الميبي أن يتبنى وبشكل صريح ىذا المسمك الحميد الذي يتناسب
ومقتضيات التجارة الدولية ،فيكون التفاوض والوساطة والتوفيق ىي أولى وسائمو لفض
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الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي (دراسة تحميمية)
المنازعات مع المستثمر األجنبي بحيث يكون المجوء إلييا إجبارياً ابتداء قبل المجوء إلى القضاء
العادي الذي لن يقبل بو المستثمر األجنبي أصالً أو إلى قضاء التحكيم الذي قد ال يكون في
مصمحة الدولة المضيفة.
ىذا وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الميبي قد أشار عمى إستحياء إلى إمكانية المجوء
إلى وسائل أخرى غير القضاء الميبي ،وغير قضاء التحكيم ،وىو المجوء إلى نظام الصمح متى
ما وجدت اتفاقيات دولية بخصوص االستثمار األجنبي تنص عمى ضرورة ذلك ،عمماً بأن
غالبية االتفاقيات التجارية وعمى نحو ما أوضحنا من خالل ىذه الدراسة انما تتبنى الوسائل
الودية كأداة مثمى وفعالة لفض منازعات االستثمار األجنبي ،وفي حال فشميا يتم المجوء الى
قضاء التحكيم التجاري الدولي ،وبالتالي كان من األفضل لو أن المشرع الميبي قد اختصر ىذه
الطريق بالنص المباشر والصريح عمى تبنيو لموسائل الودية ،نظ اًر لما تتمتع بو من مميزات
وأىمية بالغة لمغاية عمى نحو ما أسمفنا.
أما بخصوص موقف المشرع العماني من تبني الوسائل الودية لتسوية المنازعات
االستثمارية ذات الطابع األجنبي ،فإننا نجد أن قانون استثمار رأس المال األجنبي العماني لم
يتبن ىو اآلخر الوسائل الودية لفض منازعات االستثمار األجنبي ،وانما أجاز المجوء إلى نظام
التحكيم التجاري المحمي أو الدولي بشأن مشروعات االستثمار األجنبي داخل سمطنة عمان
وىو ما أكدتو المادة ( ،)14من القانون المشار إليو ،والتي نق أر فييا" :يجوز االتفاق عمى إحالة
أي نزاع ينشأ بين مشروعات االستثمار األجنبي والغير إلى ىيئة تحكيم محمية أو دولية".
العماني لم يحالفو التوفيق
يتضح لمباحث من خالل نص ىذه المادة إلى أن المشرع ُ

ىو اآلخر في صياغة ىذه المادة ،وان كان أكثر واقعية من المشرع الميبي وذلك بمعرفتو
المسبقة بأن المستثمر األجنبي لن يقبل بحال من االحوال باختصاص القضاء الوطني العماني،
فأجاز ليذا المستثمر أن يمجأ مباشرة إلى قضاء التحكيم التجاري المحمي أو الدولي.
العماني كان من األجدر بو أن يتبنى الوسائل الودية أال
وىنا يرى الباحث أن المشرع ُ

وىي :المفاوضات ،التوفيق ،الوساطة ،باعتبارىا من الوسائل الودية الناجعة حقيقة في فض
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الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي (دراسة تحميمية)
منازعات االستثمار األجنبي ولما تتمتع بو من سرعة وسرية ومرونة ،وكونيا أقل كمفة من
غيرىا مقارنة بالوسائل القضائية التقميدية لفض المنازعات.
حيث إنو ومع قناعتنا التامة بأن قضاء التحكيم التجاري ورغم مثالبو الكثيرة إال انو
يعد القضاء الرائد في حل مشكالت التجارة الدولية عموماً وعقود االستثمار االجنبي خصوصاً
كونو يجد قبوالً كبي اًر في أوساط المستثمرون األجانب بإعتباره يجنبيم الخضوع لمقضاء الوطني
لمدولة المضيفة ،إال انيم إنما يؤيدون من وجية نظر الباحث المجوء إلى الوسائل الودية نظ اًر
لمزاياىا التي تفوق وال شك مزايا نظام التحكيم التجاري من حيث السرعة والمرونة والسرية
والكمفة ،عمى نحو ما أوضحنا.
العماني لو أنيما قد تبنيا
ليذا فإن الباحث كان يتمنى عمى المشرع الميبي والمشرع ُ

بشكل واضح وصريح الوسائل الودية المتمثمة في المفاوضات والتوفيق والوساطة ،وذلك منعاً
لمتعنت أو التمكؤ أو المكابرة التي عادة ما تصاحب المجوء إلى الوسائل القضائية التقميدية.

المطمب الثالث
التوفيق
يعد التوفيق من ثاني الوسائل الودية المعمول بيا في اطار فض منازعات االستثمار
األجنبي نظ ار لما تتمتع بو من سيولة ويسر وحيادية جعمت منو طريقا مقبوال ومرغوبا من كافة
اطراف التجارة الدولية عموما وعقود االستثمار الدولي خصوصا لذا فقد انبرى الفقو القانوني
بكافة مشاربو لفيم مضمون التوفيق واىميتو القانونية في محاولة جادة لوضع تعريفا منضبطا
ليذا النظام القانوني المتميز.
حيث ذىب البعض

()39

الى تعريف التوفيق باعتباره احد وسائل منع وفض المنازعات

االستثمارية األجنبية الى انو "وسيمو لتسوية المنازعات االستثمارية يمجأ بموجبيا طرفا النزاع الى
ىيئة محايدة تتولى تحديد الوقائع واقتراح اسس لتسوية النزاع يمكن ان يرتضييا الطرفان".
 -39أنظر ،دريد محمود ،مرجع سابق ،ص ،313وقارب ذلك ،ىفال إسماعيل ،مرجع سابق ،المرجع السابق،
ص.180
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()40

كما ُعرف التوفيق

بأنو "أسموب او إجراء ييدف الى التقريب بين وجيات النظر

المتعارضة بقصد الوصول الى حل وسط بين االطراف وذلك عن طريق ثالث يتميز بالحياد
واالستقاللية".
وفي ذات االتجاه ذىب راي آخر

()41

من الفقو الى تعريف التوفيق بانو "طريقة ودية

لتسوية المنازعات التي تنشأ بين االطراف قوامو اختيار األغيار لمقيام بعممية توفيقية (التوفيق)
وصوال الى حل لمنزاع عن طريق التقريب بين وجيات النظر المختمفة دون ان يمتد دوره الى
اقتراح حل يرتضيانو".
وقد عرفو آخر

()42

بأنو "اتفاق بين طرفين او اكثر عمى تفويض شخص واحد او اكثر لحسم

النزاع بينيما بطريقة ودية "
ىذا وقد عرفت المادة ( )3/1من القانون النموذجي

()43

لمجنة االمم المتحدة لمقانون

التجاري الدولي لسنة ( )2002التوفيق التجاري الدولي بانو "ألغراض ىذه القانون يقصد
بمصطمح التوفيق اي عممية سواء اشير الييا بتعبير التوفيق او الوساطة او اي تعبي اًر اخر ذي
مدلول مماثل يطمب منيا الطرفان الى شخص اخر او اشخاص اخرين مساعدتيا في سعييما
الى التوصل لتسوية ودية لنزاعيا الناشئ عن عالقو تعاقدية او عالقة قانونية اخرى وال يكون
لمموفق صالحية فرض حل لمنزاع عمى الطرفين".
ومما تقدم ومن خالل التعريفات المختمفة التي اضفيت عمى نظام التوفيق يتضح
لمباحث بأن مجمل ىذه التعريفات القانونية انما تقوم عمى اساس واحد في فيم المقصود بنظام
التوفيق مما جعميا شديدة الشبو ببعضيا البعض وذلك الن جوىر نظام التوفيق انما يقوم عمى
تخويل شخص او اكثر ميمة حل الخالف االستثماري وديا بين طرفيو الدولة المضيفة

 -40أنظر ،ناصر دمحم ،مرجع سابق ،ص.64

 -41أنظر ،عمار دمحم ،المرجع السابق ،ص192

 -42أنظر ،دمحم أبو العينين ،المرجع السابق ،ص

 -43لمزيد من التفصيل أنظر ،عمار دمحم ،المرجع االسبق ،ص ،315أحمد أبو الوفاء ،مرجع سابق،
ص ،260ىفال إسماعيل ،مرجع سابق ،ص.180
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والمستثمر األجنبي بعيدا عن اجواء العناد والمكابرة او التعنت والذي عادة ما ينتج عند المجوء
لموسائل القضائية لحل المنازعات ،حيث يتفق طرفا النزاع االستثماري عمى احالة نقاط الخالف
العالقة بينيما الى شخص او مجموعة اشخاص يثقون بيم تمام الثقة نظ ار لتمتعيم بالسمعة
التجارية واألخالقية المرموقة ،ناىيك عن تمتعيم بالخبرات الفنية والقانونية الالزمة لفيم اسس
الخالف الناشب وطرق معالجتيا من اساسيا بل ومنع تكرار نشوبيا مستقبال في تعامالت
االطراف المتنازعة ،وىو ما يميز نظام التوفيق كغيره من الوسائل الودية لتسوية منازعات
االستثمار ،وىو ما جعل منو نظاما راقيا وآمنا ومقبوال من كافة اطراف التجارة الدولية ألنو يقدم
جدية وحقيقية وواقعية يؤمل االطراف عمييا لحل نزاعيم القائم.
حموال ومقترحات ّ
ويرى البعض( ،)44بانو يجب ان يمارس الموّفق او ىيئة التوفيق مياميم بناء عمى
اتفاق مسبق مع اطراف النزاع حيث يتضمن االتفاق بخصوص المجوء الى التوفيق كافة طمبات
اطراف الخصومة وتحديدا دقيقاً لموضوع النزاع محل التوفيق وان يتضمن اسماء الموّفقين ،وان
يقوم اطراف النزاع بتقديم كافة المستندات واالوراق والبيانات الالزمة لحل الخالف الى الموّفق
يمكن الموّفق من دراستيا واقتراح الحمول المناسبة لفض الخالف
او الييئة التوفيقية بوقت كاف ّ
ودياً ،مما يسيل عمى الموّفق القيام بيمتو التوفيقية عمى أكمل وجو.
ىذا وقد جرى العمل عمى أن يبدأ الموّفق ميمتو التوفيقية الودية بان يعرض عمى
تقرب بين وجيات النظر وتقديم
اطراف النزاع االستثماري افضل الحمول الممكنة التي ّ

المقترحات والتوصيات غير الممزمة لحل الخالف القائم حيث ان الموّفق ال يممك سمطة الزام
االطراف بق ارره التوفيقي واال اصبح محكما ال موّفقاً ،وبذلك فأن الموّفق انما يقدم لألطراف
وبناءة لحل النزاع دون اي طابع الزامي ووقفا لما يراه مناسبا وعادالً
الحمول التي يراىا مفيدة ّ

مسترشداً في ذلك بمبادئ العدالة واالنصاف والحيادية(.)45

وتجدر االشارة ىنا الى ان ىيئة التوفيق ممزمة بتوضيح نقاط الخالف وايجازىا بشكل
 -44أنظر ،أميرة إسماعيل ،المرجع السابق ،152 ،أحمد عبدالحميد ،مرجع سابق ،ص113

 -45أنظر ،بشار دمحم ،عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة ،منشورات الحمبي الحقوقية ،دمشق ،ط،1
2011م ،ص ،316ىفال إسماعيل ،المرجع السابق ،ص 182وما بعدىا.
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واضح بعد سماعيا لكافة اطراف الخصومة االستثمارية وجمع كافة المعمومات التي تراىا المجنة
وبناءة في حمحمة الخالف ومن ثم عرض التسوية التوفيقية التي ترى المجنة انيا
التوفيقية ميمة ّ
مالئمة وغير مجحفة في حق اي طرف من االطراف فإذا نجحت الييئة التوفيقة في تقديم

مقترحاً ينتيي النزاع خالل الفترة المحددة ،وقبول كافة االطراف بو ،تقوم بتوثيق اتفاق التسوية
في محضر يوقعو االطراف والموفق ،كما يتم اقتسام االعباء المالية لعممية التوفيق مناصفة بين
االطراف االستثمارية المتنازعة(.)46
ىذا وتوجد صورتان لمتوفيق باعتباره وسيمة ودية مرغوبة من اطراف عقد االستثمار
الدولي وىما :اوال التوفيق الخاص :وىي عممية يمكن تنظيميا وادارتيا وفقاً لما تحدده إرادة
اطراف الخصومة االستثمارية قوامو اتفاق االطراف بشكل حر لمجوء الى موّفق معين يثقان بو
لحل خالفيم المتعسر ،وتعتبر قواعد (اليونسترال) ،وىي القواعد النموذجية التي اعدتيا لجنة
االمم المتحدة لمقانون الدولي التجاري في عام  1980مثاال واقعيا ليذه النوع من التوفيق
الخاص او الحر والتي تعد انموذجا متمي از ليذه النوع من التوفيق .اما النوع الثاني لنظام
التوفيق فيو التوفيق المؤسسي ،التي تنظمو مؤسسة او مرك از متخصص في اجراء عمميات
التوفيق فال يكون ح ار وانما تخضع لإلجراءات القانونية المتبعة في ىذا المركز أو المؤسسة
التوفيقية ،ومثالو قواعد التوفيق المعتمدة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ،وكذلك
قواعد التوفيق الخاصة بنظام الوساطة والمصالحة والتوفيق المعتمدة لدى مركز القاىرة االقميمي
لمتحكيم التجاري الدولي ،لذا فقد ُسمي ىذه النوع بالتوفيق المؤسسي نسبة الى انتمائو الى
مؤسسة او مركز يمتين العمل التوفيقي(.)47
إال أنو عمى الرغم مما تقدم فانو يجب االشارة الى انو ال يجوز أن يعين الموفق كمحكم
في ذات النزاع الذي عرض عميو سابقاً وفي ذات القضية التي فشل في تسويتيا توفيقياً ،وىو ما
اكدتو في ىذا الصدد قواعد التوفيق لمجنة االمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي (اليونسترال)،

 -46أنظر ،ىفال إسماعيل ،المرجع السابق ،ص ،182أحمد أبو الوفاء المرجع السابق ،ص.262

 -47أنظر ،ىفال إسماعيل ،المرجع السابق ،ص ،180أحمد عبدالحميد ،المرجع السابق ،ص.130
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المشار الييا آنفاً(.)48
كما انو ال يجوز استخدام او االستفادة من اية مقترحات او آراء او توصيات او
عروض كانت قد قدمت مسبقا امام الييئة التوفيقية متى ما فشمت في تأدية ميمتيا وتم عرض
الموضوع الخالفي من جديد عمى قضاء التحكيم او القضاء العادي ،وىو ما تبنتو وأكدتو المادة
( )35من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار والتي جاء فييا" :مالم يتفق
االطراف عمى ذلك فإنو ال يجوز ألي من الطرفين بمناسبة اية اجراءات اخرى تتخذ امام ىيئة
التحكيم او القضاء او بأية صورة اخرى ان يستند الى اآلراء التي اعرب عنيا او التصريحات
او عروض التسوية التي قدمت من جانب الطرف االخر خالل اجراءات التوفيق الفاشمة خالفا
لما ورد في المحضر الرسمي او توصيات المجنة.)49("...
ويتضح لمباحث من خالل ىذه المادة بأنو ال يجوز ألي من اطراف المنازعة
االستثمارية ان يستفيد بأي شكل من االشكال من اي مقترحات او اراء او عروض كان قد تقدم
بيا الخصم اثناء نظر المنازعة توفيقيا عمى الرغم من فشل مساعي التوفيقية التي قادىا
الموفقون في حال ما تم اعادة طرح النزاع عمى ىيئة اخرى تحكيمية او قضائية.
ويرى الباحث ان الحكمة قد تكمن في انو ال يحق الحد اطراف الخصومة اقامة دفوعو
او أسانيده القانونية عمى ما قد كان تم عرضو اثناء مراحل التوفيق الفاشمة ألن ىذه االخيرة
ورغم رجاحة وعدالة الحمول المقترحة فإنيا لم تمق قبوال من ىذه الخصم وبالتالي ليس
باستطاعتو مستقبالً االستفادة من آراء ومقترحات خصمو االيجابية آنذاك ألنيا إنما عرضت
من قبيل محاولة ىذه الخصم التنازل عن بعض مطالبو لغايات الوصول الى حل توفيقي ليس
إال .كما ان الباحث يرى بان االعتداد بغير ذلك يعني من الناحية الواقعية ان يكون التوفيق -
عمى إعتباره نظام فريد في حل المنازعات االستثمارية ودياً -قد أضحى مصيدة لمخصم االخر،
 -48لمزيد من التفصيل أنظر ،عبدهللا عبدالكريم ،ضمانات االستثمار في الدول العربية ،دار الثقافة ،ط،1
2012م ،ص  115وما بعدىا ،دمحم إبراىيم ،التوفيق التجاري الدولي ،دار الجامعة الجديدة ،ط2010 ،2م،

ص 189وما بعدىا.

 -49راجع نص المادة ( )35من اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار المنشئ بموجب اتفاقية
واشنطن ،ولمزيد من التفصيل ،أنظر ،ىفال إسماعيل ،المرجع السابق ،ص.181
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إن جاز لنا التعبير -فنأخذ عميو كل مقترحاتو وآراءه وتنازالتو االيجابية كدليل عمى إق اررهلصالح خصمو مما يؤدي عمالً إلى عزوف أطراف االستثمار الدولي ،عن األخذ بنظام التوفيق
كأحد األنظمة الرائدة في حمحمة منازعات االستثمار االجنبي بالطريقة الودية بحجة انو قد يؤخذ
مستقبال حجة او دليال لصالح الخصم االخر ،فيما لو فشمت الجيود التوفيقة الحالية.
ىذا ويرى الباحث بأن نص المادة ( )53من اتفاقية المركز الدولي المشار إلييا قد
جاءت موفقة لمغاية من حيث صياغتيا و مدلوليا ومثمث ترسيخا قويا لنظام التوفيق التجاري
الدولي كما انو ومن منظور اخر فأن إعمال ىذه المادة يؤدي عمال الى تحفيز اطراف عقد
االستثمار الدولي عمى التسميم والقبول بالحمول والمقترحات التوفيقية المعروضة من قبل
الموفقين والتي تعد حموال عادلة ومحايدة لمنع وتسوية منازعات االستثمار لحل الخالف وذلك
عندما يعمم االطراف يقيناً بأنو ال يمكنيم مستقبالً ان يستفيدوا مطمقا من اي مقترحات وآراء
وعروض او موافقات إيجابية كانت قد عرضت إبان فترة التوفيق الفاشمة مما يؤدي عمال الى
ان يقبل االطراف بمخرجات العممية التوفيقية دونما عناد او مماطمة او تمكؤ .اما بخصوص
االجراءات المتبعة في عممية التوفيق بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
فإننا نجد ان عممية التوفيق تتم ابتداء من خالل تقديم طمب خطي من قبل احد االطراف
المتنازعة الذي يرغب في المجوء الى التوفيق مبدياً رغبتو الواضحة والصريحة في المجوء إلى
ىذا الطريقة الودية من طرق فض المنازعات االستثمارية ،وىو ما أكدتو المادة ( )28من
االتفاقية التي اوجبت ان يشتمل الطمب المقدم عمى كافة البيانات الضرورية والالزمة في عممية
التوفيق التي تتعمق بيوية اطراف الخالف وموضوع النزاع واثبات موافقتيم عمى المجوء لمتوفيق
وفقا لنظام االتفاقية حيث يتم تقديم طمب التوفيق الى السكرتير العام لممركز الدولي لتسوية
منازعات االستثمار المنبثق عن االتفاقية ويقوم السكرتير بدوره بفحص الطمب فإذا تبين لو ان
موضوع النزاع داخال في اختصاص المركز الدولي فانو يقوم بتسجيل الطمب وارسال نسخة منو
الى الطرف االخر مع البدء في اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لمبدء في عممية التوفيق و
تشكيل ىيئة التوفيق و تحديد االجراءات الواجب اتباعيا حتى تمام واستكمال عممية التوفيق
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برمتيا(.)50

المطمب الثالث
الوساطة
تعد الوساطة ىي االخرى من ضمن الوسائل الودية لتسوية المنازعات االستثمارية
وذلك نظ ار لتميزىا وكونيا تجد قبوال واسعا في االوساط التجارية واالستثمارية الدولية ،كما انيا
تعد اكثر سيولة ومرونة ويسر بالمقارنة مع الوسائل القضائية المعرفة لدينا .كما ان الوساطة
الفعالة
باعتبارىا طريقا وديا لحل منازعات االستثمار إنما تعكس الصورة االمثل لمعدالة الحديثة ّ

نظ ار لما تسفر عنو ىذه الوسيمة من حمول مبتكرة تمقى غالبا قبوال من اطراف النزاع الستنادىا
عمى قواعد العدالة واالنصاف ولسيولة اجراءاتيا وقمة تكمفتيا بالنسبة ألطراف الخالف مما

جعل من الوساطة احدى الطرق المميزة والرائدة في مجال فض المنازعات االستثمارية الدولية
بل اكثر من ذلك حيث تؤدي الى منع نشوب اية خالفات مستقبمية بين ىؤالء االطراف
االستثمارية .
()51

ومما تقدم حاول العديد من الفقو القانوني تعريف الوساطة حيث عرفيا بعضيم

"تدخل طرف ثالث ال عالقة لو بالنزاع القائم بين االطراف بشكل ودي لمعمل عمى تسوية
بأنياّ :
الخالف مع اشراك ىذا الطرف الثالث في مباشرة المفاوضات الدائرة بين االطراف ويقترح بنفسو

حال لمنزاع" .ىذا وقد عرف آخر

()52

الوساطة بأنيا" :وسيمة اختيارية غير ممزمة تحسم الخالف

يمجأ االطراف بمقتضاىا الى طرف ثالث محايد يقوم بدور الوسيط في محاولة لحسم الخالف
القائم ،عن طريق فحص طمبات او ادعاءات الخصوم ومساعدتيم عمى التفاوض لحسم النزاع".
()53

كما تم تعريف

الوساطة بأنيا" :االلتجاء الى طرف آخر لمساعدة الخصوم في حل خالفيم

 -50لمزيد من التفصيل ،أنظر ،عبدهللا عبدالكريم ،مرجع سابق ،ص  117وما بعدىا ،دمحم إبراىيم ،مرجع
سابق ،ص ،18ىفال إسماعيل ،مرجع سابق ،ص.183

 -51أنظر ،إبراىيم دمحم ،مرجع سابق ،ص.52

 -52أنظر ،دمحم أبو العينين ،المرجع السابق ،ص.3
 -53أنظر ،ماىر دمحم ،المرجع السابق ،ص.53
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والوصول الى اتفاق يجنبيم الكثير من الجيد والوقت والنفقات اذا ما اتجيوا الى التحكيم او
القضاء".
وىنا يتضح لمباحث جميا من خالل مجموعة التعريفات التي أضفيت عمى الوساطة
كأحد االنظمة الفاعمة في منع وتسوية المنازعات االستثمارية بأن مجمل ما قيل في تعريف
الوساطة انما يصب في اتجاه وحيدا اال وىو ان نظام الوساطة يعد نظاما اتفاقيا يقوم عمى ارادة

ٍ
محدد يثقون في نزاىتو
اطراف النزاع في قبوليم ابتداء المجوء الى الوساطة واختيارىم لشخص
وحيادتو وكتمانو ،ليقوم بدور الوسيط الذي سيوصميم الى بر االمان ،وىذه ىي حقيقة جوىر
نظام الوساطة الذي ال يختمف بحال من االحوال عن نظرائو من الوسائل الودية االخرى
المعمول بيا في اطار حل مشكالت ومنازعات االستثمار الدولي .وتكمن أىمية الوساطة كأحد
سبل فض المنازعات االستثمارية في كونيا انما تيدف الى اختصار الوقت والجيد والنفقات
عمى اطراف الخصومة االستثمارية ،حيث انيا من الناحية الزمنية ال تستغرق وقتا طويال بل
مجرد اشير قالئل كما انيا توفر عمى الخصوم الكثير من النفقات المالية الباىظة بل تتطمب
القميل من ىذه النفقات كما ان الوساطة تعد نظاما آمنا لمنع وفض المنازعات االستثمارية
التصافيا بالسرية والكتمان وااللتزام بالحياد والمساواة بين االطراف من حيث مراكزىم القانونية،
كما ان المجوء الى الوساطة ال يتطمب شرطاً مسبقاً لموساطة في صمب العقد االستثماري ،وانما
يكفى االتفاق عمييا الحقاً عن طريق مشارطة بين االطراف( .)54وفي ىذه الصدد ذىب جانب
من الفقو( ،)55لمقول بأنو إلمكانية وجود الوساطة كأحد طرق فض المنازعات االستثمارية ال بد
في وجود شرطين اساسيين :االول :منيا متعمق بكيفية السير في عممية الوساطة ابتداء حيث
يجب تحديد موعدا معين لبدئيا وتحديد مكانيا وتكاليفيا وتحديد ىوية الشخص القائم بعممية
الوساطة ،وثانيا :يجب تحديد االطار القانوني الذي يحكم عممية الوساطة والذي يجب ان
يتضمن تحديد القانون الواجب التطبيق ،ومدى حرية الوسيط في االخذ بمبادئ العدالة
واالنصاف كبديل عنو لحسم النزاع الناشب ،وكذلك تحديد ماىية االجراءات التي سيتم اتباعيا
في عممية الوساطة منذ البدء فييا حتى انتيائيا ،إما بالتوصل الى حل او بفشميا.
 -54أنظر ،ماىر دمحم ،مرجع سابق ،ص 530وما بعدىا ،عمار دمحم ،مرجع سابق ،ص 190وما بعدىا.
 -55أنظر ،عمار دمحم ،مرجع سابق ،ص 188وما بعدىا.
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ىذا وتجدر االشارة الى ان لموساطة عدة صور مختمفة ،رأينا ضرورة التعرض ليا
إليفاء ىذا الموضوع حقو من الشرح والتحميل حيث توجد الوساطة البسيطة :وىي اقرب الى
نظام التوفيق المشار اليو آنفاً في فرعنا الثاني ،وذلك من حيث تشابو الجانب التنظيمي لكال
النظامين ،حيث يقوم الشخص الوسيط بالتقريب بين وجيات نظر الفرقاء االستثماريون ،وىذه
ىي الصورة البسيطة لموساطة ،كما انو يوجد نوع اخر لموساطة يعد اكثر اتساعا من سابقو
وىي الوساطة االستثمارية :التي يطمب فييا احد اطراف الخصومة الرأي االستشاري من احد
الخبراء إلبداء رأيو الفني في موضوع الخالف مع تدخمو كوسيط لمتسوية ،ىذا ويوجد نوع ثالث
من الوساطة وىو وساطة التحكيم وذلك عندما يتفق االطراف عمى ان يقوم الوسيط نفسو بميمة
التحكيم في الخصومة في حال ما إذا فشمت مساعي الوساطة كما ان الوساطة وباعتبارىا
وسيمة ودية لفض المنازعات االستثمارية قد تأخذ شكل اقرب الى التنظيم القضائي عندما تقوم
المحكمة وقبل الفصل في موضوع النزاع بعرض اقتراحات عمى االطراف او بناء عمى طمب
احد المتخاصمين بالمجوء الى الوساطة حيث تقدم المحكمة شرحا وافيا لمخصوم حول مجريات
الدعوى المنظورة اماميا ،وما وصمت إليو ويتم االتفاق معيم عمى ان تصدر المحكمة حكما في
شكل رأي يكون بمثابة االساس لمبدء في عممية الوساطة( .)56كما ان ىناك من انظمة الوساطة
المعروفة والمعمول بيا ما يتخذ طرق مختصرة لمغاية لموصول الى حل لمخالف القائم وىو ما
نجده مثال صارخاً في الجمعية االمريكية لمتحكيم ،كما يوجد نظاماً اخر مماثل وقريب الشبو
لمغاية بنظام الوساطة وىو نظام استئجار قاض متقاعد تعينو المحكمة بناء عمى طمب طرفي
النزاع يقوم بالسعي إلقناع االطراف بما يقترحو كحل لمخالف(.)57
ىذا ويذىب البعض( ،)58الى القول بضرورة أن يتمتع الوسيط بالحيادية واالستقاللية
التمرس في موضوع المنازعات االستثمارية لحل الخالف وان
وبقدر وافر من الكفاءة والخبرة و ّ
تكون لديو الممكات الفنية التي تؤىمو لمقيام بجمع كافة المعمومات الضرورية والالزمة لحل النزاع
 -56أنظر ،رواء يونس ،النظام القانوني لالستثمار االجنبي ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه جامعة الموصل،
2015م ،ص ،100عمار دمحم ،مرجع سابق ،ص 190وما بعدىا.

 -57عمار دمحم ،المرجع السابق ،ص ،190مرتضى جمعو ،مرجع سابق ،ص 405وما بعدىا.
 -58أنظر ،عمار دمحم ،المرجع السابق ،ص 186وما بعدىا.
[]372

الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي (دراسة تحميمية)
الناشب وان يخفف بقدر المستطاع من حدة التوتر والتعنت التي تعتري اطراف الخصومة اثناء
السير في عممية الوساطة وان يقوم بنقل وجيات النظر المختمفة بين االطراف بكل حيادية
وأمانة وصدق ومينية عالية حتى الوصول باألطراف الى ارضية مشتركة تكون مرضية ليم،
ىذا ويجب عمى الوسيط أن يفتح قنوات مباشرة لمحوار وااللتقاء بين االطراف المتخاصمة بشكل
مباش ار وجيا لوجو ،وذلك الختصار الكثير من الوقت والجيد الالزم لموصول لموفاق المنشود،
كما انو يجب عمى الوسيط ومن اجل انجاز ميمتو بنجاح ان يسعى الى تقميل حدة الخالف بين
الفرقاء عن طريق طرح العديد من المقترحات االيجابية والبدائل المفيدة التي تجد قبوال من كافة
االطراف ،وان يبرز باستمرار الجوانب اإليجابية لعممية الوساطة الجارية وان يقمل من أىمية
عناصر االختالف العالقة بين اطراف النزاع بغرض تجاوزىا باعتبارىا مسائل جانبية غير
اساسية ال تحتاج الى الكثير من التعنت والمكابرة من قبل احد االطراف والذي قد يراىا اساسية
او ميمة لمغاية ،ومن ثم يستطيع الوسيط المتمرس ان يصل بأطراف الخصومة االستثمارية الى
بر االمان من خالل تقديمو لمشروع تسوية يكون متكامال وشامال ينيى النزاع القائم ويمنع
نشوب اي نزاعات مستقبمية.
إال أنو عمى الرغم من نجاعة الحمول الودية لفض المنازعات االستثمارية ومنيا نظام
الوساطة وال شك ،إال ان ما يؤخذ عمى ىذا النظام الفريد ىو افتقاده لعنصر اإللزام ،حيث انو ال
يمزم االطراف المتنازعة عمى قبولو ،فالوسيط يقوم بإخطار المؤسسة او المركز الذي يتولى ادارة
الوساطة بالوصول إلى حل يرضي كافة االطراف ليقوم األطراف بالتوقيع عميو ,اما اذا ما
رفض أطراف النزاع مخرجات عممية الوساطة ،فيجب عمى الوسيط ان يقوم بإنياء عممية
الوساطة بإخطار المؤسسة التي ترعى الوساطة بفشل ميمتو.
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الخاتمة
بيذا نكون قد وصمنا إلى خاتمة ىذه الدراسة التي كنا قد تناولنا فييا موضوعاً غاية في
األىمية ،أال وىو الوسائل الودية غير القضائية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي والتي حددنا
من خالليا المفيوم القانوني لالستثمار األجنبي ،سواء المباشر منو أو غير المباشر وذلك من
خالل المطمب االول من ىذه الدراسة ،كما اننا قد قمنا بشرح وتحميل العديد من النصوص
واألحكام القانونية الناظمة لموسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار االجنبي ،ابتداء
بالمفاوضات الثنائية ومرو اًر بالتوفيق بين األطراف المتنازعة عن طريق شخص موفق او ىيئة
توفيقية يختارىا أطراف الخصومة االستثمارية ،وأخي اًر الوساطة باعتبارىا ثالث الوسائل غير
القضائية لمنع وتسوية منازعات عقود االستثمار االجنبي ىذا باإلضافة الى تحديد موقف
التشريعات الوطنية محل الدراسة من تبني الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار ،حيث أن
كل ىذه الموضوعات كانت محور دراستنا في المطمب الثاني من ىذه الدراسة من خالل تناولنا
لموضوع الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي فإننا قد توصمنا لمعديد من النتائج
القانونية ،كما أننا وفي الوقت ذاتو قد أوصينا بجممة من التوصيات التي نأمل أن تمقى
االستجابة المطموبة.
أوالً :النتائج
 -1يعد االستثمار االجنبي بنوعيو المعروفين المباشر وغير المباشر من أوجو الشراكة بين
القطاعين العام والخاص التي باتت الحاجة إلييا ماسة لمغاية من قبل كافة بمدان المعمورة
المتقدمة منيا والنامية ،بل واألقل نمواً أيضاً ،حيث ان االستثمار االجنبي يعد ضرورياَ لمدولة
المضيفة لو ،فمن خاللو تستطيع ان تحقق التنمية االقتصادية المستدامة والمأمولة وذلك بإقامة
مشروعاتيا االساسية والحيوية والتنموية عمى حد سواء ،األمر الذي يدعونا الى دراسة ىذا
الموضوع البالغ األىمية بالنسبة لمستقبل دول العالم والذي بات ال غنى عنو في وقتنا
المعاصر ،مما يتطمب منا اإللمام الكامل بمفيومو وأنواعو ووسائل فض منازعاتو ،وذلك
الستدامة ىذا االستثمار وتحفيزه وتشجيعو لمدخول بشكل آمن لمدولة المضيفة.
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 -2إن استقدام االستثمار األجنبي ألي دولة مضيفة لو انما يتطمب قد ار كبي اًر من االستق ارر
السياسي واالقتصادي والتشريعي ،فبدون ىذا االستقرار ال يستطيع االستثمار األجنبي الدخول
باي حال من االحوال الى الدولة المضيفة االمر الذي يتطمب بذل الجيود المضنية من قبل
ىذه الدول الستتاب االستقرار المنشود والمأمول ،وتوطئة االرضية االقتصادية والتشريعية
المال ئمة لو ،وذلك كمو قبل التفكير في تقديم اية حوافز تشجيعية او تنازالت سخية ومغرية ليذا
المستثمر األجنبي الذي اىم ما يبحث عنو ىو البيئة االستثمارية اآلمنة التي يستطيع فييا
الحصول عمى حقوقو كاممة ،وأن يحتفظ فييا لنفسو بتوازن حقوقو والتزاماتو مع الدولة المضيفة
فعالة
لالستثمار األجنبي ،وىذا ال يتأتى بأي حال من األحوال مالم تكن ىناك وسيمة قانونية ّ
وعادلة ومحايدة تحفظ لو ىذه الحقوق إبان نشوب المنازعات مع الدولة المضيفة.

 -3تعد الوسائل غير القضائية (الودية) من أىم وأنجع الوسائل القانونية لمعالجة كافة إشكاالت
االستثما ر األجنبي المباشر منو وغير المباشر ،حيث يعد المجوء إلى نظام المفاوضات الثنائية
أو نظام التوفيق أو نظام الوساطة من المسائل األساسية جداً والتي بات المستثمر األجنبي
يحبذ المجوء إلييا في كافة منازعاتو االستثمارية مع الدولة المضيفة وذلك ىروباً من التعقيدات
التي تصاحب المجوء إلى القضاء العادي أو قضاء التحكيم التجاري ،والتي عادة ما تكمف
الكثير من الوقت والجيد والمال.
 -4إن اإلقبال عمى الوسائل الودية وىي المفاوضات والتوفيق والوساطة إنما يجد أساسو المتين
تميز ىذه الوسائل الودية عن غيرىا من وسائل فض المنازعات التقميدية في كونيا تتميز
في ّ
بالسيولة والمرونة في معالجة منازعات االستثمار األجنبي ،ىذا باإلضافة إلى سرعة إجراءاتيا

وقمة تكمفتيا المادية وسريتيا مما كان لو وقع إيجابي لمغاية في نفوس المستثمرين األجانب
فيرعوا إلى استخدام الوسائل الودية لفض مختمف منازعاتيم مع الدولة المضيفة لالستثمار ،بل
والتسميم والقبول بمخرجات ىذه الوسائل الودية ،مما جعل من ىذه الوسائل أىم وأنجع الوسائل
القانونية لمنع وفض منازعات االستثمار األجنبي دون منازع.
 -5إن ما جعل الباحث يؤيد بقوة االعتماد عمى الوسائل الودية في حل كافة إشكاليات
االستثمار األجنبي ،باإلضافة إلى مزاياىا المشار إلييا آنفاً ،ىو كون ىذه الوسائل القانونية

[]375

الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار األجنبي (دراسة تحميمية)
الودية إنما تخدم غرضين في آن واحد ،فيي من جية تؤدي إلى إنياء النزاع الناشب بين
أطراف عقد االستثمار الدولي في وقت وجيز وبتكمفة أقل وفي سرية وكتمان تام ،وفي الوقت
ذاتو فإنيا تؤدي واقعياً إلى منع نشوب أية منازعات جديد في المستقبل بين ذات األطراف نظ ًار
العتماد آلية ىذه الوسائل عمى جمع أطراف الخصومة االستثمارية عمى طاولة واحدة ووجياً
لوجو في جو يسوده الود والتقدير والحرص عمى إنياء النزاع وىو ما يسيل عممياً الوصول لحل
الخالف القائم في وقت قصير وسرية تامة وكمفة أقل ،وىو ما يمنع نشوب أية خالفات
مستقبمية بين األطراف.
 -6لم يتبنى المشرع الميبي والمشرع العماني أياً منيما المجوء إلى الوسائل الودية لمنع وفض
منازعات االستثمار األجنبي ،حيث اعتمدت الصياغة في كال القانونين عمى تبني نظام التحكيم
التجاري الدولي كفيصل في حل المنازعات االستثمارية ،وان كان المشرع الميبي كان أقرب إلى
التوفيق من نظيره المشرع العماني ،وذلك بتبنيو لنظام الصمح كأحد وسائل فض المنازعات
االستثمارية االجنبية ،باإلضافة إلى نظام التحكيم التجاري ،وذلك كمو شريطة النص عمييما في
إحدى االتفاقيات الثنائية أو اإلقميمية أو متعددة االطراف ،واال كان االختصاص األصيل في
حل منازعات عقود االستثمار الدولي معقود لمقضاء الوطني الميبي ،وذلك بعكس المشرع
العماني الذي أجاز بشكل صريح كون التحكيم التجاري المحمي أو الدولي ىو الفيصل في حل
ُ
ىذا النوع من المنازعات االستثمارية ذات الطابع الدولي.

 -7عمى الرغم من فاعمية الوسائل الودية في منع وفض منازعات االستثمار األجنبي المباشر
وغير المباشر إال أن ىذه الوسائل الرائدة في حل المنازعات إنما تصطدم بعقبة كؤود تتمثل في
افتقادىا لعنصر اإللزام ،حيث أن الوسائل الودية إنما تعتمد عمى رضا األطراف المتنازعة في
المجوء إلييا ابتداء وفي القبول بمخرجاتيا انتياء ،حتى تتمتع بطابع اإللزام ولكن المشكمة تثور
عندما تفشل مساعي التسوية الودية بين أطراف عقد االستثمار الدولي ،فيكون من حق اي
طرف من ىذه االطراف المجوء إلى الوسائل القضائية المتاحة أمامو ،كالقضاء والتحكيم،
يميز الوسائل الودية لحل منازعات االستثمار -كونيا قميمة الكمفة وسريعة
وبالتالي فإن ما ّ

االجراءات وسرية لمغاية -إنما تصبح ال قيمة ليا من الناحية الواقعية ألن األطراف وبعد فترة ال
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بأس بيا من مساعي التسوية قد رفضوا المخرجات الودية ليذه المساعي واتجيوا إلى القضاء
أو التحكيم ،مما يعني إىدار كافة المميزات التي تتمتع بيا الوسائل الودية لمتسوية.
ثانيا :التوصيات
 -1يؤكد الباحث من خالل ىذه الدراسة التحميمية عمى ضرورة اعتماد الوسائل الودية المتمثمة
في المفاوضات والتوفيق والوساطة كطريق أساسي وابتدائي لمنع وفض منازعات االستثمار
األجنبي ،نظ اًر لم تتمتع بو ىذه الوسائل الحديثة من مميزات تجعميا تتصدر كافة الوسائل
القضائية المعروفة لدينا جميعاً والمتمثمة في القضاء العادي وقضاء التحكيم ،ذلك لتمتّع ىذه
الوسائل الودية بالمرونة واليسر من حيث إجراءاتيا ىذا باإلضافة إلى سرعة التوصل لحل
الخالف الناشب بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لو ،وقمة تكمفة ىذه الوسائل غير
القضائية وسريتيا التامة.
 -2إن تأييد الباحث المجوء إلى الوسائل غير القضائية الودية كقضاء حديث بديل لفض
منازعات االستثمار األجنبي ال يقمل بأي حال من االحوال من أىمية وفعالية الوسائل القضائية
المعروفة لفض المنازعات كالقضاء العادي ،وقضاء التحكيم ،وانما يظل الفارق جوىرياً بين ىذه
الوسائل جميعا ،ألننا ومن الناحية الواقعية ال نجد مستثمر أجنبي يقبل بالمجوء الى القضاء
الوطني لمدولة المضيفة لعدم ثقتو فيو ،كما أن الدولة المضيفة في ىذه الحالة إنما تكون
الخصم والحكم في الوقت ذاتو ،ىذا من جية ،ومن جية أخرى تعد الوسائل الودية وعمى نحو
ما أسمفنا ذات فعالية وسرعة في التوصل إلى فض اإلشكال القائم بأقل كمفة وبسرية تامة،
واألىم من ىذا كمو بأنو تمنع نشوب أي خالفات مستقبمية بين نفس أطراف النزاع ،نظ اًر
العتمادىا عمى المرونة من حيث آلية عمل ىذه الوسائل التي تجمع أطراف النزاع وجياً لوجو
تفيم
في جو يسوده التقدير واالحترام وتبادل اآلراء عن قرب بكل صراحة ،مما يؤدي عمل إلى ّ
كل طرف لطمبات الطرف اآلخر وفيم طريقة تفكيره وىذا ما يمنع نشوب أي خالفات مستقبمية،
كما أن آلية عمل الوسائل الودية كالمفاوضات والتوفيق والوساطة إنما تقمل من المنازعات
الكيدية بين الخصوم وتزيل من النفوس التعنت والمكابرة والتمكؤ في تنفيذ االلتزامات ،نظ اًر
الحيادية واعتمادىا عمى تبادل اآلراء وتوازن المراكز القانونية
الندية و
لقياميا عمى
ّ
الودية و ّ
ّ
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لألطراف ،وحرص األطراف عمى عدم المجوء إلى الوسائل القضائية التقميدية التي يعممون
مسبقاً بأنيا تأخذ وقتاً وجيداً وكمفة كبيرة ،وقد يتم إفشاء األسرار أو اإلساءة إلى السمعة
التجارية وخصوصاً عند المجوء الى القضاء العادي الذي يعرف بعمنية جمساتو ومرافعتو.
 -3يوصي الباحث كل من المشرع الميبي والمشرع العماني إلى ضرورة تبني الوسائل الودية
لفض المنازعات بشكل صريح ضمن قانون االستثمار األجنبي في كال البمدين وعدم االكتفاء
بالصياغة القانونية الخجولة –إن جاز لنا التعبير -بحيث يمزم األطراف بالمجوء أما إلى
المفاوضات الثنائية أو التوفيق أو الوساطة ابتداء ،ومن ثم وفي حال فشل ىذه الوسائل يتم
المجوء إلى الوسائل القضائية المعروفة ،حيث أن المجوء إلى الوسائل الودية ابتداء سيوفر وبال
شك عمى المستثمر االجنبي وعمى الدولة المضيفة في آن واحد الكثير والكثير من الجيد
والوقت والمال ،ويحتفظ لكمييما بعالقات تعاقدية دائمة في ظل االحترام المتبادل وال شك بعيداً
عن سمبيات وتعقيدات ومعوقات الوسائل القضائية والتي وان كانت تنيي النزاع إال أنيا قد
تخمف وراءىا العديد من السمبيات غير المرغوب بيا ،كالشعور باليزيمة أمام الخصم ،وما
يستتبعو ذلك من قطع لمعالقات المستقبمية بين الطرفين ناىيك عن التمكؤ أو اإلستشكال في
تنفيذ المخرجات السمبية لمقضاء العادي أو التحكيم ،مما ييدد بعدم ديمومة االستثمار األجنبي
عمى اراضي الدولة المضيفة ومن ثم ييدد مستقبل التنمية االقتصادية المستدامة في ىذا البمد
المضيف وخصوصاً في الدول النامية واألقل نمواً والتي تعد بحاجة ماسة لوجود ىذا االستثمار
االجنبي عمى أراضييا.
 -4كما أن الباحث يوصي بضرورة تضمين قوانين االستثمار محل الدراسة مجموعة من
النصوص واالحكام القانونية الرصينة التي من شأنيا أن تضفي شيئاً من القوة القانونية عمي
ىذه الوسائل الودية ،وذلك بالنص عمى عدم جواز ان يستفيد اي خصم من الخصوم من
المقترحات أو اآلراء أو المبادرات التي كانت قد عرضت من قبل أطراف الخصومة أثناء عممية
التسوية الودية الفاشمة ،وذلك متى تم لجوء أحد األطراف إلى الوسائل القضائية العادية ،ألن
من شأن ذلك اعطاء ىذه الوسائل الودية شيئاً من القوة والقبول من قبل كافة أطراف التجارة
الدولية ،حيث أن الخصم سيعمم مسبقاً بأنو ال يضار بأي حال من األحوال بما كان قد أبداه أو
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قدمو من تنازالت أو مقترحات أو مبادرات إيجابية من طرفو ،كمحاولة منو لحل اإلشكال القائم
والذي فشل في التوصل إلى حل ،كما أنو وبالمقابل فإن الخصم اآلخر الذي يود االستفادة من
ىذه التنازالت أو المبادرات في دعواه أمام القضاء أو التحكيم سعياً منو لدعم موقفو في
الدعوى ،سيعمم مسبقاً بأن القانون ال يجيز لو االستفادة مما تم تقديمو من مقترحات أو آراء أو
مبادرات إيجابية أمام أي جية قضائية ،مما يؤدي عمالً وواقعاً إلى قبول الخصم لمخرجات
عممية المفاوضة أو التوفيق أو الوساطة دون أي مماطمة ودون أي مطمح مستقبمي لالستفادة
منيا أمام أي جية قضائية كانت ،ألن القول بغير ذلك يعني عزوف اطراف الخصومة
االستثمارية عن المجوء إلي الوسائل الودية ،خوفاً من أن تستخدم مبادراتيم أو تنازالتيم أو
مقترحاتيم اإليجابية التي كانت قد قدمت أثناء فترة التسوية الفاشمة كسالح ضدىم فيما لو
عرض النزاع مرة أخرى عمى القضاء أو التحكيم.
 -5يوصي الباحث بضرورة تضمين االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية محل ىذه الدراسة
بأحكام قانونية تطفي عنصر اإللزام عمى مخرجات الوسائل الودية لتسوية منازعات االستثمار
منعاً ليدر الوقت والجيد والمال ،ثم نفاجأ بعدم قبول أحد أطراف النزاع لمخرجات التسوية الودية
والمجوء من جديد إلي الوسائل القضائية المعروفة مما ييدر القيمة القانونية ليذه الوسائل
الودية ،بعد إن كان يعول عمييا أطراف الخصومة أو عمى األقل أحد أطراف الخصومة في
إنياء النزاع االستثماري القائم ،فتذىب كل ىذه الجيود أدراج الرياح األمر الذي يتطمب وبشكل
ممح تمتًع ىذه الوسائل الودية بقدر كاف من االل ازم يكون مستمداً أساساً من اتفاق األطراف
ورضاؤىم المسبق بمجوئيم إلييا ،مما يعني رضاؤىم وتسميميم المسبق بما يصدر عن ىذه
المساعي الودية من صيغ تفاىم يتم التوصل إلييا بعد حوارات وتفاىمات ونقاشات ًبناءة
وايجابية بين أطراف الخصومة ،مصحوبين باعتماد الموفق أو الوسيط الذي أوصميم الى
االتفاق حول الخالفات االستثمارية القائمة بينيم.
تم بحمد هللا
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قائمة المراجع
أوالً :المصادر والمراجع
-1

أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ،معجم مقاييس المغة ،دار الكتاب العالمية،

ج ،1ط ،3بيروت2000 ،م.
-2

دمحم بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ،مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي ،بيروت،

 ،1993ط2
-3

إبراىيم شحاتو ،الحدود السياسية لمتمويل الخارجي ،بحث منشور في مجمة مصر

المعاصرة ،المجمد  ،55ع1998 ،33
-4

أحمد أبو الوفاء ،الوسيط في القانون الدولي العام ،دار النيضة العربية ،ط2004 ،2م.

-5

أحمد عبدالحميد ،النظام القانوني لالتفاقيات البترولية في البمدان العربية ،أطروحة

دكتوراه ،جامعة القاىرة1998 ،
-6

السيد اليواري ،الموسوعة العممية والعممية لمبنوك اإلسالمية ،دار الكتاب العربي ،ط،3

ج2011 ،2م.
-7

أميرة شريف ،تسوية المنازعات االستثمارية ،دراسة تحميمية ،دار الجامعة الجديدة ،ط

2016 ،1م.
-8

بشار دمحم ،عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة ،منشورات الحمبي الحقوقية،

دمشق ،ط2011 ،1م
-9

جالل وفاء دمحمين ،تسوية منازعات التجارة الدولية ،سمسمة رسائل البنك الصناعي

الكويتي ،ع2016 ،70م.
 -10جميل الشرقاوي ،المقاصد األساسية لقوانين ضمان االستثمار ،ضمن مجموعو من
األبحاث ،منشورات معيد البحوث والدراسات العربية1990 ،م.
 -11حازم حسني ،القانون الدولي االقتصادي ،دار النيضة العربية ،ط1999 ،1
 -12حسام عيسى ،نقل التكنولوجيا ،دراسة مقارنة ،دار المستقبل العربي1987 ،
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 -13حسن نجم ،االستثمار األجنبي المباشر ،مقال منشور في مجمة الصبا ،ع،16
2000م.
 -14دريد محمود ،ضمانات االستثمار التجاري غير الوطني ،أطروحة دكتوراه ،جامعة
بغداد2001 ،
 -15رمزي زكي ،أزمة الديون الخارجية ،الييئة العامة لمكتاب1999.
 -16رواء يونس ،النظام القانوني لالستثمار االجنبي ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه جامعة
الموصل2015 ،م
 -17صفوان أحمد ،دور االستثمار االجنبي في تطوير احكام القانون الدولي الخاص ،دار
المطبوعات الجامعية ،ط2009 ،1م
 -18عبدالحكيم مصطفى ،المركز القانوني لممستثمر األجنبي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة
القاىرة1990 ،
 -19عبدالستار مجيد ،الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية ،دار الجامعة الجديدة ،ط،1
2013
 -20عبدهللا عبدالكريم ،ضمانات االستثمار في الدول العربية ،دار الثقافة ،ط2012 ،1م
 -21عبدالكريم عموان – الوسيط في القانون الدولي  ،دار الثقافة لمنشر ،عمان ،ط،3
2015م.
 -22عبدالواحد الفار ،أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية االقتصادية ،منشورات عالم
الكتاب1999 ،
 -23عمي حسن ،دور المعاىدات الدولية في حماية االستثمارات األجنبية في الدول النامية،
أطروحة دكتوراه ،جامعة القاىرة1998 ،
 -24عمار دمحم ،ضمانات االستثمار األجنبي ،منشورات الحمبي الحقوقية2017 ،
 -25عوني دمحم ،التنظيم القانوني لمشركات متعددة الجنسيات ،دار الحكمة ،ط2008 ،1م.
 -26ماىر دمحم ،وسائل تسوية المنازعات الناشئة عن عقود االستثمار ،بحث منشور بمجمة
مصر المعاصرة ،ع2006 ،483
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 -27مرتضى جمعو ،عقد االستثمار التكنولوجي ،دراسة مقارنو ،منشورات الحمبي الحقوقية،
ط2012 ،1م.
 -28دمحم إبراىيم ،التوفيق التجاري الدولي ،دار الجامعة الجديدة ،ط2010 ،2م
 -29دمحم أبو العينين ،دور مركز القاىرة اإلقميمي في حسم المنازعات التجارية واالستثمارية
عن طريق الوساطة والتفاوض ،بحث مقدم لممؤتمر الدولي لالستثمار ،المنعقد في القاىرة،
2001م
 -30دمحم حسام لطفي ،المسؤولية المدنية في مرحمة التفاوض ،دار النيضة العربية ،ط،1
2011م.
 -31دمحم رضا ،القواعد األساسية في االقتصاد الدولي ،دار الكتاب األول ،ط1997 ،2
 -32منى حمود ،الحماية الدولية لالستثمار األجنبي ،دار النيضة العربية،ط1
 -33ناصر دمحم ،ضمانات االستثمار االجنبي في الدول العربية ،دار النيضة العربية ،ط،1
2013م.
 -34ىاشم خالد ،عقد ضمان االستثمار والقانون الواجب التطبيق ،دار الفكر الجامعي،
2000
 -35ىشام صادق ،النظام العربي لضمان االستثمار ضد المخاطر غير التجارية ،منشأة
المعارف ،ط2003 ،2
 -36ىفال إسماعيل ،المركز القانوني لممستثمر األجنبي ،دراسة تحميمية مقارنو ،دار الجامعة
الجديدة ،ط2015 ،1
 -37ىناء عبد الغفار ،االستثمار األجنبي ،دار الحكمة ،ط2002 ،1
 -38يوسف خميل ،النظام القانوني لعقد نقل التكنموجيا ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عين
شمس2000 ،
ثانياً :القوانين واالتفاقيات
-1

قانون تشجيع االستثمار الميبي رقم  9لسنة 2010
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نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي

د .نعيمة عمر الغزير

أستاذ القانون العام المساعد بالجامعة المفتوحة
المقدمة
ما مف خالؼ أف يقع عمى عاتق الدولة تبعات المسؤولية عف أعماؿ اإلدارة غير
عموما بما فييا الموظفوف العامموف بمرفق القضاء غير أف مسؤولية الدولة عف أعماؿ
المشروعة
ً
السمطة القضائية في ليبيا ال زالت بعيدة عف قاعدة المسؤولية العتبارات تتمحور في جممة مف
محل جدؿ فقيي كبير حتى في القانوف المقارف ،واف كاف ليذا الجدؿ سنده مف
المبررات ىي
ّ
ّ
الواقع والقانوف.
وتبدو أىمية ىذه الدراسة ليس ألنيا تتعمق بمرفق القضاء فقط إنما في مدػ تأثير ىذا
حق المساواة أماـ القانوف وكمييما تستمد مف
حق اإلنساف في محاكمة عادلة وكذلؾ ّ
المبدأ عمى ّ

حق التقاضي .واف كاف دافعنا األىـ مف وراء ىذه الدراسة التقصي عف الضمانات التشريعية
والقضائية التي يتحقق في إطارىا ىذا المبدأ.
أما اإلشكالية التي تعالجيا ىذه الدراسة تجد أساسيا في فكرة أف وقوع القاضي أو عضو
النيابة العامة في الخطأ ليس باألمر الغريب في العمل القضائي؛ فالخطأ القضائي الذؼ يرتب

أيضا يرجع الحتمالية أف يكوف مرده
مسؤولية الدولة عنو ال يتعمق فقط بمرفق القضاء ،وانما ً
الخطأ الشخصي ،ولعل ذلؾ ما جعمنا نثير التساؤؿ التالي :الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي

أييما جعمو القانوف الميبي بمنأػ عف مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية.
كما أف دافعنا مف وراء ىذه الدراسة نتوخى بو الوصوؿ إلى نظرية متكاممة في شأف مبدأ
يفاء بحاجة البحث
عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية ونطاؽ تطبيقو في ليبيا ،وا ً
القانوني في بالدنا ليذه الدراسة نظ اًر لقمة المراجع بشأف ىذا الموضوع ،باإلضافة ما ليذا المبدأ
مف ثأثير مباشر عمى حقوؽ األفراد وحرياتيـ؛ ولذلؾ رأينا أف تكوف خطة ىذا البحث في مبحثيف
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يثور النقاش مف خالليما في إطار المنيج الوصفي وكذلؾ المنيج التحميمي حتى يسيل عمى
القارغ الكريـ استيعاب جوانب ىذا الموضوع في ضوء ما يدفع بو القضاء والفقو مف أسانيد
قانونية في صدده؛ فقد ناقشنا في المبحث األول :مبدأ عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة
القضائية مف حيث المضموف أوالً والمبررات ثانياً في حيف يناقش المبحث الثاني :حدود مبدأ
عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية مف خالؿ مناقشة األعماؿ القضائية التي
تخضع ليذا المبدأ أوالً ،ثـ نعرض دعوػ المخاصمة استثناء عف ىذا المبدأ في أحكاـ التشريع
أخير نخمص في الخاتمة بعدة نتائج مرفقة ببعض التوصيات.
الميبي ثانياً ،و ًا

المبحث األول
مضمون مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية ومبرراته
سنعرض لمضموف ىذا المبدأ كمطمب أوؿ ثـ نتعدػ ذلؾ إلى بياف مبرراتو في
المطمب الثاني.
المطمب األول
مضمون مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية
يقصد باصطالح المسؤولية عف خطأ اإلدارة بأنو نقل عبء الضرر الذؼ وقع عمى
شخص مباشرة إلى شخص آخر ينظر إليو بأنو ىو الشخص الذؼ يجب أف يتحمل عبء
الضرر1؛ بمعنى أنيا الحالة القانونية التي تمتزـ فييا الدولة ومؤسساتيا والييئات العامة واإلدارية
نيائياً بدفع تعويض عف الضرر أو األضرار التي تسببت فييا لمغير بفعل أعماليا اإلدارية

 1ىشاـ عبد المنعـ عكاشة ،مسؤولية اإلدارة عف عف أعماؿ الضرورة (دكتوراه ،كمية الحقوؽ :جامعة القاىرة،
 -)1998ص ..151كذلؾ :عمار عوايدؼ ،نظريةالمسؤولية اإلدارية -الجزائر :ديواف المطبوعات الجامعية-

ص .24وأيضاً إبراىيـ دمحم عمي ،االتجاىات الحديثة في مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية -القاىرة:
دار النيضة العربية -2001 ،ص.4
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الضارة سواء كانت ىذه األعماؿ مشروعة أـ غير مشروعة وذلؾ عمى أساس الخطأ الوظيفي،
ولـ ُيعرؼ المشرع الميبي الخطأ الوظيفي نظ ار لتعدده والتساع معناه واختالؼ وخصوصية طبيعة

كل وظيفة عف أخرػ ،إذ أكتفى بذكر الواجبات والمحظورات وألزـ الموظف العاـ القياس
عمييما.2
وعمى ىذا األساس فقد يصدر عف عضو النيابة العامة أو القاضي ق اررات أو أوامر
تسببت في ضرر ّأدػ إلى إىدار حق التقاضي ،ومف أمثمتيا :الحكـ الذؼ يصدر عف القاضي

أيضا قد يكوف حكـ القاضي نيائياً أو باتًا ويحوز عمى
بإدانة شخص ما ثـ تتضح براءتو؛ و ً
أحيانا ً
حجية األمر المقضى بو ثـ يظير أف ىذا الحكـ مشوب بالبطالف لخطأ مف القاضي أو سوء

تصرؼ مف عضو النيابة العامة ،وفي حاالت أخرػ صدور حكماً باإلعداـ والمتيـ برغ مما
أيضا قد تجرؼ النيابة العامة تصرفاتيا في شأف التحقيق
نسب إليو في الواقعة المحكوـ بيا ،و ً
وحفع األوراؽ واألمر بالحبس االحتياطي لممتيـ واإلحالة إلى المحاكمة الجنائية؛ ثـ تأتي نتائج

الحكـ بما ينقض ىذه اإلجراءات كالحكـ بالبراءة أو األمر بأالوجو إلقامة الدعوػ النعداـ الدليل
أو عدـ كفاية األدلة ،وبذلؾ ىذه النتائج المترتبة عمى ىكذا أعماؿ قضائية _ والتي يتعذر تداركيا
في أغمب األحياف_ تكوف بذاتيا بالغة األذػ لكونيا تُوصـ الشخص الذؼ نالت منو بسمعة تحط
مف أخالقياتو في نظر غيره مف أفراد المجتمع مما يؤثر عمى سير حياتو بشكل طبيعي.3

يقر القانوف الميبي عمى الدولة تحمل
كل ذلؾ يدفعنا إلثارة جممة مف التساؤالت منيا؛ ىل ّ
تبعات ىكذا أخطاء مف السمطة القضائية؟ ،ومف جية أخرػ ىل يمكف لممتقاضى أف يرفع دعواه
أماـ القضاء مخاصماً فييا الدولة طالبا تعويضو عما وقع في حقو مف ضرر نتيجة تصرفات
ىذه السمطة؟ ،وفي ىكذا حالة ما العالقة بيف عضو السمطة القضائية والدولة؟ ،وىل ُّ
يعد تصرؼ
القاضي أو عضو النيابة العامة خطأً شخصياً أـ أف الدولة مسؤوليتيا عف ىكذا أخطاء تأتي
عمى أساس مسؤولية المتبوع عف أعماؿ تابعو.

2

نص المادة  11وكذلؾ نص المادة  12مف القانوف رقـ  12لسنة  2010بشأف عالقات العمل

 3د .عبدالفتاح بيومي ،سمطة النيابة العامة في حفع األوراؽ واألمر باألوجو إلقامة الدعوػ الجنائية -ص5
وما بعدىا.
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لإلجابة عف ىذه التساؤالت نرػ تتبع أسس مسؤولية الدولة عف أعماؿ اإلدارة في القانوف
الميبي بما فييا أعماؿ السمطة القضائية4؛ حيث ّإنو طبقاً لألصل العاـ فإف أساس مسؤولية الدولة

عف أعماؿ اإلدارة بما فييا أعماليا عف السمطة القضائية ينيض بقواعد تظير في نظرية الخطأ

5

وكذلؾ في نظرية التبعية؛ أما األولى فنتبينيا في القاعدة العامة التي وردت في نص المادة 166
ضرر لمغير يمزـ مف ارتكبو بالتعويض"؛ في حيف
ًا
سبب
مف القانوف المدني الميبي بأف "كل خطأ ّ

تقرر نظرية التبعية قواعد مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية فيما يعرؼ بالخطأ المرفقي
أو المصمحي؛ والمقصود بو ىو ذلؾ الخطأ "الذؼ ينسب إلى المرفق ،حتى ولو كاف الذؼ قاـ بو
ماديا أحد العامميف بالمرفق ،ويقوـ الخطأ عمى أساس أف المرفق ذاتو ىو الذؼ تسبب في

الضرر" 6والتفرقة بيف الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو المصمحي 7تتحدد في أف الخطأ
الشخصي ىو الذؼ يرتب مسؤولية الموظف مف مالو الخاص ،والخطأ المرفقي تسأؿ عنو اإلدارة
ويدفع مف خزينة الدولة ،وأساس ذلؾ أف الخطأ ُّ
يعد
شخصيا إذا كاف العمل الضار مصطنعاً
ً

بطابع شخصي يكشف عف اإلنساف بصفتو وشيواتو وعدـ تبصره ،أما إذا كاف العمل الضار

فإف الخطأ يكوف
غير مصطبغ بطابع شخصي وينـ عف موظف معرض لمخطأ والصواب ّ

مصمحيا ،فالعبرة بالقصد الذؼ ينطوؼ عميو الموظف وىو يؤدؼ واجبات وظيفتو فكمما قصد
ً

النكاية واإلضرار أو ابتغى منفعتو الذاتية كاف خطؤه شخصياً يتحمل ىو نتائجو ،ومف ذلؾ تمييز

أحدىما عف اآلخر يكوف بالبحث وراء نية الموظف.8

4

راجع :د .محمود عمر معتوؽ ،المسؤولية اإلدارية عف الخطأ المرفقي في القانوف الميبي ( دراسة تطبيقية

مقارنة) الطبعة األولى -2005 :ص32

 5د .فتحي والي ،الوسيط في قانوف القضاء المدني .القاىرة :دار النيضة العربية ،1981 ،ط -3ص.206

6

7

محكمة النقض المصرية في الطعف المدني  2753لسنة  58ؽ الصادر بتاريخ  5مايو .1990

يتحدث د .محمود معتوؽ في مؤلفو المسؤولية اإلدارية عف الخطأ المرفقي في القانوف الميبي (المرجع السابق

ذكره) -ص . 80بأنو" مف خالؿ األحكاـ التي وقعت بيف أيدينا لـ نعثر عمى تبني ىذا االتجاه في ليبيا بعد سواء
القضاء األدنى أو األعمى؛ بينما المشرع الميبي يسمؾ مسمؾ القضاء المصرؼ في التفرقة بيف الخطأ الشخصي
واالخطأ المرفقي أو المصمحي" .كذلؾ راجع حسيف حمودة الميدوؼ ،شرح أحكاـ الوظيفة العامة .مصراتو :الدار
الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالف ،2002 ،ط -2ص.260
8

راجع حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية الصادر بتاريخ  6يونيو  .1959مجموعة المبادغ القانونية التي

قررتيا المحكمة اإلدارية العميا ،السنة الرابعة -ص.1435
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ألف مرفق القضاء شأنو كشأف مرافق الدولة األخرػ وأعضاء الييئات القضائية ىـ
و ّ

موظفوف في الدولة أؼ يحمل كل منيـ صفة الموظف العاـ ،ولما كانت عالقة الموظف بالدولة
تتشابو مع عالقة المتبوع بتابعو المعروفة في القانوف المدني ،فإنو مف المتصور أف تكوف عالقة
الموظف بالدولة في مجاؿ المسؤولية عمى ذات القواعد في حالة الخطأ الشخصي التي تقوـ
عمييا عالقة التابع بالمتبوع ،9باعتبار أف مايصدر عنيـ مف أخطاء عند مباشرة اختصاصاتيـ
ليا تبعاتيا عمى األفراد باإلضافة إلى تأثيرىا عمى مفيوـ العدالة القانونية.
وليذه المفاىيـ معالميا وجذورىا في القانوف الدولي بالنظر لما توليو المواثيق الدولية مف
احتراـ لحقوؽ اإلنساف وحرياتو في ىذا اإلطار؛ ومف بينيا نص المادة الثالثة عشرة مف االتفاقية
لكل شخص تنتيؾ حقوقو وحرياتو التي تكفميا ىذه االتفاقية
األوروبية لحقوؽ اإلنساف بأف ( ّ

الحق في مراجعة مجد ية أماـ محكمة وطنية حتى ولو كاف ىذا االنتياؾ قد حصل عبر ىيئة

نصت الفقرة د مف المادة السابعة مف الميثاؽ األفريقي
أثناء ممارستيا وظائفيا الرسمية) .كما ّ
لحقوؽ اإلنساف بأف حق التقاضي مكفوؿ لمجميع ويشمل ىذا الحق  ...حق محاكمتو خالؿ فترة
معقولة وبواسطة محكمة محايدة.
ولكل ىذا ظاللو في أحكاـ القانوف الميبي فيما أورده مف استثناء عمى ىذا المبدأ ،فإف
كاف القضاء الميبي سواء اإلدارؼ أو العادؼ أسوة بالقضاء المصرؼ يتبنى مبدأ عدـ مسؤولية
الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية كأصل عاـ إال أنو يخرج عف ىذا األصل فيما نص عميو
القانوف
استثناء.
ً
ويقصد بيذا المبدأ أف الدولة ال تمتزـ بجبر الضرر الناتج عف أعماؿ السمطة القضائية؛
ُ

أف الدولة غير مسؤولة عف األخطاء التي تصدر عف ىذه السمطة ،ومرد ىذا المبدأ يرجع
بمعنى ّ
إلى جذور تاريخية لبعض األسس الدستورية التي ليا عالقة بالجدؿ الدائر حوؿ مدػ مسؤولية

مساسا بفكرة سيادة الدولة،
الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية مف جية أف ىذه المسؤولية تعتبر
ً

9

دمحم رضا النمر ،مسؤولية الدولة عف التعويض عف أخطاء القضاء (دراسة مقارنة) .القاىرة :دار الفكر

الجامعي -2011 ،ص401
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10
ويفسر
كما أف الحاكـ ليس مسؤوال عف تصرفاتو ؛ وبأف الممؾ ال يخطئ ألنو مصدر السمطات؛ ّ

كل ذلؾ عمى ّأنو اندماج شخصية الحاكـ في الدولة ،وبما أف الموظف مكمف مف الحاكـ فيو ال
ّ
يجوز محاسبتو عمى تصرفاتو.

إال أف القيود التي وردت عمى مبدأ سيادة الدولة ،ووفقا لما ط أر عمى ىذا المبدأ مف
تعديالت جعمت الدولة طرفاً في منازعات إما ُمدعي أو ُم َدعى عمييا بالنظر لما تقوـ بو مف
َ
تمس حقوؽ وحريات األفراد ،وليذا مسؤولية الدولة عف ما يرتكبو القضاة وأعضاء
تصرفات ّ

النيابة العامة مف أخطاء عند ممارسة وظيفتيـ القضائية ىو نظاـ أّقرت بو نظـ قانونية متعددة

11

12
نص صراحة في المادة  11مف
مف أىميا التشريع اإلسالمي  ،وكذلؾ القانوف الفرنسي الذؼ ّ
قانوف المرافعات بموجب التعديل رقـ  626لسنة  1972الصادر بتاريخ  5يوليو 131972عمى

أف مسؤولية الدولة عف األضرار الصادرة عف مرفق القضاء تكوف في حالة الخطأ الجسيـ وانكار
العدالة؛ ؛ وىذا ما جعمنا نتساءؿ عما يقرره النظاـ القانوني الميبي في شأف مدػ مسؤولية الدولة
عف األضرار التي تنتج عف أخطاء السمطة القضائية ؟.
أما مفيوـ عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية في التشريع الميبي فقد
انحصر بنصوص قانونية رتبت عمى الدولة مسؤوليتيا عف أعماؿ ىذه السمطة ولو أنيا ليست
عاـ وشامل.
عمى نحو ِّ
كما استقر القضاء الميبي عمى أف أساس مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية ينيض
بما يعرؼ بالخطأ الشخصي ألعضاء السمطة القضائية وليس لقواعد المسؤولية التقصيرية التي
 10إبراىيـ دمحم عمي ،االتجاىات الحديثة في مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية -القاىرة :دار النيضة

العربية -2001 ،ص5
11

لممزيد راجع د .عمي دمحم عنيبة ،المسؤولية عف الحبس االحتياطي (دراسة مقارنة)ز مجمة الساتل ،السنة

الثانية :العدد الرابع -ص.174
 12إبراىيـ دمحم عمي ،االتجاىات الحديثة في مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية (المرجع السابق ذكره
)  -ص .4
13

رمزؼ الشاعر ،المسؤولية عف أعماؿ السمطة القضائية ،القاىرة :دار النيضة العربية ، 1983 ،ط-2

ص.223
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نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي
ألف مف شأف تطبيقيا أف يسأؿ القاضي عف أؼ خطأ أو إىماؿ يقع فيو ،وىو ما يعني
استبعدت؛ ّ
ُ
14
ال يمكف تطبيقيا في ىذه الحالة  ،كما أف فكرة الخطأ المرفقي الذؼ ىو أساس المسؤولية
اإلدارية ال مجاؿ لتطبيقيا بشأف مرفق القضاء تبعا الختالؼ دور القاضي أو عضو النيابة
العامة عف دور الموظف اإلدارؼ

15

باعتبار أف ىذا األخير يتدخل في سير المرفق العاـ في حيف

أف موقف عضو السمطة القضائية في فض الخصومة ىو موقف سمبي ال يظير فيو رأؼ
شخصي أو تصرفات ذاتية – لعضو السمطة القضائية -إنما الخصوـ ىـ مف يتولى تسيير
الدعوػ .16ونمتمس ىذا الرأؼ مف خالؿ ما جاء عف اإلدارة العامة لمقانوف في ليبيا بأف " القاعدة
التقميدية في مجاؿ قياـ مسؤولية اإلدارة عمى أساس ركف الخطأ قد حرصت عمى التمييز بيف
الخطأ المصمحي أو المرفقي الذؼ ينسب فيو اإلىماؿ إلى المرفق العاـ ذاتو وبيف الخطأ
الشخصي الذؼ ينسب إلى الموظف"...

17

استنادا لذلؾ الوجود لقواعد المسؤولية التقصيرية في حالة المسؤولية عف أعماؿ السمطة
القضائية .والقوؿ

18

بأف أساس المسؤولية في دعوػ مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ىو

ذات األساس القانوني في دعوػ المسؤولية ضد أؼ موظف عاـ

ىو قوؿ مرفوض جممة

وتفصيال باعتبار أف أساس المسؤولية في دعوػ مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة يرجع
إلى فكرة الخطأ الشخصي ،والدليل عمى ذلؾ يظير في مضموف أسباب المخاصمة التي يسأؿ
كل منيـ لكونيا تأتي جميعيا في إطار األخطاء الشخصية.
عنيا مدنياً ٌ
وىكذا رغـ التطور الذؼ شيدتو نظرية مسؤولية الدولة عف أعماؿ اإلدارة باإلضافة إلى
ما تقره التشريعات الدولية في شأف فكرة العدالة التي تمثل جوىر حقوؽ اإلنساف .إال أف
 14عبدالرؤوؼ ىاشـ بسيوني ،قرينة الخطأ في المسؤولية اإلدارية -اإلسكندرية :دار الفكر العربي-2007 ،

ص 151وما بعدىا.

 15لممزيد راجع د .مصطفى كيرة ،حقوؽ القاضي وواجباتو .مجمة األمف والقانوف تصدر عف كمية الشرطة

دبي ،العدد األوؿ ،يناير  -1993ص123

 16مصطفى كامل كيرة ،حقوؽ القاضي وواجباتو (المرجع السابق ذكره) -ص.123
17

الفتوػ رقـ  128/3/19الصادرة بتاريخ  17مارس  .1976مجموعة المبادغ القانونية لفتاوؼ اإلدارة العامة

لمقانوف لسنتي 1976 /1975ـ -ص ،130بند .254

 18فتحي والي ،الوسيط في القانوف المدني (المرجع السابق ذكره) -ص.206
[]38:

نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي
مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية ال زالت قاصرة ومحدودة في القضاء الميبي19لكونيا
تنحصر في أسباب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة دوف أف تتعداىا إلى االعتراؼ
بالمسؤولية عف أضرار أخرػ ،وبيذا مبدأ عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية ىو
مبدأ قائـ ومستمر في أحكاـ القانوف الميبي ولعمنا نمتمس العذر في ذلؾ لممشرع الميبي بالرجوع
لخمفيات ميمة تنيض بتصرفات قضاؤنا ويحتكـ في ظميا قضاتنا منيا :تحريـ الظمـ وىو منيج
القاضي المسمـ وتوعده بالعقوبة لصاحبو كما في قولو تعالى "ال ظمـ اليوـ إف هللا سريع
الحساب" ،20وكذلؾ ما عميو المحاكـ الميبية مف تدرج وفقاً لنص المادة الحادية عشرة مف قانوف
تدؿ داللة واضحة برقابة كل محكمة عمى ما
نظاـ القضاء رقـ  6لسنة  2006وتعديالتو والتي ُّ
دونيا مما يضيق مف فكرة تضرر المتقاضي بخطأ قضائي حتى يرتب المسؤولية عنو؛ حيث منح
المشرع الميبي الحق لممتقاضي بأف يطالب بتصحيح األحكاـ الصادرة في مواجيتيـ بالطرؽ
العادية وغير العادية ،وذلؾ لتدارؾ ما يتحقق مف ضرر بسوء تطبيق النصوص القانونية .ومف
جية أخرػ خضوع نظاـ القانوف الميبي لمبدأ دستورؼ ورد في دساتير ليبيا المتعاقبة ينص عمى
استقالؿ القضاء مما يمنح القاضي حرية واسعة في تقصي الحقائق أيا كاف مصدرىا حيث ال
سبيل لمقوؿ بإعاقة البحث عنيا.
نخمص من كل ما تقدم إلى أّنه؛ تتحمل الدولة عبء التعويض عف أخطاء مرفق
القضاء في الحاالت الواردة لقبوؿ دعوػ المخاصمة وىي إجماالً ُيسأؿ عنيا القضاة وأعضاء
النيابة العامة متى صدرت منيـ دوف غيرىـ مف أعضاء الييئات القضائية ،وىو ما درج عميو
المشرع والقضاء المصرؼ فقد جاء عف محكمة النقض المصرية بأنو " ال يجوز مقاضاة القاضي
أو عضو النيابة العامة بالتضمينات التي تصدر أثناء عممو في األحواؿ المشار إلييا وال سبيل
إلى ىذه المقاضاة غير دعوػ المخاصمة"

19

21

محمود عمر معتوؽ ،المسؤولية اإلدارية عف الخطأ المرفقي في القانوف الميبي (المرجع السابق ذكره)-

ص.49
20

21

اآلية  :17سورة غافر

بند  ،56نقض مدني رقـ 26 /407ؽ الصادر بتاريخ  29مارس  .1962مجموعة أحكاـ محكمة النقض،

السنة الثالثة عشر :العدد األوؿ -ص360
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نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي
يفسر مبدأ عدـ
وبما أف أساس دعوػ المخاصمة ىي األخطاء الشخصية فإف ذلؾ
ّ
مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية .لكوف دعوػ المخاصمة  ...شرعت لمواجية خروج
القاضي أو عضو النيابة العامة عف مقتضيات العمل القضائي وآدابو ،وقد يحكـ عميو
بالتضمينات أو التعويض التي تتحمل الدولة سدادىا ،وبالتالي مسؤولية الدولة عن أعمال
السمطة القضائية تتحقق بتوافر الشروط التالية:22
 وجود خطأ شخصي مف القاضي أو عضو النيابة العامة في حالة لـ يؤوؿ العملالقضائي الحرص واالىتماـ فبيذا تتوافر في حقو حالتا الغش والخطأ الميني الجسيـ.
 تحقق الضرر لممتقاضي الناتج عف خطأ القاضي أو عضو النيابة العامة وىو جوىرالتعويض عف المسؤولية (  ...كل ذلؾ قد وجو ألشخاص المخاصميف في ذواتيـ دوف
مقتضى وبمناسبة حكـ بعدـ االختصاص ال ُييدر حقاً وال يثير حفيظة )

 عالقة السببية بيف الخطأ والضرر إذ ال يكفي مجرد الخطأ بحيث ال يقبل أف تبنىالمسؤولية عف الخطأ القضائي عمى مجرد بياف ألخطاء وقع فييا المخاصـ ،ما لـ تؤد
ىذه األخطاء إلى الحد الذؼ يفسد عمل القضاء ويفوت عمل المشرع مف إنشائو.

المطمب الثاني
المبررات الواردة عمى قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة
القضائية
المبررات التي يتخذىا الفقو لمبدأ عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية تتحدد
في استبعاد المسؤولية اإلدارية عف أعماؿ السمطة القضائية

23

بالنظر إلى اعتبارات عديدة تتمثل

 22راجع حكـ المحكمة العميا (الدائرة المدنية) رقـ  1174لسنة  54ؽ  /مخاصمة الصادر بتاريخ
2009/3/28ـ (غير منشور).
23

راجع د .محمود عمر معتوؽ ،المسؤولية اإلدارية عف الخطأ المرفقي في القانوف الميبي (المرجع السابق

ذكره) -ص.48
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نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي
في استقالؿ حرية القاضي ،وعدـ عرقمة سير العدالة ،ويضاؼ إلى كل ذلؾ مبدأ حجية األمر
المقضي بو ،وكذلؾ صعوبة ودقة العمل القضائي؛ والتي نفصل ِّ
كال منيا عمى النحو التالي:
 /1استقالل القضاء
القضاء مستقل بكافة ىيئاتو ،24وبالتالي كل محكمة ليا القدر الكافي مف االستقالؿ إزاء
غيرىا مف المحاكـ .ليس ذلؾ فحسب إنما الجياز القضائي بعيد عف تدخل أية سمطة مف
سمطات الدولة األخرػ.
ويتبنى القاضي الميبي بصفة عامة ىذا الموقف منذ بداية نشأة المحكمة العميا

إعماالً

لنصوص دستورية وردت في دساتير ليبيا المتعاقبة؛ فقد جاء في الدستور الممكي الصادر عاـ
 1951بنص المادة ( 145القضاة مستقموف وال سمطاف عمييـ في قضاتيـ لغير القانوف وىـ غير
قابميف لمعزؿ ) وجاء بنص المادة  28مف اإلعالف الدستورؼ الصادر في  1969بأف (القضاة
مستقموف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانوف والضمير) أما نص المادة ( )32مف االعالف
"السمطة
الدستورؼ الصادر في  2011يبدو أنيا متأثرة بالصياغات السابقة عندما قررت بأف ُّ
القضائية ُمستقمة ،وتتوالىا المحاكـ عمى اختالؼ أنواعيا ودرجاتيا ،وتصدر أحكاميا وفقاً
لمقانوف ،والُقضاة ُمستقموف ال ُسمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانوف والضمير".
كل ذلؾ يجعمنا نؤيد القوؿ بأف مبدأ استقالؿ القضاء ىو ضمانة حقيقية لحماية حقوؽ
المتقاضيف لوجود القاضي العادؿ الذؼ يختصموف أمامو.25
وبناء عمى ىذا االستقالؿ الذؼ تتمتع بو السمطة القضائية يترتب عدـ جواز تقرير
ً
مسؤولية الدولة عف أعماؿ ىذه السمطة؛ مع مراعاة حقيقة ميمة تتمثل في أف مسؤولية الدولة عف
أعماؿ السمطة القضائية مبدأ يسرؼ في شأف أعماؿ موظفي ىذه السمطة باعتبارىـ خاضعيف
ألحكاـ القانوف اإلدارؼ بما فييا األعماؿ اإلدارية التي تصدر عف القضاة وأعضاء النيابة العامة
لما ليـ مف حق اإلشراؼ والرقابة عمى ما يقوموا بو في شأف الموظفيف التابعيف إلداراتيـ؛ في
 24د .فاروؽ الكيالني ،استقالؿ القضاء .المركز العربي لممطبوعات  ،1999 ،الطبعة الثانية -ص.25

25

دمحم فتحي ،الحماية الدستورية لمموظف العاـ .رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة.1997 ،
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نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي
حيف ال مجاؿ لمرقابة القضائية عف أعماؿ القضاة وأعضاء النيابة العامة فيما يختص بو مف
الشؤوف الوظيفية أو القضائية حيث ال سمطاف عمييـ في ىذا الخصوص إال سمطاف القانوف
والضمير؛ وبالتالي ال محل لمسؤولية الدولة عف ما يصدر عنيـ مف أعماؿ في ىذا الصدد إذ
إف" المنازعة في الق اررات التي تنظرىا النيابة العامة بوصفيا األمينة عمى الدعوػ العمومية تكوف
بالتظمـ أو بالطعف باألوضاع التي رسميا قانوف اإلجراءات أما ما تصدره مف ق اررات إدارية خارج
ىذا النطاؽ فيسرؼ عميو ما يسرؼ عمى الق اررات اإلدارية مف طرؽ التظمـ والطعف وال سبيل إلى
طرح مثل ىذه النزاعات عمى المحاكـ المدنية"

26

وقاعدة استقالؿ القضاء يرسخيا المشرع الميبي في عدة نصوص قانونية كتمؾ الواردة
عميو في نص المادة  237مف قانوف العقوبات الميبي بأف تضاعف العقوبة عمى القاضي أو
عضو النيابة العامة في حالة ما كاف ميمال أو معطال أو ممتنعا عف أداء عمل مف أعماؿ
وظيفتو دوف وجو حق ،وكذلؾ ما نص عميو قانوف نظاـ القضاء (المشار إليو) بشأف المسؤولية
الجنائية لمقاضي وأعضاء النيابة العامة ،مما يعني أف استقالؿ القضاء في القانوف الميبي مبدأ
تؤكده إجراءات خاصة في حالة االتياـ والتحقيق عند إدانة القاضي أو عضو النيابة العامة،
وىي إجراءات تختمف عف مف سواىـ مف الموظفيف العمومييف

27

كل ذلؾ حفظاً لسمعتيـ

وكرامتيـ مف جية ولسمو ورفعة ما يقوموا بو مف عمل مف جية أخرػ.
وبمقتضى ىذه المبادغ تحرؾ الدعوػ الجنائية في مواجيتيـ تطبيقا لنص المادة  96مف
نظاـ القضاء ،حيث يحاكموف أماـ جية قضائية خاصة تحددىا لجنة مشكمة مف أحد مستشارؼ
المحكمة العميا تختاره الجمعية العمومية وعضوية أثنيف مف رؤساء محاكـ االستئناؼ يختارىما
أؼ ٌٌ منيما عضواً في المجمس ،وبيذه اإلجراءات يتأكد
المجمس االعمى لمقضاء عمى أال يكوف ٍّ
حياد المحكمة التي تنظر قضاياىـ؛ وىو ما يدفعنا إلى القوؿ بأف اتياـ ومحاكمة القاضي وعضو

النيابة العامة وفق القواعد الواردة بنصوص قانوف نظاـ القضاء أكثر حفظاً لييبة كالىما.
والداللة عمى ذلؾ تظير عندما يعمـ جميور المتقاضيف أف القضاة وأعضاء النيابة العامة
 26طعف مدني 43/418ؽ الصادر بتاريخ  .2002/2/2المنظومة االلكترونية ،و ازرة العدؿ. 2004 ،
27

نص المادة  96إلى  98مف القانوف رقـ  6لسنة  2006بشأف نظاـ القضاء.
[]394

نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي
يعامموف بحزـ عند النظر في أخطائيـ فتكبر ىيبة كال منيـ مما يؤثر في اطمئناف الناس إلى
األحكاـ واألوامر الصادرة عنيـ.
إضافة إلى ما تقدـ ىذه الحصانة الجنائية لمقضاة وأعضاء النيابة العامة بالقانوف الميبي
أسوة بما عميو الحاؿ في التشريع المقارف 28ال تمس إال الجنايات والجنح أؼ ال تشمل المخالفات
لبساطتيا وعدـ مساسيا بشخص القاضي وينتفي فييا التسرع والكيد
عماال لكل ىذه المبادغ استقرت المحكمة العميا الميبية عمى أف المشرع عندما نص في
وا ً
" قانوف نظاـ القضاء عمى وجوب اتباع إجراءات خاصة بالقبض عمى رجل القضاء أو النيابة
العامة وحبسو ومحاكمتو في الجنح أو الجنايات التي تقع منو فإف الغرض مف ذلؾ ليس تقرير
امتياز ألشخاص القضاة أو أعضاء النيابة العامة وانما إحاطتيـ بضمانات تكفل استقالليـ
وتحمييـ مف تدخل السمطات األخرػ مراعاة ألىمية الدور المنوط بيـ وىو تحقيق العدؿ بيف
الناس والفصل فيما ينشأ بينيـ مف خصومات "....

29

فإف البعض يرػ في مبدأ استقالؿ القضاء بأنو لـ يعد حجة منطقية
وبالرغـ مف كل ذلؾ ّ

تبرر عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية دفعا بما لفكرة استقالؿ القضاء مف مفيوـ
تنأػ بو عف التعارض مع أركاف المسؤولية التقصيرية وما يترتب عنيا مف تعويض لممتضرر؛
باعتبار أف نظاـ مسؤولية الدولة عف أعماليا وتصرفاتيا التي تصدر عف موظفييا عند ممارسة
أوجو نشاطيا بما فييا مسؤوليتيا عف أعماؿ السمطة القضائية تحقق جوانب ايجابية عديدة في
أعماؿ القاضي مما يبعدىـ عف الخطأ الجسيـ والغش والجنوح لميوػ ،وما إلى ذلؾ مف تصرفات
غير مشروعة قد تشوب تصرفاتيـ ،ناىيؾ عف أف نظاـ القضاء ينيض بمعايير قوية عمى
ضوئيا يتـ اختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة مما تجعل منيـ شخصيات مميزة نتوسـ في

 28عبدالعظيـ الوزير ،المسؤولية الجنائية لمقضاة .بحث منشور بالمجمة الجنائية القومية ،المجمد:38
أيضا :عبدالناصر عثماف حسيف ،استقالؿ القضاء .القاىرة :دار
العد ،1،2،3مارس /يونيو  -1995صً .546
النيضة العربية.2008 ،
29

طعف مدني  43/113الصادر بتاريخ  .2000/4/17المنظومة االلكترونية ،و ازرة العدؿ.2004 ،
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تصرفاتيـ الموضوعية واالتزاف بحيث تنأػ بو عف الخطأ العمدؼ أو حتى الخطأ الميني الجسيـ
التي قد يكوف سببيا عدـ الحيدة واالحتكاـ لميوػ.
ومف جية أخرػ ىذه الحجة كمبرر لعدـ مسؤولية الدولة أعماؿ السمطة القضائية محل
خالؼ ومف ثـ ال مجاؿ لمقوؿ بأف تخوؼ القاضي أو عضو النيابة العامة مف الحكـ عميو
بالتعويض ىو أمر يؤثر عمى أداء وظيفتو ،ويثبت ىذا الرأؼ ما قضت بو المحكمة العميا الميبية
بأنو ":ال يسوغ القوؿ بأف مف ينسب لمقاضي خطأ مينياً جسيماً إنما يمس ك ارمتو وشعوره ويطعف
في حياده ،ألننا لو سممنا بذلؾ لوجبت مؤاخذة غالبية المستأنفيف أو الطاعنيف في األحكاـ بسبب
ما تحفل بو صحائف االستئناؼ وصحف الطعوف مف عبارات تقوؿ إف الحكـ المطعوف فيو
جانبو الصواب وخرج عمى المبادغ األساسية في القانوف  ...والمعروؼ أف الحكـ يصدره القاضي
وبالتالي فإف المطاعف الموجية لمحكـ ىي في حقيقتيا موجية لمقاضي الذؼ أصدره ،ولـ يقل أحد
إف مثل ىذه العبارات تقع تحت طائمة العقاب أو التعويض أو أنيا تمس حياد القاضي ،استعماؿ
المخاصـ لحقو في رفع دعوػ المخاصمة ال يشكل دائماً إض ار اًر بالقاضي المخاصـ ما لـ تثبت
إساءة استعمالو ليذا الحق المخوؿ لو قانوناً".30
ومف جية أخرػ الوجود ألية رابطة تؤكد تبعية القضاء لمسمطة التنفيذية أو لمسمطة
التشريعية حتى نقوؿ ىذه الرابطة تمس مبدأ استقالؿ القضاء؛ فإف كانت السمطة التشريعية
تمارس مياميا استقالالً

31

فإف السمطة القضائية ال تخرج عف ىذه القاعدة أيضاً ،وبالتالي يتمتع

كمييما بالحرية الكاممة في أداء مياميما مما يرتب القوؿ بأنو ال رقابة لمقضاء اإلدارؼ عمى
إف القوؿ بتبعية السمطة القضائية لمسمطة التنفيذية في األعماؿ
شؤوف ِّ
كل منيما الوظيفية .كما ّ
القضائية ىو أمر يخالف الواقع والقانوف مف حيث إف أعماؿ السمطة القضائية مظير مف مظاىر
نشاط الدولة وبما أف الدولة تسأؿ عف أعماؿ اإلدارة فإنيا مسؤولة عف مرفق القضاء ،وبالتالي

30

دعوػ رقـ  54/42ؽ مخاصمة ،الدائرة المدنية األولى ،جمسة  26فبراير ( 2007حكـ غير منشور)

 31مصطفى محمود عفيفي ،الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة والمنازعات اإلدارية في مصر والدوؿ األجنبية (الجزء
الثاني)  -مطبعة جامعة طنطا -ص 247وما بعدىا.
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المسؤولية ىنا تقع عمى عاتق الدولة وليس الحكومة

32

أو ما يعرؼ بالسمطة التنفيذية ىذا مف

حيث الواقع ،أما مف حيث القانوف فإنو ليس ثمة رابطة تفيد تبعية مرفق القضاء لمسمطة التنفيذية
مف جية االختصاص الوظيفي؛ فقد حسمت المحكمة العميا الميبية ىذه المسألة منذ بداياتيا
سمى النيابة العمومية في نصوصو أو خصيا بالذكر فألنيا
بقوليا " :واذا لـ يكف الدستور قد َّ
الييئة المتممة لممحاكـ وىي جزء متعارؼ عمى اإلشارة إليو في كتب الفقو بالقضاء الواقف فمما
صدر قانوف القضاء مفصال ليذا المعنى كاف مف أبرز ما فيو أنو عندما عرؼ رجاؿ القضاء
شمل جياز النيابة بيذا التعريف ابتداء بالنائب العاـ".33
كما أف المشرع الميبي في القانوف رقـ  6لسنة  2006بموجب التعديل رقـ  6لسنة
 2015نص عمى أف المجمس األعمى لمقضاء يرأسو رئيس المحكمة العميا ،وما جاء أيضاً في
نص المادة  39مف قانوف نظاـ القضاء (المشار إليو) والتي تقرر بأف تعييف أعضاء النيابة
العامة مف غير النيابة االبتدائية يكوف مف اختصاص رئيس المجمس وىو رئيس المحكمة العميا؛
كل ذلؾ يعني أف السمطة الرئاسية لمقضاة وأعضاء النيابة العامة تتوالىا سمطة قضائية.
إف كل ىذه الدالئل تؤكد أف استقالؿ القضاء حجة لـ تعد تؤتي ثمارىا
وخالصة القوؿ ّ

في مواجية مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية وال يمكف أف تُحمل ىذه المسؤولية عمى

فكرة مسؤولية المتبوع عف أعماؿ تابعو ،واف كاف يمكف قبوؿ ذلؾ وفقا لقواعد خاصة في القانوف
المدني في شأف المسؤولية التي تتطمب ثبوت الخطأ عمى الموظف وىو التابع؛ أما في نطاؽ
القانوف العاـ فإف المسؤولية تقوـ عمى اساس أخر ىو الخطأ المرفقي ،والتي تتسع إلى أف تصل
لفكرة المساواة في تحمل تكاليف األعباء العامة.
 /2ضمان حرية القاضي وعدم عرقمة سير العدالة
القاعدة أف لمقاضي الحرية التامة في ممارسة اختصاصاتو؛ وىو ما ال يتحقق إذا ما
قامت المحاكـ بمراقبة أعمالو لتقرر المسؤوليف عنيا .بمعنى قد يتأثر القاضي إذا ما تعرضت
 32جابر جاد نصار ،مسؤولية الدولة عف أعماليا غير التعاقدية ،القاىرة :دار النيضة العربية-1995 ،

ص.68
33

طعف رقـ 2/49ؽ ،جمسة  .1955/12/7مجمة المحكمة العميا ج ،1ج– ص186
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أعمالو لمرقابة واعادة الفحص لتحديد المسؤولية وتقرير التعويض عنيا؛ حيث أف ىذا األمر يجعمو
يحجـ عف القياـ بوظيفتو عمى خير وجو عند النظر في المنازعات المعروضة أمامو خوفاً مف
شبح المسؤولية مما يعيق سير العدالة.34
والداللة عمى ذلؾ نتبينيا في رفض المحكمة العميا الميبية المساس بييبة القاضي إذا ما
تـ التشكيؾ في جدية اجتيادىـ ،والطعف في ما يصدرونو مف أحكاـ مساسا بمينية أيا منيـ حتى
في حالة مخاصمة أحدىـ ،وأرست مبدأىا في ىذا االتجاه فقالت( :وحيث إف ما تضمنو تقرير
المخاصمة عمى نحو ما تقدـ مف عبارات كأف المخاصمة ما رفعت إال مف أجل اطالقيا
استخفافا بالييئة المرفوعة عمييا واظيارىا بمظير المييمف دوف حق ،والزور دوف وازع والمحتكـ
إلى عممو الشخصي دوف ما يطرح عميو مف وقائع وأدلة والجاىل بأدنى ما يجب أف يعممو حتى
أطبق عميو جيمو فال يعي وال يدرؾ ويستعيف بغيره في كتابة وقائع أحكامو ،ولـ يفمح في أف
يكوف عادال وال نزييا بل كاد لممخاصميف وتعمد تغيير الحقيقة مف أجل اإلضرار بيـ مماألة
لخصوميـ وكأف فيوض المغة العربية قد ضاقت عمى اتساعيا وغناىا عف أف تمد رافعي
المخاصمة بما يقتضيو إثبات حالتييا المرفوعة بيما الدعوػ مف عبارات ال تتضمف تجريحا وال
استخفافا وال تقريعا وال تخرج عما درج عميو التعامل والتخاطب في محراب القضاء مف لياقة
وأدب واحتراـ).
وعمى ىذا األساس قضت المحكمة بأف كل ذلؾ (خارج ما يخولو حق الدفاع في
الدعوػ وقد وجو إلييـ قصد اإلساءة ليـ والتقميل مف شأنيـ في محيطيـ مما انعكس عمييـ ىما
وكد ار وضيقا وألحق بيـ بالغ األثر في نفوسيـ وىـ يؤدوف رسالة تعف عف مجاراة خصوميـ فيما
يتردوف فيو وىو ما يمثل ضر ار أدبيا يتعيف عمى رافعي المخاصمة بالتضمينات .)....

35

واف كنا نؤيد سالمة موقف محكمتنا العميا الميبية لما توصمت إليو في ىذا الصدد وجب
اإلشارة إلى أف احتماؿ تقرير المسؤولية التقصيرية عف أعماؿ القضاة وأعضاء النيابة العامة،
وحتى غيرىـ ممف يقوموف بوظائف قضائية كمأمورؼ الضبط القضائي قد يؤدؼ إلى تقاعسيـ في
 34د .جابر نصار ،مسؤولية الدولة عف أعماليا التعاقدية (المرجع السابق ذكره) -ص73
 35طعف مدني رقـ 54/1174ؽ .2009/3/28 ،غير منشور
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أداء واجباتيـ مما يساعد عمى انتشار الجريمة واالستيانة بأحكاـ القانوف ،وال شؾ أف ذلؾ يمحق
ضرر بالمصمحة العامة والمجتمع عموما.
ًا
كما يرػ آخروف

36

بأف ترتيب المسؤولية عف أعماؿ السمطة القضائية يعوؽ سير العدالة

بالنظر لما يتطمبو العمل القضائي مف السرعة وعدـ التردد بالبث في المنازعات ،باإلضافة إلى
ما قد يخمفو بطء االجراءات القضائية مف إىدار وضياع لمحقوؽ؛ بمعنى تقرير المسؤولية عف
أخطاء القضاة وأعضاء النيابة العامة يرتب عدـ تمكيف ىؤالء مف أداء وظيفتيـ عمى النحو
األمثل تخوفاً مف شبح المسؤولية وما يترتب عنيا مف تعويض ،وىو ما يعد عرقمة لسير العدالة.
غير أف كل ىذه األسانيد كمبرر لعرقمة سير العدالة ال يمكف األخذ بيا عمى نحو مطرد؛
فالمنطق القانوني يعترؼ بأف أعماؿ السمطة القضائية ليست بمنأػ عف الرقابة ،والقوؿ بأف
القاضي أو عضو النيابة العامة يتأثر أداء أياً منيما لما يعتريو مف إرىاؽ نتيجة تعرض أعمالو

لمفحص مف ٍ
زميل آخر ليقرر التعويض عنيا مف عدمو ىو قوؿ مردود؛ باعتبار أف تعدد درجات

التقاضي تعني رقابة المحكمة األعمى عمى ما دونيا مف محاكـ عند الطعف فيما صدر عنيا مف
أحكاـ .وبالتالي يمكف رفع الطعوف بشأف ىذه األحكاـ أماـ محاكـ أعمى مف تمؾ التي أصدرتيا و
قض في شأنيا بالنقض تحرياً لمعدالة القانونية وليس مساساً بمينية القاضي وكيفية أدائو
ُي َ

لوظيفتو ،كما أنو ال يمكننا التسميـ بالقوؿ إف المراجعة القضائية ألعماؿ القاضي أو عضو النيابة

ألذػ
أؼ منيما
ً
العامة في حالة الطعف في الحكـ المترتب عف ىذه األعماؿ ىو سبب يعرض ً
نفسي في حالة ما كاف ىذا الحكـ الصادر محالً لمطعف.
أخي ار إذا تمعنا النظر نجد أف أخطاء القاضي التي قد تقوـ بمسؤوليتيا الدولة ترجع في
حقيقة األمر إلى أمور عدة منيا :كذب الشيود ،عدـ عدالة الجزاء ،تضميل الخصوـ ،وعدـ دقة
حفع األوراؽ بممف الدعوػ.37
 36رمزؼ الشاعر ،مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية (المرجع السابق ذكره)  -ص.125

 37تقوؿ المحكمة العميا الميبية في أحد أحكاميا اعترافاً بخطأىا بأنو (:مف حيث انو سبق ليذه المحكمة وأف
قضت بجمسة  2006/4/4بعدـ قبوؿ طعف المدعييف بالحقوؽ المدنية شكال لعدـ تسديد الكفالة التي يتطمب
القانوف تقديميا في مثل ىذه الحالة لقبوؿ الطعف  ،غير أنو تبيف بعد ذلؾ مف مراجعة األوراؽ اكثر مف مرة ومف
[]399
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وبذلؾ عند التدقيق في كل ىذه االعتبارات التي تستند عمييا ىذه الحجة كمبرر لعدـ
مسؤولية الدولة عف العمل القضائي تجعميا محل نظر مف جية أف ما يتقرر مف تعويض في
شأف مسؤولية القاضي وأعضاء النيابة العامة عف أخطائيـ الوظيفية ،والمسؤولية عف نشاط
العمل القضائي عموما بما فيو ما يقوـ بو مأمور الضبط القضائي ال يدفعو أياً منيـ مف أموالو
الخاصة بل ما يدفع مف تعويضات في ىذا الشأف تؤدييا الدولة مف الخزانة العامة ،38ومف ثـ ال
كل منيـ قد يتردد في القياـ بمياـ وظيفتو خوفاً مما ترتبو المسؤولية عف أعماليـ
مجاؿ لمقوؿ بأف ٌ

القضائية.

 /3حجية الشيء المقضي به
ترسخت النظـ القانونية المعاصرة ومف بينيا النظاـ القانوني الميبي عمى عدة مبادغ
اىميا مبدأ حجية الشيء المقضي بو؛ والذؼ مفاده أف الحكـ الصادر عف القضاء وضع الحقيقة
موضع ممموس ال يمكف تجاوزىا بأؼ حاؿ مف األحواؿ حتى أنو ال يمكف الطعف مرة أخرػ مف
39
دور ىاـ في تبرير مبدأ
ذات الخصوـ وذلؾ حتى تضع حدا لممنازعات  .وبالتالي ليذه الحجة ٌ

الوقوؼ عمى دفتر االيصاالت التي تعطى أصوليا عمى ماجرت بو العادة لذوؼ الشأف أف الطاعنيف ( المدعيف

بالحقوؽ المدنية ) كانوا قد سددوا فعال الكفاالت المقررة غير أف األختاـ الدالة عمى تماـ التسديد لـ تكف مدرجة
بممف الطعف الذؼ يقوـ بإعداده قمـ التسجيل بيذه المحكمة عمى نحو ما يجرؼ العمل بو في طريقة تسجيل
الطعوف وعرضيا عمى دوائره  ،وانما كانت مثبتة في ممف آخر ال يتوقع عادة اف تكوف فيو .وحيث أنو واف كاف
األصل في نظاـ التقاضي أنو بمجرد صدور الحكـ تستنفذ المحكمة واليتيا بنظر الدعوػ إزاء ىذه النقطة التي

فصمت فييا فال تممؾ الرجوع في الحكـ او تعديمو ،اال أنو وخروجا عمى ىذا األصل فإف المحكمة اذا تعمق األمر

بشكل الطعف أف تعدؿ عف حكميا في ىذه الخصوصية دوف غيرىا اذا ما رأت اف العدالة تقتضي منيا ذلؾ حتى
ال يضار الطاعف بسبب ال دخل إلرادتو فيو  ،أؼ انو يشترط كي تعدؿ المحكمة عف حكـ أصدرتو اف يكوف

الحكـ فيما قضى بو قد بني عمى عدـ استيفاء إجراءات الطعف التي اوجب القانوف ضرورة استيفائيا  ،ثـ يثبت
بعد ذلؾ اف تمؾ اإلجراءات جميعيا كانت قد استوفيت ولكنيا لـ تعرض كاممة عمى المحكمة اثناء نظرىا لمطعف

وذلؾ ألسباب ال يد لمطاعف فييا وىذا االستثناء الخارج عف األصل يجب قصره في نطاؽ ما ذكر وأال يتوسع
فيو) طعف رقـ  51/1296ؽ الصادر بتاريخ ( .2007/5/1حكـ غير منشور)
 38أنور رسالف ،مسؤولية الدولة غير التعاقدية .القاىرة :دار النيضة العربية ،1982 ،ط -2ص .95كذلؾ

سميماف الطماوؼ ،القضاء اإلدارؼ (الكتاب الثاني) -القاىرة :دار الفكر العربي -2003 ،ص49

 39إبراىيـ دمحم عمي ،االتجاىات الحديثة في مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية (المرجع السابق

ذكره) -ص.6
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عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية استنادا إلى ما تقرره المحكمة العميا الميبية في
شأف حجية األمر المقضي بو كما في قوليا بأنو (متى صدر الحكـ وصار نيائياً فإنو تقوـ قرينة
قانونية قاطعة عمى اعتبار ىذا الحكـ عنواف الحقيقة وال يجوز قبوؿ أؼ دليل لنقض ىذه القرينة
واىدار حجيتو).40
وبناء عميو فإف تقرير مبدأ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية سوؼ يؤدؼ إلى
ً
إىدار ىذه الحجية بما يمس استقرار األوضاع القانونية التي قررىا الحكـ النيائي؛ بمعنى أف
السماح لألفراد بالمطالبة بالتعويض عف الحكـ النيائي بحجة أف المحكمة أخطأت ىو بمثابة
إثارة النزاع مف جديد ،وىو أمر يتعارض مع مقتضيات مبدأ حجية الشئ المقضي بو؛ فعمى سبيل
المثاؿ لو نمنح الحق لمف ُحكـ عميو بعقوبة جنائية أف يرفع دعوػ تعويض بحجة أف الحكـ
الصادر ضده كاف خاطئاً وأنو برغ مما نسب إليو؛ وكذلؾ الحاؿ إذا ما أجيز لمف خسر دعوػ
مدنية أف يطالب الدولة بالتعويض عمى أساس عدـ صحة الحكـ؛ فإف كل ذلؾ يعني إثارة النزاع
مف جديد.
وبالرغـ مما ذكر فإف حجية الشئ المقضى بو مبر ار لمبدأ عدـ مسؤولية الدولة عف
أعماؿ السمطة القضائية ال يمكف قبولو عمى نحو مطمق لكونو محل نظر مف عدة جوانب منيا:
أ /ال يمكف أف يكوف مبدأ حجية الشئ المقضي مبر اًر لعدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة
القضائية بكل صوره؛ فالحجية ال تكوف إال لألحكاـ النيائية الفاصمة في نزاع قانوني ،وبذلؾ ال
تحوز أؼ حجية أعماؿ القضاء األخرػ كاألعماؿ التحضيرية أو التمييدية مثل تعييف الخبراء
والحراسة القضائية وكذلؾ أوامر الحجز واألوامر التي تقتضييا المسائل المستعجمة.41

 40طعف مدني رقـ 14/17ؽ الصادر بتاريخ  .1968/1/13مجمة المحكمة العميا السنة الرابعة :العدد
الثالث.14 -
 41أنور أحمد رسالف ،مسؤولية الدولة غير التعاقدية (المرجع السابق ذكره) -ص 97وما بعدىا .أيضاً ياسيف

بف بربح ،أحكاـ المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ .األسكندريو :مكتبة الوفاء القانونية ،2014 ،الطبعة

األولى -ص .594كذلؾ د .أحمد ماىر زغموؿ ،أعماؿ القاضي التي تحوز حجية األمر المقضي وضوابط
حجيتيا .القاىرة :دار النيضة العربية -1995 ،ص.69
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ب /مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية يمثل إىدا ار لفكرة حجية الشئ المقضي بو لكونو
أمر ال يمكف التسميـ بو؛ ألنو لكي يتحقق إعادة النزاع
يعيد ذات النزاع مرة أخرػ إلى القضاء ىو ًا
مف جديد لمقضاء البد أف تتوافر ثالثة شروط تتمثل في :وحدة الموضوع ،ووحدة األشخاص،

ووحدة السبب؛ وىي شروط ال تتوافر كميا أو بعضيا في حالة المطالبة بالتعويض عف أعماؿ
القضاء42؛ إذ أف المضرور يخاصـ الدولة مطالبا إياىا بالتعويض عف خطأ ارتكبو أحد موظفييا
فصل فيو إلى
بمرفق القضاء ،وىو إذ يقوـ بذلؾ فإنو ال يعيد ذات النزاع الذؼ سبق لمقضاء أف َ
المحاكـ مرة أخرػ.
ج /أف يطمب المتقاضي المتضرر التعويض عف ما أصابو مف ضرر ال يصطدـ بأؼ حاؿ مف
أف دعوػ التعويض التي يرفعيا المضرور عف
األحواؿ بمبدأ حجية الشئ المقضى بو؛ بداللة ّ
المدة التي قضاىا في الحبس االحتياطي بعد صدور الحكـ بالبراءة مما نسب إليو ال يقصد منيا

المطالبة بالتعويض عف الحكـ بالبراءة؛ إنما طمبو بالتعويض يكوف عف اإلجراءات التي اتخذت
في مرحمة التحقيق أو االتياـ السابقة عمى ىذا الحكـ وىو أمر ما مف حجية لو.43
عائق في وجو تقرير
أخير ال يمكف أف تكوف القاعدة القانونية حجية الشئ المقضي بو
ًا
ً

مسؤولية القاضي أو عضو النيابة العامة عف تصرفاتو باعتبار أف النظاـ القانوني الميبي ُيقر بأف
الطعف في ىذا الشأف يكوف أماـ درجات قضائية أعمى مف تمؾ التي صدرت عنيا.
 /4دقة وصعوبة العمل القضائي
المحافظة عمى حقوؽ الناس ومصالحيـ في الدعوػ تتطمب مف القاضي وحتى عضو
كل منيما تحمل الكثير مف األعباء ناىيؾ عف العناء والمشقة التي
النيابة العامة في إطار وظيفة ِّ
 42محمود محمود مصطفى ،مسؤولية الدولة عف عمل السمطة القضائية .رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة،
 – 1938ص.33
 43مصطفى محمود عفيفي ،الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة والمنازعات اإلدارية في مصر والدوؿ األجنبية (المرجع

السابق ذكره) .243 -كذلؾ :وحيد رأفت ،رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة (رقابة التضميف) .بدوف ذكر مكاف

النشر .1942 ،أيضاً :رمزؼ الشاعر ،مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية (المرجع السابق ذكره)-

ص.232
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يالقييا كالىما في القياـ بمياـ عممو بالنظر لدقة ىذا العمل؛ أخ ًذا في االعتبار أف كل طرؼ في
الدعوػ يحاوؿ بشتى الطرؽ المشروعة وغير المشروعة أحياناً لكي يصدر الحكـ لصالحو .وىو
يفسر ما لمقاضي وعضو النيابة العامة
مما ال شؾ فيو يعكس صعوبة العمل القضائي ،وبالتالي َّ
أؼ منيما الوظيفية.
مف حصانة تمنع مف تتبع أعماؿ ً
وبتتبع ما استندت إليو ىذه الحجة نتبيف أف ىذا األمر إف كاف لو ما لو فإف عميو ما
عميو مف جية وجود بعض األعماؿ التي يختص بيا كثير مف موظفي الدولة في عدة قطاعات
مثل قطاع األمف والشرطة وموظفي مصمحة الضرائب والجمارؾ فكل وظيفة مف ىذه الوظائف
تتميز بحساسيتيا ودقة متطمباتيا ويواجو القائموف بيا كثير مف التعقيدات لما ليا مف أثر عمى
حقوؽ األفراد مما يعني أف المخاطر ال تكتنف العمل القضائي فقط ،ومع ذلؾ الدولة مسؤولة
عما يصدر مف أخطاء عف ىؤالء الموظفيف العامميف بتمؾ القطاعات.
وحتى الحصانة القضائية التي يتحجج بيا أصحاب ىذا الرأؼ ال يقصد بيا أال تسرؼ
النصوص القانونية عمى مف يحظى بيذه الحصانة ،إنما الحصانة القضائية تعني لكي ينفذ
القانوف في مواجية مف ُمنحت لو الحصانة يجب التقيد وااللتزاـ بإجراءات معينة ضمف نظاـ
قانوني يكفل سالمة العمل القضائي.
نضيف إلى ما سبق أف القاضي كموظف عاـ يترتب عميو حقوؽ وواجبات يقرىا قانوف
عالقات العمل رقـ  12لسنة  2010بشكل عاـ ،ويبيف االلتزاـ بيا القانوف رقـ  6لسنة 2006
بشأف نظاـ القضاء ،وتؤكدىا مدونة السموؾ لمييئات القضائية في نص المادة األولى التي تُقرر
أف االلتزاـ بمياـ الوظيفة القضائية تتحقق ضمانات استقالؿ القضاء ،وبالتالي إذا ما انحرؼ
القاضي أو عضو النيابة العامة عف ىذه المياـ يتوجب تطبيق القانوف في مواجيتو كما ىو حاؿ
غيره مف الموظفيف إعماالً لمبدأ المساواة أماـ القاعدة القانونية.
جاء عف محكمتنا العميا الميبية بأنو

44

(رغـ ما يتمتع بو القضاء في الواليات الثالث مف

استقالؿ وما يحيطو مف ضمانات  .متى كاف ذلؾ وكانت اإلجراءات النيابية أشد خط اًر وأعنف
 44طعف رقـ 2/49ؽ ،جمسة  .1955/12/7مجمة المحكمة العميا ج ،1ج (سبق اإلشارة إليو)– ص186
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أث اًر عمى المصالح العامة والخاصة مف أخطاء القضاء خصوصا عندما تباشر واليتيا بق اررات
غير مسببة فإف الحاجة تبدو أشد إلى اخضاعيا لمتصويب والرقابة الفعالة إذ ال يسوغ عقال أف
يكوف الدستور الذؼ أقاـ الرقابة عمى محاكـ الواليات قد قصد إلى إعفاء تصرفات النيابة مف
ذلؾ).
ألؼ مف أطراؼ الدعوػ فقط إنما يعني
كما أف حياد القاضي ال ُيقصد بو عدـ التحيز ً
أف دوره ينحصر في الموازنة بيف األدلة التي يقدميا أصحاب الشأف في الدعوػ لما لو مف
سمطة في توجيو الخصومة وتحرؼ األدلة واألسباب ناىيؾ عما يعتمده مف طرؽ األثبات كالخبرة
والمعاينة فبما يقدمو أطراؼ النزاع مف مستندات ،ويتـ كل ذلؾ في حضور طرفي الخصومة
وتتاح ليـ فرصة مناقشة األدلة وتقديـ ما يدحضيا.
ونحتج أيضا عمى القائميف بصعوبة ودقة العمل القضائي كمبرر لعدـ مسؤولية الدولة
عف أعماؿ السمطة القضائية بأسانيد أخرػ تتعمق بنظاـ إجراءات العمل القضائي والتي منيا؛
صدور الحكـ مف ىيئة وليس فرد باإلضافة إلى عالنية جمسات المحاكمة ،45وشفوية المرافعة،46
وكتابة محضر الجمسات ،وكذلؾ محضر الحكـ وأسبابو

47

كل ذلؾ يقمل مف نسبة الوقوع في

الخطأ إف لـ تكف نادرة؛ غير أنو مف الصعوبة بمكاف تبني فكرة انعداـ الخطأ ليقيننا بأنو ما مف
عمل بشرؼ منزه عف الخطأ ،ولعل ذلؾ ىو السبب الذؼ دفع محكمتنا العميا الميبية إلى الرجوع
عف الحكـ الصادر منيا لسبب شكمي إذا ما تبيف ليا اليد لمطاعف فيو (الطعف رقـ 52/850ؽ
بتاريخ )2007/12/4

48

ففي ىذا الطعف أصدرت حكما يقضى بسقوط الطعف لعدـ تقدـ الطاعف

موجودا بالسجف إال
لمتنفيذ ثـ تبيف ليا أف الطاعف كاف قد نفذ العقوبة قبل نظر الطعف ،وقد كاف
ً
أف األوراؽ قد خمت مما يفيد التنفيذ ،وألنو قدـ ما يفيد ذلؾ الحًقا اعادت المحكمة نظر الطعف

رغـ صدور حكـ سابق منيا بسقوط الطعف.
45

المادة  25مف نظاـ القضاء رقـ  6لسنة 2006

47

الكوني عمي اعبودة ،النظاـ القضائي الميبي .طرابمس :المركز القومي لمبحوث والدراسات العممية -ص.91

46

48

لممزيد راجع أحمد أبو زقية ،قانوف المرافعات ،الجزء األوؿ ،بنغازؼ :جامعة قاريونس ،2003 ،ط -1ص38
حكـ غير منشور .ولذات المحكمة حكـ سابق في ىذا االتجاه سبق اإلشارة إليو (راجع ىامش الصفحة 11

مف ىذا البحث)
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عمى أية حاؿ بالرغـ مف كل ىذه المبررات فإف نصوص التنظيـ القضائي في ليبيا
ٍ
استثناء عف مبدأ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية ،وىو ما سنبحثو في
وضعت
المبحث الثاني.

المبحث الثاني
حدود مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية

49

دولة القانوف تعني أف كل أعماؿ الوظيفة العامة تخضع لحكـ قاعدة قانونية ما دوف
استثناء بما فييـ أعماؿ السمطة القضائية .وعمى ىذا األساس يتقرر حدود ونطاؽ مبدأ عدـ
مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية في تحديد األعماؿ القضائية التي تخضع ليذا المبدأ
أوالً ،وكذلؾ فيما يقرره المشرع الميبي مف استثناء عف ىذا المبدأ ثانياً.

المطمب األول
أعمال السمطة القضائية التي تخضع لمبدأ عدم المسؤولية

50

أعضاء الييئات القضائية الواردة في نص المادة األولى مف القانوف رقـ  6لسنة
 2006بشأف نظاـ القضاء المعدؿ بالقانوف رقـ  4لسنة  2011ىـ المعنيوف باختصاصات
السمطة القضائية وما يترتب عف تصرفاتيـ مف مسؤولية تتحمل الدولة تبعاتيا؛ غير أف بعض
ىذه األعماؿ أو التصرفات الصادرة عف ىذه الييئات تستثنى وتخضع لمبدأ عدـ مسؤولية الدولة
عنيا.

49

جاء في المعاني الجامع بأف "نطاؽ القانوف :حدود القانوف" /وحد الشئ :تعريفو الجامع لكل أفراده ،المانع

لكل ماليس فيو"www.almaany.com .
 50انقسـ الفقو بشأف تحديد المقصود باألعماؿ القضائية وفق ثالثة مذاىب :المذىب الشكمي (العضوؼ)،
المذىب المادؼ (الموضوعي) والمذىب المختمط بيف الشكمي والموضوعي .لممزيد راجع :د .ياسيف بف ربح،

أحكاـ المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ .االسكندريو :مكتبة الوفاء القانونية ،2014 ،ط -1ص601
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ومف المعروؼ عف القضاء الميبي إخالصو لمنصوص؛ فمف خالؿ دراسة األحكاـ
الصادرة عف المحاكـ الميبية بمختمف درجاتيا تبيف أف القاضي الميبي توسع في تحديد أعماؿ
السمطة القضائية الصادرة عف القضاة وأعضاء النيابة العامة التي كثي اًر ما تجاوزىا إلى أعماؿ
أخرػ صادرة عنيا دوف أف توصف بالقضائية وفقاً لممعيار الموضوعي ،غير أنو يعترؼ بأعماؿ
مأمورؼ الضبط القضائي والكتبة مف ضمف األعماؿ القضائية كما ىو الحاؿ في القانوف المقارف.
وبالتالي من أعمال السمطة القضائية التي تخضع لمبدأ عدم مسؤولية الدولة عن
األضرار الناتجة عنها هي:
أولً /أعمال القضاة
مف أعماؿ القضاة التي تسرؼ في شأنيا قاعدة عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة
القضائية األحكاـ الصادرة عف المحاكـ في النظاـ القانوني الميبي أياً كاف مسماىا
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باختالؼ

 51نص قانوف نظاـ القضاء رقـ  6لسنة  2006في مادتو 13بأف المحاكـ في النظاـ القانوني الميبي ىي:

المحكمة العميا ،ومحاكـ االستئناؼ ،والمحاكـ االبتدائية ،والمحاكـ الجزئية ،ثـ جاء في ىذا القانوف بنص المادة

 19منو عمى جواز إنشاء محاكـ تخصصية تكوف إما محاكـ استئناؼ أو محاكـ ابتدائية أو جزئية تختص بنظر
نوع معيف مف القضايا.

وفي الواقع عرؼ القضاء الميبي منذ ِ
وقت طويل بعض أنواع التخصص القضائي ,فقد تخصص في بدايتو بيف

القضاء المدني والقضاء الشرعي؛ حيث أف ىذا األخير أنشئت في شأنو محاكـ شرعية ذات اختصاص باألحواؿ

الشخصية منفصمة تماماً عف القضاء المدني .غير أنو في أوائل السبعينيات مف القرف الماضي تـ توحيد النظاـ
القضائي الميبي بوجود محاكـ تتخصص وفق نظاـ الدوائر ,والشؾ أنو تخصص محدود؛ مف جية أف دوائر

المحكمة الواحدة بعضيا تخصص بالنظر في الدعاوػ المدنية ,وأخرػ في األحواؿ الشخصية وغيرىا تنظر في
الدعاوػ الجنائية وتشكمت دوائر أخرػ كل منيا يختص بنوع معيف مف المنازعات كما ىو الحاؿ في الدعاوػ

التجارية أو العمالية أو الطعوف العقارية ...إلخ فضال عف كل ذلؾ جاء التخصص الوالئي لمقضاء اإلدارؼ ضمف
دوائر بمحاكـ االستئناؼ .باإلضافة إلى ما ذكر ظيرت في القانوف الميبي محاكـ متخصصة بشكل كامل مثل

محاكـ األحداث ومحاكـ المرور.

كما توسع المشرع الميبي في إنشاء المحاكـ المتخصصة مع نياية القرف الماضي ,فقد أُنشئ محاكـ جزئية

لمنظر في الجرائـ الزراعية واالقتصادية والمرافق العامة ,فضالً عف استحداث محاكـ ابتدائية واستئنافية اختصت
بالنظر في بعض الجرائـ مثل جرائـ المخدرات والزنا والخمور والتعدؼ عمي الماؿ العاـ  ...الخ ولعل اليدؼ مف
ىذه المحاكـ يتمثل في الحد مف انتشار ىذا النوع مف الجرائـ لما فيو مساس بقيـ المجتمع وتعاليـ الديف اإلسالمي

وبذلؾ ابتغى المشرع الميبي سرعة البث في ىذا النوع مف القضايا والحكـ بالعقوبات الزاجرة لمقترفييا.
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درجاتيا ودوائرىا المختمفة سواء كانت إدارية أـ جنائية أـ مدنية ،وسواء كانت محاكـ عادية أو
تخصصية ،وبالتالي األحكاـ القضائية كافة سواء كانت ىذه األحكاـ نيائية وليا حجية أـ كانت
غير ذلؾ تخضع ليذا المبدأ .ويمتد ىذا المبدأ أيضاً ليكوف في نطاقو األعماؿ التي تختص بيا
دائرة فحص الطعوف بالمحكمة العميا وما تقرره في شأف الطعف المقدـ لممحكمة العميا مف حيث
إحالة ىذا الطعف لمدائرة المختصة بالمحكمة أو عدـ إحالتو مما يضحى الحكـ المطعوف فيو
بقرار عدـ اإلحالة باتًا.52

وكذلؾ نص المشرع الميبي عمى تشكيل لجاف إدارية ذات اختصاص قضائي ،وىي لجاف فنية تشكل مف أىل
الخبرة وبرئاسة بعض قضاة المحاكـ االبتدائية؛ واختصت ىذه المجاف بالفصل وجوبا في بعض المنازعات منيا؛
المنازعات الضمانية والمنازعات الضريبية ،وكذلؾ الحاؿ في المنازعات الناشئة عف تخصيصات الدولة لبعض

األراضي والمباني العقارية ,إلى جانب الطعوف عف تسوية بعض التعويضات المتعمقة بتأميـ العقارات والمنشآت
واألنشطة االقتصادية .وقد منح المشرع الميبي لممتضرر حق الطعف في الق اررات الصادرة عف تمؾ المجاف أماـ

دوائر القضاء اإلدارؼ بمحاكـ االستئناؼ ،ويطعف في أحكاـ ىذه الدوائر بالنقض أماـ المحكمة العميا دائرة
القضاء اإلدارؼ.
وأخي اًر ما يفيـ مف منح المشرع الميبي الحق لممجمس األعمى لمقضاء بإنشاء محاكـ استئناؼ ومحاكـ ابتدائية
وجزئية تختص بنظر نوع معيف مف القضايا ،أف ىذه المحاكـ يقصد مف إنشائيا مراعاة ظروؼ الدعاوػ التي

تنظرىا ،مما يرتب سرعة البت فييا بالنظر إلى عدة اعتبارات منيا؛ قد يكوف لتأثيرىا عمى الرأؼ العاـ ,أو إلزالة
االحتقاف والتوتر القبمي بإبعاد المتيـ عف مكاف ارتكاب الجريمة ،مما يحقق الحفاظ عمى أصوؿ واجراءات
المحاكمة وضماناتيا.

كما ال يفوتنا اإلشارة إلى أف بعض أنظمتنا العربية ومف بينيا ليبيا عرفت محاكـ وصفت بالخاصة واالستثنائية

تحت مسميات مختمفة مثل محكمة الشعب (ألغيت بموجب القانوف رقـ  7لسنة )1373وما إلى ذلؾ مف ىكذا
تسميات؛ تختص ىذه المحاكـ بأنواع محددة مف المنازعات والدعاوػ وتتبع إجراءات قانونية كثي ار ما تكوف بعيدة

عف تمؾ التي تمنح لممتقاضي أماـ القاضي الطبيعي حيث أف الغاية المتوخاة مف ىذا النوع مف المحاكـ ال شؾ

أنيا تمس مبدأ العدالة المنوط بيا مرفق القضاء ،ولعل ذلؾ ما دفع اإلعالف الدستورؼ الميبي الصادر في

أغسطس  2011عمى حظر إنشاء محاكـ استثنائية بنص المادة  32منو.

راجع :أ .فرج أحمد معػروؼ ،المحاكـ المتخصصة كوسيمة لالرتقاء بالعدالة (ورقة مقدمة إلى المؤتمر الرابع
لرؤساء المحاكـ العميا في الدوؿ العربية "الدوحة"  26/24ػ سبتمبر ػ  2013ـ) .أيضاً :د .اليادؼ عمى بوحمره،

نيابة ومحكمة امف الدولة في ليبيا -مجمة إدارة القضايا ،العدد الثالث عشر :السنة السابعة.

http://archive.libya-al-mostakbal.org/Articles0509/dr_alhadi_buhamra_260509.html
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المادة  27مكرر مف القانوف رقـ  6لسنة  1982بشأف إعادة تنظيـ المحكمة العميا الصادرة بموجب التعديل

رقـ  33لسنة 2012
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وتتسع ىذه القاعدة لتشمل ما يصدر عف القضاة مف أعماؿ والئية كاألوامر عمى
العرائض ،واألعماؿ التحضيرية وىي ما تعرؼ بالتمييدية كتمؾ الق اررات الصادرة في شأف تعييف
الخبراء واإلعفاء مف الرسوـ القضائية ،وكذلؾ األعماؿ المتعمقة بتنفيذ األحكاـ كالق ار ارت الصادرة
بخصوص التصديق عمى األحكاـ والغرامات والمصادرة.
كما ترد ىذه القاعدة عمى األوامر الصادرة مف قاضي التحقيق وغرفة االتياـ لكونيا
صادرة مف سمطات تحقيق واف كانت أوامر تحقيق محضة.53
يعد مف أعماؿ السمطة القضائية الق اررات الصادرة في الشؤوف الوظيفية لمقضاة
وبيذا ال ّ

وجميع الييئات القضائية األخرػ حيث يختص بيا المجمس األعمى لمقضاء بنص المادة السادسة
مف القانوف رقـ  6لسنة  2006بشأف نظاـ القضاء المعدلة بالقانوف رقـ  4لسنة  .54 2011كما
أنو ليس مف أعماؿ السمطة القضائية الق اررات الصادرة عف القضاة في شؤوف الموظفيف
الخاضعيف إلدارتيـ كما في ق اررات الترقية أو التأديب؛ حيث يعقد االختصاص في شأف ىذه
إلغاء وتعويضاً لدوائر القضاء اإلدارؼ بمحاكـ االستئناؼ والمحكمة العميا .وبالتالي كل
الق اررات
ً
ىذه الق اررات ال يسرؼ في مواجيتيا مبدأ عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية،
والداللة عمى ذلؾ تظير في قضاء المحكمة العميا الميبية عندما قالت بأف " الق اررات التي
يصدرىا القاضي يجب النظر إلييا مف حيث طبيعتيا وموضوعيا ،فإذا كانت الق اررات قد صدرت
في شكل أحكاـ في خصومة قضائية ،أو في شكل أوامر بما لو مف سمطة قضائية كاألمر عمى
عريضة فيي بال شؾ تخرج عف اختصاص القضاء اإلدارؼ ،وال يقبل الطعف عمييا باإللغاء،
ولذوؼ الشأف سموؾ الطريق القانوني لالعتراض عمييا ،أو الطعف فييا ،وتبقى بعد ذلؾ الق اررات

 53طعف جنائي رقـ 21/90ؽ ،جمسة  .1975/5/25مجمة المحكمة العميا ،السنة  :11العدد  -4ص.134

 54يختص المجمس دوف غيره بالفصل في الطمبات التي يقدميا أعضاء الييئات القضائية المتعمقة بالمسائل

االتية:

إلغاء الق اررات اإلدارية النيائية المتعمقة بأؼ شاف مف الشئوف الوظيفية ألعضاء اليئيات القضائية مما يدخل
أصالً في اختصاص القضاء اإلدارؼ  ،وبطمبات التعويض المترتبة عمييا.

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة ألعضاء الييئات القضائية أو لورثتيـ .وتكوف

ق اررات المجمس في ىذه الشئوف نيائية
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واألوامر التي يصدرىا القاضي أو رئيس المحكمة ليس بما لو مف سمطة والئية ،وانما بما لو مف
سمطة إدارية يستمزميا واقع العمل كق اررات توزيع العمل بيف الموظفيف ،أو ق اررات متابعة العمل
اليومي مف حيث الحصر والغياب ،وق اررات الخصـ ،فيذه الق اررات ال يمكف وصفيا بأنيا ق اررات
قضائية ،وانما يجب النظر إلييا عمى أنيا ق اررات إدارية شأنيا شأف أؼ قرار إدارؼ يصدر عف
جية إدارية أخرػ ،وينظر إليو مف حيث مدػ اعتباره ق ار ار إداريا نيائيا يقبل الطعف عميو مف
عدمو"

55

أما في شأف طبيعة ق اررات النيابة العامة قضت محكمتنا العميا بأف "المنازعة في الق اررات
التي تصدرىا النيابة العامة بوصفيا األمينة عمى الدعوػ العمومية تكوف بالتظمـ أو الطعف
بالطرؽ واألوضاع التي رسميا قانوف اإلجراءات الجنائية أما ما تصدره مف ق اررات إدارية خارج
ىذا النطاؽ فيسرؼ عميو ما يسرؼ عمى الق اررات اإلدارية مف طرؽ التظمـ والطعف وال سبيل إلى
طرح مثل ىذه النزاعات عمى المحاكـ المدنية"

56

ثانياً /أعمال النيابة العامة
مف المسمـ بو أف دور النيابة العامة يقف عند التحقيق في الواقعة إذا ما كانت تشكل
جرماً جنائياً ،وما ينتج عنو مف اتياـ لمشخص يرتب إحالة الدعوػ إلى المحكمة "وال يمتد
اختصاصيا إلى أبعد مف ذلؾ" ،57وألف وظيفتيا ىذه ذات طبيعة قضائية فيي ال تُسأؿ في إطار
المسؤولية المدنية عف تصرفاتيا التي تقوـ بيا في شأف التحقيق واالتياـ؛ وما يترتب عميو مف
نتائج كالقبض والتفتيش ومصادرة أدوات الجريمة ،وتوجيو االتياـ ،وأوامر الحبس االحتياطي،
وحفع أوراؽ الدعوػ ،واألمر بأال وجو إلقامة الدعوػ أو اإلحالة لممحاكمة.
وعمى الرغـ مف كل ذلؾ ال يجوز لممتيـ إذا ما ُقضي ببراءتو الرجوع عمييا بالتعويض أو
حتى مصاريف الدعوػ ،والسند في ىذا يرجع إلى أمريف :األول قانوني؛ كونيا تأتي سمطة

 55طعف إدارؼ رقـ 47/87ؽ ،جمسة  .2004/2/8مجموعة أحكاـ لمحكمة العميا ص 47وما بعدىا

56
57

طعف مدني رقـ 43 /418ؽ بتاريخ  . 2002/2/12المنظومة االلكترونية ،و ازرة العدؿ.2004 ،

طعف إدارؼ  ،52/56جمسة  .2007/1/31مجمة المحكمة العميا  ،العدد االوؿ ،السنة .44
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مخولة بيا وفق نصوص قانونية في شأف ما قامت بو مف إجراءات .أما األمر الثاني :فإف
النيابة العامة تُعد مجرد خصـ شكمي باعتبارىا تقوـ عمى حماية الصالح العاـ.
واف كاف ىذا االستحقاؽ لمنيابة العامة ليس مطمق؛ إذ أجاز المشرع الميبي مساءلة عضو
النيابة العامة جنائياً فيما يعتبره القانوف جريمة ،وكذلؾ ُيسأؿ مدنيا وفق قواعد خاصة فيما يعرؼ
بدعوػ المخاصمة إذا ما وقع منو في تصرفو غش أو تدليس أو غدر أو خطأ ميني جسيـ،

وحتى اليقع خطأً منيـ دوف عمميـ اشترطت المادة  38مف قانوف نظاـ القضاء الميبي فيمف يقوـ
بوظيفة النائب العاـ أف تتوافر فيو ذات الشروط فيمف يعيف مستشا ار بالمحكمة العميا ،ومف بينيا
تمؾ الواردة بنص الفقرة  7مف المادة الخامسة

58

مف القانوف رقـ  6لسنة  1982بشأف إعادة

تنظيـ المحكمة العميا.
في حيف تسرؼ عمى ما تقوـ بو مف أعماؿ إدارية بوصفيا سمطة تنفيذية رقابة المشروعية
التي تباشرىا دوائر القضاء اإلدارؼ في محاكـ االستئناؼ والمحكمة العميا
إلغاء وتعويضاً وفقاً
ً
لمتنظيـ القضائي في ليبيا.
وقد كانت محكمتنا العميا دقيقة في تحديد ىذه األعماؿ ومف قضائيا في ىذا الشأف:
(قرار اإلخالء المطعوف فيو الصادر عف رئيس نيابة المرج ،وكما يتبيف مف األوراؽ ال يتعمق
بالتحقيق أو التصرؼ في جريمة جنائية وال يدخل في نطاؽ الوظيفة القضائية لرئيس النيابة فال
يصح وصفو بالقرار القضائي لمجرد كوف مصدره مف رجاؿ القضاء فما داـ موضوع القرار إدارًيا

يكوف القرار إدارًيا بحكـ المزوـ وال تنتفي عنو ىذه الصفة لكوف مصدره مف رجاؿ القضاء)

59

.

وىذا ما يستنتج أيضاً مف حكميا بأف "الثابت مف الحكـ المطعوف فيو أف ما صدر عف
النيابة العامة بخصوص شكوػ المطعوف ضده المتعمقة بالمخالصة المدعي تزويرىا إنما ىو قرار
إدارؼ بحفع األوراؽ ولـ يقدـ الطاعف الدليل أف ما صدر عف النيابة ىو قرار قضائي"...

58

60

أال تقل درجتو القضائية عف درجة مستشار بالمحكمة العميا.

59طعف رقـ  ،52 /84جمسة  .2007/2/4مجمة المحكمة العميا ،السنة  -44ص139
 60الطعف رقـ 28 /1ؽ ،جمسة  .1983/11/14مجمة المحكمة العميا ،العدد األوؿ :السنة  -21ص.63
[]3::

نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي
61
بناء عمى اعتبارات ىامة مف
ويقوـ الجدؿ بشأف تبعية النيابة العامة لمسمطة التنفيذية
ً
حيث إنيا تباشر الدعوػ العمومية نيابة عف ىذه السمطة ،كما أف أعضاء النيابة العامة تابعوف

لمنائب العاـ

62

وىذا بدوره يخضع ألشراؼ وزير العدؿ الذؼ يعد جياز مف أجيزة السمطة

التنفيذية .63غير أف ىذا الجدؿ ال مكاف لو وفقا لما استقر عميو المشرع والقضاء الميبي مف ٍ
زمف
طويل بأف النيابة العامة جزء مف السمطة القضائية ال التنفيذية وىي مستقمة في مباشرة
اختصاصاتيا التي نص عمييا القانوف ،وىي بذلؾ بعيدة عف السمطة التنفيذية ،والداللة عمى ذلؾ
ما منحو المشرع الميبي ألعضاء النيابة العامة مف ضمانات في شأف مسؤوليتيـ عف أعماليـ
القضائية ىي ذات الضمانات التي يتمتع بيا القضاة كما في نص المادة 38مف قانوف نظاـ
القضاء الميبي (المشار إليو ) بأف تكوف لمنائب العاـ كافة الضمانات المقررة لمستشارؼ المحكمة
العميا ،ونص المادة  720مف قانوف المرافعات الميبي ،وما استقرت عميو المحكمة العميا الميبية
في شأف خصوصية المساءلة الجنائية ليـ عندما قالت بأف( :الغرض مف ذلؾ ليس تقرير امتياز
ألشخاص القضاة وأعضاء النيابة العامة ألشخاص القضاة أو أعضاء النيابة العامة وانما
إحاطتيـ بضمانات تكفل استقالليـ وتحمييـ مف تدخل السمطات األخرػ مراعاة ألىمية الدور
المنوط بيـ وىو تحقيق العدؿ بيف الناس والفصل فيما ينشأ بينيـ مف خصومات). 64

61عبدالمنعـ عبدالعظيـ جيرة ،التنظيـ القضائي في ليبيا -بنغازؼ :جامعة قاريونس ،1987 ،الطبعة الثالثة.

62

هذا الجدل كان يمكن أن يكون له أهمية وفقا لما ورد بنصوص سابقة في أحكام القانون الميبي ،ومن

أمثمتها :نص المادة  5مف القانوف رقـ  65لسنة 1429ـ بشأف تنظيـ الجياز اإلدارؼ لمجنة الشعبية العامة

لمعدؿ واألمف العاـ (و ازرة العدؿ) بأف " يتولى النائب العاـ األشراؼ عمى أعماؿ النيابة العامة وتنفيذ أحكاـ قانوني

العقوبات واإلجراءات الجنائية ،وغيرىما مف القوانيف المنظمة الختصاصات النيابة العامة"  .أيضاً البند ثالثاً مف

نص المادة السابعة بأف "يتبع المجنة الشعبية العامة لمعدؿ واألمف العاـ (و ازرة العدؿ) -1 .الييئات القضائية

واداراتيا وىي :المحاكـ والنيابات ،مكتب النائب العاـ ،إدارة التفتيش عمى الييئات القضائية ،إدارة القضايا ،إدارة
المحاماة العامة ،إدارة القانوف"

 63يعيف النائب العاـ بقرار مف السمطة التشريعية بعد موافقة المجمس األعمى لمقضاء وبالتالي تعييف النائب
العاـ مسألة فنية بحثة يقوـ بيا المجمس األعمى لمقضاء واحالة ق ارره لمسمطة التشريعية ،وىو ليس باألمر الغريب
في النظاـ القانوني الميبي باعتبار أف تعييف رئيس المحكمة العميا ومستشارييا بقرار مف السمطة التشريعية وفقا

لنص المادة  6مف القانوف رقـ  6لسنة  1982بشأف إعادة تنظيـ المحكمة العميا.
 64طعف مدني  43/113الصادر بتاريخ ( 2000/4/17سبق اإلشارة إليو)
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وبذلؾ النيابة العامة جزء مف الييئة القضائية وليا استقالؿ تاـ عند مباشرتيا
الختصاصاتيا عف السمطة التنفيذية ،وحتى كونيا جزء مف الييئة القضائية ال ُيقصد بو خضوعيا

لمقاضي بل ىي مستقمة في مواجيتو؛ إذ ليا تحريؾ الدعوػ العمومية ورفضيا ومباشرتيا أماـ
القضاء.65
ثالثاً /أعمال نيابة النقض
استناداً لمقانوف رقـ  6لسنة  1982بشأف تنظيـ المحكمة العميا الذؼ نص في مادتو الخامسة
عشرة عمى أف تمحق نيابة النقض بالمحكمة العميا ،وبموجب نص المادة السادسة عشرة مف ذات
القانوف ،ووفقا لما نصت عميو المادة األولى مف قرار المجنة الشعبية العامة (مجمس الوزراء) رقـ
 708لسنة  1982بتنظيـ نيابة النقض فإف جميع أعضاء نيابة النقض يعتبروف مف رجاؿ
القضاء ،وتتولى ىذه النيابة إبداء الرأؼ القانوني في الطعوف المرفوعة إلى المحكمة العميا ،وتقدـ
مذكرة بالخصوص في كل طعف لرئيس الدائرة ،باإلضافة لحضور جمسات المحكمة والجمعية
العمومية ويجوز ليا أيضا حضور جمسات المداولة دوف أف يكوف ليا صوت معدود.
وبذلؾ تعتبر المياـ التي تختص بيا نيابة النقض مف األعماؿ القضائية ،وبالتالي يسرؼ
في مواجيتيا مبدأ عدـ مسؤولية الدولة عف أعماليا أسوة بما ىو معموؿ بو بالنسبة ألعماؿ
القضاة.
وبتتبع ىذه المياـ نصل لمقوؿ إنو ما مف مجاؿ لمتفرقة بيف أعماليا كما الحظنا في
أعماؿ النيابة العامة التي سبق مناقشتيا باعتبار عدـ وجود األعماؿ ذات الطابع اإلدارؼ بيف
اختصاصات نيابة النقض.
خامساً /أعمال الضبط القضائي
يمارس مأمورو الضبط القضائي وظيفة الضبط القضائي تحت إشراؼ ورقابة النيابة

 65د .أحمد فتحي سرور ،المركز القانوني لمنيابة العامة -ص 79وما بعدىا .أيضاً :د .مأموف سالمة،

األجراءات الجنائية في التشريع الميبي .طرابمس :منشورات الجامعة المفتوحة.
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العامة وفقا لما نصت عميو المادة  41مف القانوف رقـ  6بشأف نظاـ القضاء (المشار إليو)؛
وىذا ما يوصمنا إلى القوؿ َّ
إف تبعية مأمور الضبط القضائي لمنيابة العامة ليست تبعية إدارية إنما
ىي تبعية وظيفية بحثة؛ ألف وظيفة الضبط القضائي تختص بجمع االستدالالت ،وبطبيعة الحاؿ
االستدالؿ ليس مرحمة مف مراحل الدعوػ الجنائية في حيف التحقيق ىو ما يرتب نتائج الدعوػ
مف جية أف القاضي ال يستنتج حكمو مف االستدالالت واال كاف ق ار ار معيبا باعتبار أف األدلة
القانونية تستند إلى التحقيقات وليس لالستدالالت؛ وفي ذلؾ تقوؿ المحكمة العميا الميبية " :بأف ما
يجريو مأمور الضبط القضائي ليس مف قبيل التحقيقات بل ىو جمع لالستدالؿ في مراحمو
األولية لضبط وقائع الجرائـ التي ترتكب وتقديـ البيانات األولية إلى سمطات التحقيق" ، 66أما
التبعية اإلدارية تعني أنيـ يخضعوف لرؤسائيـ اإلدارييف.
وعمى ىذا األساس تمارس النيابة العامة سمطتيا عمى أعضاء الضبط القضائي
بالتعميمات واألوامر في إطار جمع االستدالالت ،ويقع عمى عضو النيابة العامة تقرير مدػ
كفاية ىذه االستدالالت وبالتالي واجب النيابة العامة في ىذا الصدد مراقبة أعضاء الضبط
القضائي مف جية مدػ التزاميـ بالقانوف ،وكل أعماليـ لصالح النيابة العامة ألنو بمجرد إبالغيـ
بجريمة يقع عمى عاتقيـ إبالغ النيابة العامة فورا ،وليذا عمييـ االلتزاـ بما تكمفيـ بو النيابة
العامة في أعماؿ االستدالؿ والتحقيق .ونستدؿ عمى ذلؾ بقضاء المحكمة العميا الميبية (الدائرة
الجنائية) عندما قالت بأف( :بطالف إجراءات التحقيق الذؼ قاـ بو البوليس ال يصح أف يكوف
سببا لمطعف عمى الحكـ إذ العبرة في األحكاـ ىي بإجراءات المحاكـ والتحقيقات التي تحصل أماـ
المحكمة).67
واف الرأؼ الفقيي يتجو إلى اعتبار أف دعوػ المخاصمة تختص بالشؤوف الوظيفية في
أعماؿ رجاؿ القضاء وأعضاء النيابة العامة فإف مأمورؼ الضبط القضائي ممف تسرؼ في

 66طعف جنائي 16/27ؽ الصادر بتاريخ  ،1970/6/2مجمة المحكمة العميا السنة  :7العدد  -1ص.175
 67طعف جنائي رقـ 13/30ؽ ،جمسة  .1966/6/25مجمة المحكمة العميا السنة  :3العدد  -1ص.41
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مواجيتيـ دعوػ المخاصمة بال جداؿ .68إال أنو ما مف داللة عمى ىذا الرأؼ في التشريع
والقضاء الميبي.69
الخالصة ،المشرع الميبي وقضاؤه لـ يسند مفيوـ االعماؿ القضائية لمياـ الضبط
القضائي أسوة بما يجرؼ عميو الحاؿ في مصر70؛ غير أننا نرػ بأف أعماؿ الضبط القضائي
التي تصدر عف مأمور الضبط القضائي ذات االختصاص القضائي في نطاؽ ما خولو بو
التشريع تعد مف قبيل األعماؿ القضائية ،وبالتالي تخضع لمبدأ عدـ مسؤولية الدولة عف ىذه
األعماؿ .أما ما يصدر عنيـ في نطاؽ وظائفيـ مف أوامر وق اررات إدارية فيي أعماالً إدارية
إلغاء وتعويضاً.
تختص بيا دوائر القضاء اإلدارؼ بمحاكـ االستئناؼ والمحكمة العميا ً
سادساً /أعمال الكتبة والمحضرين
استقر الوضع في بعض النظـ المقارنة كالقانوف الفرنسي عمى مخاصمة كتبة المحاكـ
والمحضريف إذا ما تسبب ٍ
أؼ منيـ في ضرر نتيجة قيامو بعمل معيف بتفويض مف القاضي أو
في حالة ما نص المشرع صراحة عمى وجوب مساءلتيـ عف طريق اتباع دعوػ المخاصمة.
غير أف األمر نقيض ذلؾ وفق التشريع الميبي إذ ال يسرؼ عمى أعماؿ الكتبة
والمحضريف قاعدة عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية باعتبار أف الكتبة واجباتيـ
الوظيفية ليست ذات مياـ قضائية ،71واف كانت متعمقة إلى حد كبير بمرفق القضاء وتنيض
بتسييل ميامو؛ والداللة عمى سالمة ىذا االستنتاج نستنبطو مف نص المادة  671وكذلؾ نص

 68لممزيد راجع مؤلف ياسيف بربح ،أحكاـ المسؤولية األدارية (المرجع السابق ذكره)_ ص.607

69

لممزيد راجع د .محمود عمر معتوؽ ،المسؤولية اإلدارية عف الخطأ المرفقي في القانوف الميبي (المرجع

السابق ذكره) -ص .55كذلؾ عمي دمحم عنيبة ،المسؤولية عف الحبس االحتياطي (المرجع السابق ذكره)-
ص.171

70
راجع في ذلؾ :د .أنور رسالف ،مسؤولية الدولة غير التعاقدية (المرجع السابق ذكره) -ص .110أيضاً
د.سميماف الطماوؼ ،القضاء اإلدارؼ (الكتاب الثاني) (المرجع السابق ذكره) -ص .64وكذلؾ د .رمزؼ الشاعر،

المسؤولية عف أعماؿ السمطة القضائية (المرجع السابق ذكره) -ص.217

 71د .حممي مجيد الحمدؼ ،قواعد المرافعات الميبية .طرابمس :الجامعة المفتوحة -1993 ،ص.182
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المادة  672مف قانوف المرافعات الميبي

72

التي يتقرر بموجبيما أف الكتبة مسؤولوف
شخصيا
ً

بالتعويض عف أعماليـ الوظيفية مما يعني ال مسؤولية لمدولة عف ىذه األعماؿ.

أما المحضريف فقد جاء صراحة بنص المادة السابعة مف القانوف رقـ  25لسنة
1369و.ر بشأف تعديل بعض أحكاـ قانوف المرافعات المدنية والتجارية بأف " ال يسأؿ
المحضروف أو القائموف باإلعالف إال عف خطئيـ في القياـ بأعماليـ.
أخير نتساءؿ عف أعماؿ أعضاء إدارة القضايا وكذلؾ إدارة المحاماة العامة فيما إذا
ًا

كانت تنطوؼ في نطاؽ مبدأ عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية ،وفيما إذا كانت
تسرؼ في مواجيتيـ أيضاً دعوػ المخاصمة.
ال يمكف أف ننكر أف أعضاء إدارتي المحاماة العامة والقضايا مف ضمف الييئات
القضائية التي تنطبق في شأنيـ ذات الشروط في تولي الوظائف بمرفق القضاء حسب ما نصت
عميو المادة  43شأنيـ شأف بقية أعضاء الييئات القضائية بما فييـ القضاة وأعضاء النيابة
العامة.
ومع ذلؾ التشريع والقضاء الميبي لـ يجعل أعماؿ إدارة المحاماة العامة وادارة القضايا مف
األعماؿ القضائية التي تخضع لمبدأ عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية ،ولعل
تفسير ذلؾ يظير في صراحة نص المادة  720مف قانوف المرافعات الميبي ،والتي يجب أف تظل
في حدود االعتبارات التي توخاىا المشرع مف ىذا النص دونما توسع في تفسيره أو القياس
عميو

73

كل مف القضاة
ىذا أوالً ،أما ثانياً نظ ار لتميز طبيعة الوظيفة القضائية التي يقوـ بيا ّّ

وأعضاء النيابة العامة واختالفيا عف طبيعة األعماؿ التي يقوـ بيا غيرىـ مف أعضاء الييئات

 72مادة " 671طمب إبطاؿ اإلجراءات بعد الصرؼ -بعد تسميـ أوامر الصرؼ لمستحقييا ال يكوف لمف لـ

يعمف أو لـ يختصـ حق إبطاؿ إجراءات التقسيـ وانما يكوف لو الرجوع عمى كاتب المحكمة المتسبب بالتضمينات
إف كاف ليا وجو" .أما نص المادة  672بشأف "بطالف اإلجراءات إلىماؿ كاتب المحكمة -إذا أبطمت إجراءات
التقسيـ بسبب إىماؿ كاتب المحكمة ألزـ بمصاريف إعادتيا وبالتضمينات إف كاف ليا وجو"
73

طعف مدني 43/113ؽ الصادر بتاريخ 2000/4/17ـ (السابق اإلشارة إليو)
[]425

نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي
القضائية األخرػ

74

ىي ما جعمت المشرع الميبي يحيطيـ بضمانات دعوػ المخاصمة التي

تيدؼ كما تقوؿ المحكمة العميا الميبية إلى" :حماية القاضي مف أؼ تقوؿ مف ذوؼ األحف
واألىواء يكوف دافعو التشكيؾ في ثقة الناس فيو والتعريض بعمل يفترض أف يكرس لحفع الحقوؽ
ورد المظالـ وصوف الحرمات في سياؽ قوامو العفة والحيدة والنزاىة ...وتنزيياً لساحة القضاء مف
أف تكوف ىدًفا لإلساءة وميداناً لممياترات التي تعصف بكيانيا وتقوض أمل المجتمع في أف
تستمر ىذه الساحة صافية نقية شفافة" .75وبالتالي المشرع الميبي عندما نص عمى أف يسرؼ
قانوف نظاـ القضاء فيما ال نص فيو بقانوف المحاماة العامة أو قانوف إدارة القضايا فإنو قصد مف

 74وحيث أف يبيف مف الرجوع إلى القانوف رقـ  4لسنة 1981ـ بشأف إنشاء المحاماة العامة أنو بعد أف نص

في المادة  ....ثـ تكفمت بقية مواد ىذا الباب ببياف القواعد األخرػ التي تسرؼ عمى أعضاء تمؾ اإلدارة وال نصا

عاما بأف تسرؼ عمييـ األحكاـ الواردة في قانوف نظاـ القضاء فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في قانوف إنشاء
إدارة المحاماة العامة وذلؾ مراعاة مف المشرع أف التسوية بينيـ وبيف القضاة وأعضاء النيابة العامة في المعممة
الوظيفية ال تقتضي بالضرورة أف تمتد ىذه التسوية إلى غير ذلؾ مف الضوابط والقيود الخاصة بالقضاة وأعضاء

النيابة العامة  ،بالنظر إلى االختالؼ الجوىرؼ في طبيعة العمل الذؼ يوديو أعضاء كل ىيئة مف الييئات
القضائية في الدولة

وال يغير مف ذلؾ ما أورده قانوف إدارة المحاماة العامة في المادة  35التي تنص عمى أف تطبق القواعد الواردة

بقانوف نظاـ القضاء فيما لـ يرد بو نص بيذا القانوف .ذلؾ أف ىذه المادة وردت في الباب الخاص باألحكاـ
العامة واالنتقالية مف القانوف وال مجاؿ لتطبيقيا خارج ىذا النطاؽ إذ أف المسائل التي تخص أعضاء إدارة
المحاماة العامة تولي القانوف تنظيميا في باب مستقل أما بوضع نصوص خاصة بيا أو باإلحالة الصريحة عمى

قانوف نظاـ القضاء ،بما ال يدع مجاال ألية احالة ضمنية بشأنيا.

لما كاف ذلؾ وكاف الواقع في دعوػ المخاصمة محل الطعف أف الطاعف -وىو عضو بادارة المحاماة العامة-
اقاميا عمى سند مف أف عضو النيابة المخاصـ لـ يراع فيما اتخذه مف اجراءات ضده صفتو كرجل قضاء

بالمخالفة ألحكاـ المادة  1/117مف قانوف نظاـ القضاء ،وكاف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى إلى عدـ قبوؿ
دعوػ المخاصمة تأسيسا عمى أف اعضاء ادارة المحاماة العامة ال يتمتعوف بالحصانة الجنائية الخاصة برجاؿ

القضاء الجالس والواقف مما قصدتو المادة  1/117مف قانوف نظاـ القضاء وأف المشرع لو أراد مساواتيـ برجاؿ

القضاء والنيابة في المسائل والحصانات الجنائية لنص عمى ذلؾ صراحة ،فإنو ال يكوف قد خالف القانوف أو

أخطأ في تطبيقو بما يوجب رفض الطعف .دعوػ (الدائرة المدنية) رقـ 43/113ؽ (مخاصمة عضو النيابة
العامة) .جمسة  .2000/4/17مجمة المحكمة العميا ،السنة  -28ص.111
 75طعف رقـ 54/1147ؽ (السابق اإلشارة إليو).
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نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي
" تمؾ التسوية بيف الفريقيف في المعاممة الوظيفية ال في طبيعة العمل وضوابطو وقيوده التي
تختمف اختالًفا جوىرًيا"

76

باإلضافة إلى ما تقدـ استقرت محكمتنا العميا في شأف أعضاء إدارة المحاماة العامة عمى
أف " المشرع لو أراد مساواتيـ برجاؿ القضاء والنيابة في المسائل والحصانات الجنائية لنص عمى
ذلؾ صراحة"

77

وىكذا يتضح مف موقف المشرع والقضاء الميبي أف القضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة
كال منيـ لمبدأ عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية.
النقض ىـ مف تخضع أعماؿ ً

المطمب الثاني
دعوى المخاصمة استثناء عن مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة
القضائية
ألف كمييما
األصل عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ القاضي وعضو النيابة العامة؛ ّ

يستعمل حقو الذؼ خولو لو القانوف في أداء وظيفتو وترؾ لو سمطة التقدير فيو؛ غير أف المشرع
الميبي لـ يقف عند ىذا الرأؼ مما يؤكد عمى أف لكل قاعدة استثناء عندما جعل دعوػ المخاصمة
السبيل الوحيد لتقرير مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة ،لذلؾ عمينا أف نتتبع ىذه الدعوػ
بالتفصيل بالنظر إلى التنظيـ القضائي في ليبيا الذؼ ينظمو قانوف رقـ  6لسنة  2006بشأف
استنادا بما جاء في قانوف المرافعات المدنية والتجارية الميبي ،ووفقا لما ورد في
نظاـ القضاء ،و ً
األحكاـ الصادرة عف القضاء الميبي في ىذا الشأف لكي نتبيف مدػ مسؤولية الدولة عف أعماؿ

السمطة القضائية ،وذلؾ عمى النحو التالي:

76

مذكرة نيابة النقض في الطعف رقـ  21لسنة 40ؽ الصادر بتاريخ 17إبريل ( 1995مشار إليو في بحث د.

دمحم الكبتي ،مسؤولية الدولة عف مخاصمة القضاء .مجمة الساتل ،السنة الثانية :العدد الرابع ،أبريل -2008

ص.151
77

طعف مدني 43/113ؽ الصادر بتاريخ 2000/4/17ـ (السابق اإلشارة إليو).
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نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي
أولً  /مفهوم دعوى المخاصمة ونطاقها
دعوػ المخاصمة ىي تمؾ الدعوػ التي ترفع مف أحد الخصوـ عمى أعماؿ القاضي أو
عضو النيابة العامة وفقا لما بينو القانوف مف أسباب ،وقد نظـ المشرع الميبي أحكاـ ىذه الدعوػ
في قانوف المرافعات المدنية والتجارية الميبي في نصوص المواد مف  720إلى  ،730واألعماؿ
التي تصدر عف القضاة وأعضاء النيابة العامة والتي يسأؿ عنيا كل منيـ في دعوػ المخاصمة
ىي أعماؿ مينية أؼ قضائية تتحدد في أحكاـ المحاكـ أو أؼ إجراءات قضائية أو أوامر والئية
ترتد عمى الخصوـ في المنازعة المطروحة أو عمى سواىـ طالما ىي مف مياـ وظيفة القاضي أو
عضو النيابة العامة ىذا مف جية ،ومف جية أخرػ يسأؿ كل منيما عف األخطاء الصادرة منيـ
وفقا لما ورد مف أسباب عمى سبيل الحصر في النصوص المشار إلييا .أما ما عدا ذلؾ فإنو مف
المنطقي أف يسأؿ القضاة وأعضاء النيابة العامة عف تصرفاتيـ في نطاؽ المسؤولية المدنية.
بناء عمى ما تقدـ تطبق قواعد دعوػ المخاصمة عمى جميع قضاة المحاكـ جزئي
ً
وابتدائي واستئناؼ وعميا منفرديف أو دوائر قضائية ،وكذلؾ أعضاء النيابة العامة؛ بمعنى تسرؼ
دعوػ المخاصمة في مواجية القضاة وأعضاء النيابة العامة ميما كانت درجتو والدائرة التي
نظرت الدعوػ بأكمميا ولو كانت بالمحكمة العميا ،وال يستثنى مف ذلؾ إال دائرة الييئة مجتمعة
بالمحكمة العميا؛ فالقوؿ بمخاصمة ىذه الدائرة ىو أمر استحالة تنفيذه باعتبار عدـ وجود دائرة
محكمة تنظرىا. 78
ثانياً /الطبيعة القانونية لدعوى المخاصمة
يثور الجدؿ حوؿ الطبيعة القانونية لدعوػ المخاصمة مف جية ما يقرره
البعض بأنيا دعوػ تعويض عادية أؼ دعوػ مسؤولية مدنية ولو كانت تتطمب قواعد
خاصة؛ حيث أساس المسؤولية في دعوػ المخاصمة ينيض بالخطأ الشخصي 79وىو ما
رتب عميو المشرع حق المضرور في التعويض مف تصرؼ خطأ صدر عف القاضي أو
 78فتحي والي ،الوسيط في قانوف القضاء المدني -القاىرة :دار النيضة العربية ،1981 ،ط.3
 79د .دمحم رضا النمر ،مسؤولية الدولة عف التعويض عف أخطاء القضاء (المرجع السابق ذكره) -ص.87
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عضو النيابة العامة المخاصـ ،وحتى القوؿ بأف القضاء بصحة المخاصمة يعني بطالف
التصرؼ أو الحكـ الصادر مف القاضي أو عضو النيابة المخاصـ فإف ذلؾ يدخل
كعنصر في تقدير التعويض المتمثل في التضمينات.
وأيضاً ما يراه البعض بأنيا مف طرؽ الطعف غير العادية كالتماس إعادة النظر
الوقت الذؼ ذىب فيو آخروف

81

80

في

إلى القوؿ بأنيا ليست دعوػ عادية مع أنيا أيضاً ليست مف

طرؽ الطعف غير العادية؛ بل ىي دعوػ ذات طابع خاص وحجتيـ في ذلؾ ترجع إلى ما أحاط
بو المشرع ىذه الدعوػ مف إجراءات خاصة تخالف إجراءات الدعاوػ األخرػ عند الفصل فييا.
باعتبار أنيا ليست طعنا عمى حكـ إنما ىي طعف موجو لخطأ وقع فيو القاضي أو عضو النيابة
العامة ،باإلضافة إلى أنيا ليست دعوػ توجو ضد القاضي في حالة ما صدر عنو مف حكـ فقط
إنما أيضا توجو لو في حالة امتناعو عف الفصل في منازعة ما.
ناىيؾ أف أثر ىذه الدعوػ ىو صدور حكـ بالتعويض عمى القاضي المداف أو عضو
النيابة العامة وما يستتبع ىذا الحكـ مف إلغاء لمحكـ الذؼ صدر عف ىذا القاضي المخاصـ،
وبالتالي ىذا كمو ما ال يتوافر في طرؽ الطعف غير العادية.
وىذا الرأؼ ىو ما تتبناه محكمتنا العميا الميبية فتقوؿ" :ولما كاف دعوػ المخاصمة ىو
مساءلة القاضي عف خطئو في حاالت معينة وبشروط خاصة وفقا لما نصت عميو المواد 720
إلى  730مف قانوف المرافعات وليدؼ الحصوؿ عمى حكـ بإلزاـ المخاصـ بالتعويضات والغاء
الحكـ أو التصرؼ ...وال يغير مف ذلؾ كوف دعوػ المخاصمة ليست دعوػ تعويض عادية وأنيا

 80وردت دعوػ المخاصمة في مجموعة المرافعات الفرنسية ضمف تنظيـ طرؽ الطعف غير العادؼ في المواد

 ،516 505وىو ما جعل الفقو الفرنسي يكيف ىذه الدعوػ عمى أنيا أحد طرؽ الطعف غير العادية -لممزيد
راجع د .دمحم رضا النمر ،مسؤولية الدولة عف التعويض عف أخطاء القضاء (المرجع السابق ذكره).86-
 81عطية مينا ،ضمانات المسؤولية المدنية لمقضاة .المجمة الجنائية القومية ،المجمد :38العدد1،2،3

(مارس/يونيو -)1995ص .495كذلؾ أنظر مؤلف دمحم ماىر أبو العينيف ،إجراءات الدعوػ أماـ محاكـ مجمس
الدولة (الجزء األوؿ) .القاىرة :دار أبوالمجد -2005 ،ص.925
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دعوػ ذات طابع خاص أحاطيا المشرع بقيود شديدة وتعرض عمى القضاء بإجراءات تخالف
األوضاع العادية في نظر الدعاوػ والفصل فييا"

82

ثالثاً /حالت رفع دعوى المخاصمة
حتى ال يكوف القضاة وأعضاء النيابة العامة عرضة ألؼ اتياـ دوف ضوابط فقد سعى
المشرع الميبي إلى التضييق مف األخطاء التي يسأؿ عنيا ىؤالء إذ نص عمى األسباب التي تتيح
لمخصوـ رفع دعوػ المخاصمة عمى سبيل الحصر ،وبالتالي ال يجوز التوسع فييا أو القياس
عمييا ميما كانت األسباب حيث ما مف سبيل لمقاضاة القاضي وعضو النيابة العامة والحكـ
عمييما بالتضمينات خارج ىذه الحاالت؛ المتمثمة في:

83

 /1إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عممه غش أو تدليس أو غدر أو خطأ
مهني جسيم:
الغش و التدليس و الغدر مفاىيـ تنطوؼ تحت فكرة سوء النية مف حيث إف تصرؼ القاضي
أو عضو النيابة العامة أدػ إلى صرؼ الدعوػ عف مسارىا الصحيح ،مما ترتب عف ىذه
الدعوػ نتيجة مغايرة عف النتيجة التي كاف مف الممكف الوصوؿ إلييا لو لـ يقع فييا ىذا الغش
أو التدليس أو الغدر .84ومما يعد مف القاضي أو عضو النيابة العامة غشاً تغير مسودة الحكـ
أو إخفاء مستندات مف ممف الدعوػ أو الزعـ بعدـ تقديميا أو االدعاء بضياع أياً مف ىذه
المستندات أو إجبار المتيـ بالتوقيع عمى أمور لـ يصرح بيا ،ويكوف الغش أيضاً في حالة
عمدا ،أما الحاالت التي تأتي في إطار التدليس؛ اإليحاء لخبير الدعوػ أف
تحريف قوؿ الشاىد ً

يضمف فكرة معينة في تقريره متأث اًر برشوة أو مدفوعاً بمصمحة بعيداً عف مصمحة العدالة في أداء
كل مف
وظيفتو كاف مف المتوجب عميو أال يرتكبيا ،بينما يتحقق الغدر في حالة استغالؿ ٌ
القاضي أو عضو النيابة العامة مركزه الوظيفي كأف يأخذ أو يطمب غرامات أو رسوـ غير
82
83

طعف رقـ 43/117ؽ الصادر بتاريخ  .2004/6/21منشور بالمنظمة االلكترونية
لممزيد راجع د .دمحم الكبتي ،مسؤولية الدولة عف مخاصمة القضاء .مجمة الساتل ،السنة الثانية :العدد الرابع،

أبريل .2008

 84حممي مجيد الحمدؼ ،قواعد المرافعات الميبية (المرجع السابق ذكره) -ص332
[]42:

نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية في القانون الميبي
مستحقة أو قد تزيد عف المستحق رغما عف مف يتوجب عميو دفعيا كتمؾ الواردة في الفصل
الثاني مف قانوف المرافعات الميبي.
الخطأ الميني الجسيـ لـ يظير لو تعريف في نص المادة  720مف قانوف المرافعات
الميبي ،غير أنو عرؼ في أحكاـ المحكمة العميا الميبية بأنو "الخطأ الذؼ يرتكبو القاضي نتيجة
وقوعو في غمط فاحش ما كاف ليقع فيو لو أولى الواقعة المطروحة عميو قد ار كافيا مف االىتماـ
أو إلىمالو في عممو إىماالً بيناً ما كاف ينبغي أف يقع فيو ،85"...وبذلؾ الخطأ الميني الجسيـ
أؼ منيما في أداء واجباتو إىماالً
الذؼ يرتكبو القاضي أو عضو النيابة العامة ىو نتيجة إىماؿ ً
مفرطاً مما يعني وقوعو في غمط فاحش ولو بغير سوء نية ،86ومف أمثمتو الجيل الفاضح بمبادغ
القانوف أو الجيل الذؼ ال يغتفر بالوقائع الثابتة في أوراؽ الدعوػ أو قياـ القاضي بتطبيق قانوف
تـ إلغاؤه في حكـ غير قابل لمطعف فيو .غير أنو ال يدخل في نطاؽ ىذا العيب الخطأ في
التقدير أو تفسير القانوف وال الخطأ في استنباط الوقائع أو قصور األسباب طالما أف القاضي
جسيما فيـ القاضي لمنص القانوني عمى
مينيا
حسف النية في سموكو ىذا ،كما أنو ال يعد خ ً
طأ ً
ً
ٍ
وجو معيف ولو خالف إجماع الفقو أو تحقق الشؾ في سالمة استدالالتو؛ إذ إف اجتياد القاضي
يما ،ويتأكد ذلؾ بما جاء عف المحكمة العميا الميبية بأنو " :حتى
ال يمكف أف يكوف خ ً
طأ ً
مينيا جس ً
لو انطوػ ىذا االجتياد عمى خطأ في التقدير أو تَبنى رأؼ تناىضو غالبية الفقو وأحكاـ المحاكـ
َ
طالما كاف ذلؾ حسف النية في استنباط الحموؿ القانونية لممسألة المطروحة بما ال يسوغ معو
اتخاذ ذلؾ سبب لمخاصمة القاضي".87

 85طعف مدني رقـ  21لسنة 40ؽ الصادر بتاريخ  .1995/4/17مجمة المجكمة العميا ،السنة  :30العدد
 -3/2ص .202الدعوػ رقـ 54/42ؽ مخاصمة (إحدػ الدوائر المدنية بالمحكمة العميا)  ،جمسة /2/26
( 2007غير منشور)

 86مصطفى كيرة ،حقوؽ القاضي وواجباتو (المرجع السابق ذكره)– ص.125

 87تطبيقا لذلؾ قضت بأف " لما كاف ذلؾ وكاف قضاء الييئة المخاصمة بعدـ قبوؿ الطعف لعدـ اختصاـ جميع
مف كانوا خصوما في مرحمتي التقاضي بداية واستئنافا استنادا إلى نص المادة  305مف قانوف المرافعات ال يعدو

كونو أخذا باجتياد قضائي في تفسير ىذه المادة أقرتو وأخذت بو بعض الدوائر المدنية في المحكمة العميا عمى

مدػ عشرات السنيف الماضية في أحكاميا في طعوف عديدة متشابية  ....بينما اصدرت أحكاـ في طعوف أخرػ

عمى خالؼ ذلؾ حيث قررت أنو ال يوجد في القانوف ما يوجب اختصاـ جميع المحكوـ عمييـ  ...بناء عمى ما
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وىكذا نستنتج مف نص الفقرة األولى مف المادة  720أف الخطأ الميني البسيط ال يسأؿ
عنو القاضي أو عضو النيابة العامة ،ولعل ذلؾ تسمي ٍـ مف المشرع الميبي بأف الخطأ الميني
البسيط ال يسمـ منو أؼ عمل بشرؼ لكونو سنة هللا في خمقو ،وبالتالي ال يستوجب في شأنو
المسؤولية لكونو يقترف بسالمة النوايا.
 )2حالة إنكار العدالة
مف أوجو إنكار العدالة في القانوف الميبي رفض القاضي اإلجابة عمى طمب أو عريضة
قدمت إليو بامتناعو عف اتخاذ أؼ أمر والئي في شأف ٍ
أؼ منيما بالقبوؿ أو الرفض ،والعريضة
ىي أوامر يصدرىا قاضي األمور الوقتية بمقتضى سمطتو الوالئية ،88وبذلؾ ال يمكف لمقاضي أف
يتحجج بعدـ وجود نص قانوني يفصل بو في المنازعة المطروحة أمامو إنما عميو الفصل فييا

ٍ
مستند إلى أحد مصادر القانوف الواردة في نص المادة
باجتياده ويجد الحل القانوني في شأنيا
األولى مف القانوف المدني الميبي.
أما امتناع القاضي عف الفصل في قضية صالحة لمحكـ فييا ومنظورة أمامو ىي حالة
تتحقق برفض القاضي الفصل في دعوػ مطروحة أمامو أو تأخر دوف سبب مقبوؿ في إصدار
حكمو بشأف ىذه الدعوػ رغـ أنيا صالحة لمفصل فييا؛ والسند في ذلؾ نجده في نص المادة 66
مف قانوف نظاـ القضاء الميبي مف القانوف رقـ  6لسنة  2006بأنو " ال يجوز لمقاضي في غير
األحواؿ المنصوص عمييا قانوناً أف يمتنع عف الفصل في المنازعات التي تعرض عميو "....
نضيف إلى ما تقدـ إف إجراءات إثبات حالة إنكار العدالة كأحد األسباب التي ترفع في
نطاقيا دعوػ المخاصمة لـ يتركيا المشرع الميبي لمقواعد العامة لإلثبات إنما نص عمييا بشكل
تقدـ فإف الحكـ الصادر عف الدائرة المخاصمة بعدـ قبوؿ الطعف المقدـ مف المخاصـ لعدـ اختصامو جميع مف

كانوا خصوما في الدعوػ ال يعدو كونو اجتيادا في تفسير وتأويل نص المادة  503مف قانوف المرافعات وأخذا
بمبدأ قررتو أ حكاـ سابقة وىو ما ينتفي معو وقوع اإلىماؿ أو توافر الخطأ الميني الجسيـ بما يتعيف معو رفض
السبب" الدعوػ رقـ 54/42ؽ مخاصمة (إحدػ الدوائر المدنية بالمحكمة العميا)  ،جمسة ( 2007/2/26السابق
اإلشارة إليو).

 88الباب الحادؼ عشر مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية الميبي
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صريح في نص الفقرة الثانية مف المادة ( 720المشار إلييا) ،والتي ورد فييا بأنو يتوجب عمى
المتضرر أف يودع قمـ كتاب المحكمة عريضة يوجييا إلى القاضي تتضمف طمب اإلجابة أو
يوما
الفصل في الدعوػ بحيث ال تتحقق دعوػ المخاصمة في ىذه الحالة إال بعد فوات عشريف ً
بعد اإليداع دوف نتيجة ،وىذه النتيجة ال تكوف إال بإجابة القاضي عف ىذه العريضة.

أيضا المسؤولية
وبيذا حالة إنكار العدالة ال ترتب المسؤولية المدنية فقط إنما ترتب ً

الجنائية ،لما في ذلؾ مف مساس بالمصمحة العامة فيي ظرؼ مشدد لمعقوبة في حالة ما إذا كاف
الممتنع عف العمل قاضي أو عضو نيابة إذ تضاعف عقوبتو إلى ضعف العقوبة المقررة لما

سواىـ مف الموظفيف العاميف وفقا لما جاء بنص المادة  237مف قانوف العقوبات الميبي ،والتي
جاء فييا بأنو " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أو بغرامة ال تجاوز مائتي جنيو ليبي كل
موظف عمومي يمتنع بدوف وجو حق عف أداء عمل مف أعماؿ وظيفتو أو ييممو أو يعطمو واذا
عضوا بالنيابة العػامة اعتبر ممتنعاً أو ميمالً أو معطالً إذا
قاضيا أو
كاف الموظف العمومي
ً
ً
توافرت الشروط القانونية الالزمة لمخاصمتو وتضاعف العقوبة في شأنو" .
 /3األحوال األخرى التي ينص فيها القانون صراحة عمى مسؤولية القاضي المدنية والتزامه
بالتعويض واألحوال التي نص عميها القانون الميبي عمى مسؤولية القاضي المدنية والتزامه
بالتعويض (الفقرة الثالثة /المادة :)720
يبتغي المشرع الميبي بيذا النص جمع كل الحاالت التي ينص عمييا القانوف بمسؤولية
القاضي وعضو النيابة العامة في أؼ موض ٍع منو ،غير أف التشريع الميبي يخمو مف أؼ قاعدة
قانونية تضع ىذا النص موضع التطبيق ،وبالتالي نتفق مع القائميف

89

أف ىذا النص مف الناحية

العممية القيمة لو ،وأف أسباب المخاصمة في التشريع الميبي تتمثل فيما ورد بنص الفقرة األولى
والثانية مف المادة  720مف قانوف المرافعات المشار إليو.

89

د .دمحم الكبتي ،مسؤولية الدولة عف مخاصمة القضاء (المرجع السابق ذكره).
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رابعاً /إجراءات دعوى المخاصمة والحكم فيها:

90

تأخذ إجراءات ىذه الدعوػ مجراىا عمى

مرحمتيف :األولى منيا النظر في جواز قبوؿ دعوػ المخاصمة ،أما الثانية الفصل في دعوػ
وكل منيما عمى التفصيل
المخاصمة ولكل مرحمة منيما قواعد وضوابط تختمف عف األخرػٌ ،

التالي:

المرحمة األولى :النظر في جواز قبول دعوى المخاصمة
يحدد قانوف المرافعات المحكمة المختصة بالنظر في جواز قبوؿ دعوػ المخاصمة
فتكوف أماـ إحدػ دوائر االستئناؼ أو دائرة مف دوائر المحكمة العميا – حسب األحواؿ -بمعنى
إذا كاف المخاصـ مف دوف مستشارؼ المحكمة العميا فإف تقرير دعوػ المخاصمة يودعو الطالب
أو وكيمو قمـ كتاب محكمة االستئناؼ التي يتبعيا القاضي أو عضو النيابة العامة؛ في حيف
يودع التقرير قمـ كتاب المحكمة العميا إذا ما كاف المخاصـ أحد مستشارؼ المحكمة العميا أو
ويفيـ مف نص المادة  721وكذلؾ نص المادة  725أنو إذا رفعت ىذه
دائرة مف دوائرىاُ ،

الدعوػ أماـ محكمة أخرػ فأنيا غير مقبولة ،ويتأيد ذلؾ بما جاء عف المحكمة العميا الميبية بأف

" 90قانوف المرافعات نظـ دعوػ المخاصمة والحكـ فييا عمى مرحمتيف متعاقبتيف مف دائرتيف مختمفتيف حيث يتـ
في المرحمة األولى طبقا لنص ـ  722منو عرض الدعوػ عمى أحد دوائر االستئناؼ لنظرىا في غرفة المشورة

ويقتصر دور المحكمة في ىذه المرحمة عمى مجرد النظر في مدػ تعمق أوجو المخاصمة بالدعوػ وجواز قبوليا

وذلؾ عمالً بالمادة  723مرافعات فإذا قضي بجواز قبوؿ المخاصمة انتقمت الدعوػ إلى مرحمتيا الثانية لنظر
موضوعيا أماـ دائرة مف دوائر محكمة االستئناؼ وفي جمسة عمنية حيث تقوـ المحكمة بالتحقق مف صحة أوجو
المخاصمة ثـ تفصل فييا وفقا لنص المادة  724مرافعات وال يجوز لممحكمة في مرحمتيا األولى أف تحكـ في

موضوع القضية وانما تقتصر ميمتيا عمى بحث مدػ تعمق أوجو المخاصمة بالدعوػ واحتماؿ قبوليا ذلؾ أف
دعوػ المخاصمة ال يكوف إال في األحواؿ التي نص عمييا المشرع في المادة  720مرافعات عمى سبيل الحصر

بحيث ال يجوز بأؼ حاؿ مف األحواؿ رفع دعوػ المخاصمة في غيرىا فإذا تصدت المحكمة في مرحمتيا األولى
ونظرت موضوع المخاصمة بأف بحثت صحة أوجو المخاصمة تكوف قد تجاوزت ميمتيا ويكوف ما تقضي بو في
ىذا الشأف خارجا عف اختصاصيا وغير ممزـ لممحكمة التي تنعقد لنظر الدعوػ في مرحمثيا الثانية كما أف
الفصل في التضمينات ال يكوف إال بعد ثبوت صحة المخاصمة وىو ال يثبت إال بعد نظر موضوع الدعوػ في
المرحمة الثانية" .طعف مدني رقـ 40/86ؽ الصادر بتاريخ  .1997/3/29المنظومة االلكترونية  ،و ازرة العدؿ،

.2004
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" ليذه الدعوػ طابعا خاصا واجراءات خاصة كما تعرض عمى المحكمة عمى وضع يخالف
األوضاع العادية لمفصل في القضايا حتى مف حيث تكويف المحكمة ومرتبتيا".91
وبيذا تتشكل محكمة جواز قبوؿ دعوػ المخاصمة بأمر مف رئيس محكمة االستئناؼ
بأف تعرض أماـ إحدػ دوائر االستئناؼ وبأمر مف رئيس المحكمة العميا تعرض أماـ دائرة مف
دوائر المحكمة العميا -حسب االحواؿ كما أسمفنا).
وتعقد أوؿ جمسة لمنظر في قبوؿ دعوػ المخاصمة بعد ثمانية أياـ مف تبميغ المخاصـ
بصورة مف تقرير الدعوػ مف قبل قمـ الكتاب بالمحكمة ،والجدير بالمالحظة في ىذا الصدد أف
المشرع الميبي لـ يحدد في نص المادة  722طريقة التبميغ أو ميعاده ،ولكف ما مف شؾ أف األمر
في ذلؾ يرجع إلى ما نصت عميو القواعد العامة في إعالف األوراؽ القضائية؛ أو أية وسيمة كانت
ومف أمثمتيا الوسائل الواردة في نص المادة  87مف قانوف نظاـ القضاء رقـ  6لسنة 2006
شخصيا أو عف طريق رئيس الييئة القضائية ،ومما يجعمنا نستنتج أف التبميغ
بإعالف المخاصـ
ً
البد لو أف يكوف في أسرع وقت ماجاء بنص المادة 723مف قانوف المرافعات الميبي بأف عمى
المحكمة المختصة بنظر دعوػ جواز قبوؿ المخاصمة أف تحكـ عمى وجو السرعة فيما يتعمق
بأوجو المخاصمة ،ولعل الغاية التي يتوخاىا المشرع مف ذلؾ الحفاظ عمى ىيبة أعضاء السمطة
القضائية وأبعادىـ عف مضنة الشبيات.
ومما يتعيف اإلشارة إليو في ىذا الصدد أف التقرير الموقع مف طالب المخاصمة أو وكيمو
ال بد أف يتضمف بياف أوجو المخاصمة وأدلتيا مرفقة بالمستندات المؤيدة ليا حتى يتضح
لممحكمة المختصة بنظر جواز دعوػ المخاصمة جدية ىذه الدعوػ.
وتبيف المحكمة العميا الميبية الفصل في دعوػ المخاصمة وىي في مرحمتيا األولى –
مرحمة الفصل في تعمق أوجو المخاصمة بالدعوػ وجواز قبوليا – بأنو " ال يكوف إال عمى أساس
ما يرد في تقرير المخاصمة واألوراؽ المودعة معو ،وعمى أنو ال يجوز في ىذه المرحمة تقديـ أو
قبوؿ أوراؽ أو مستندات غير التي أودعت مع التقرير وال يجوز لرافع الدعوػ أف يستكمل النقص
 91طعف مدني رقـ 39/1ؽ ،جمسة  .1994/1/24مجمة المحكمة العميا ،السنة  :30العدد األوؿ -ص.135
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في مخاصمتو ومستنداتو مما قد تسفر عنو إجراءات السير في الدعوػ وال أف يتخذ مف أقواؿ
القاضي أو عضو النيابة المخاصـ التي يدلي بيا أماـ المحكمة وفقا لممادة المشار إلييا وسيمة
ألثبات دعواه تعفيو مف االلتزاـ المفروض عميو قانوناً بإيداع األوراؽ المؤيدة لدعواه عند إيداع
تقرير المخاصمة ألف ذلؾ يخل بما أوجبو المشرع مف ضرورة أف تكوف الدعوػ جاىزة بأدلتيا
وباألوراؽ المؤيدة ليا عند تقديميا لقمـ كتاب محكمة االستئناؼ التابع ليا القاضي أو عضو
ألف ليذه الدعوػ طابعا خاصا واجراءات خاصة كما تعرض عمى المحكمة
النيابة العامة نظ ار ّ
عمى وضع يخالف األوضاع العادية لمفصل في القضايا حتى مف حيث تكويف المحكمة

ومرتبتيا"

92

كما تتشدد ىذه المحكمة في شأف التمحيص والتدقيق في األدلة التي قاؿ بيا تقرير
المخاصمة وما يدعمو مف مستندات تؤكد الضرر الذؼ أصاب المختصـ ،وترسي قاعدة ىامة
في ىذا الصدد بقوليا أنو" :ال يقبل أف تبنى (دعوػ المخاصمة) عمى مجرد بياف ألخطاء وقع
فييا المخاصـ ما لـ تؤد ىذه األخطاء إلى الحد الذؼ يفسد عمل القضاء ويفوت غرض المشرع
مف إنشائو"

93

وطبقا لنص المادة  723وكذلؾ نص المادة (725مرافعات) تنظر المحكمة جواز قبوؿ
المخاصمة في غرفة المشورة بمحكمة االستئناؼ إذا كاف المخاصـ يتبعيا أو غرفة مشورة
المحكمة العميا إذا كاف المخاصـ يتبع المحكمة العميا – حسب االحواؿ ،-وبعد سماع دوافع
طالب المخاصمة أو وكيمو وكذلؾ ألقواؿ القاضي أو عضو النيابة المخاصـ ،باإلضافة إلى
سماع أقواؿ النيابة العامة إذا تدخمت في الدعوػ تقضي المحكمة بجواز قبوؿ المخاصمة مف
عدمو ،وبذلؾ سمطة المحكمة في ىذه المرحمة ال تتعدػ التأكد مف مدػ توافر الشروط التي
يتطمبيا القانوف لقبوؿ رفع ىذه الدعوػ ،وكذلؾ عمييا التحقق مف االسباب التي يدعييا طالب
المخاصمة بالنظر إلى المستندات المقدمة منو؛ حيث واف كانت ىذه المحكمة مختصة بالتأكد

 92طعف مدني رقـ 39/1ؽ ،جمسة  .1994/1/24مجمة المحكمة العميا ،السنة  :30العدد األوؿ-

ص.135

 93طعف رقـ 54/1147ؽ (مخاصمة الدائرة اإلدارية بالمحكمة العميا) .جمسة 2009/3/28ـ.
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مف سالمة إجراءات رفع الدعوػ والفصل في أوجو دعوػ المخاصمة إال أف ذلؾ ال يمنعيا مف
تمحيص األدلة واألسباب التي يدفع بيا الخصوـ لتبيف مدػ حجيتيا وفيما إذا كانت منتجة أـ ال
في طمب المخاصمة حتى تتمكف مف الحكـ بجواز قبوؿ المخاصمة مف عدمو مع مراعاة أال
إف ىذا األمر متروؾ لمحكمة أخرػ حسب ما قرره
تتصدػ لموضوعيا في ىذه المرحمة إذ ّ

المشرع الميبي بنص المادة  724و 725مرافعات .

وعمى هذا األساس ليس لممحكمة إل أن تقضي بأحد أمرين :إما قبول دعوى
المخاصمة أو رفضها .ويترتب عمى قبوؿ دعوػ المخاصمة بأف القاضي المخاصـ بنص
القانوف

94

لـ يعد صالحا لنظر الدعوػ المخاصـ بسببيا مف تاريخ الحكـ بجواز قبوؿ المخاصمة

لكونو سبب مف أسباب عدـ الصالحية ،وىكذا يبطل أؼ إجراء يقوـ بو القاضي أو عضو النيابة
االعامة المخاصـ بعد ىذا التاريخ.
أما إذا قضت المحكمة برفض دعوػ المخاصمة بمعنى عدـ جواز رفعيا فإف لممحكمة
أف تقضي بغرامة عمى طالب المخاصمة ال تقل عف خمسة وعشريف دينا ار وال تزيد عف مائة
دينار  ،كما أنيا ٍ
بناء عمى طمب القاضي أو عضو النيابة المخاصـ أف تقضي مع ىذه الغرامة
بالتضمينات (التعويض) عف الضرر األدبي والمعنوؼ الذؼ أصابو مف رفع ىذه الدعوػ إف كاف
ليا وجو.95

 94طبقا لما جاء في نص المادة  730مف قانوف المرافعات الميبي بأنو " يكوف القاضي غير صالح لنظر

الدعوػ مف تاريخ الحكـ بجواز قبوؿ المخاصمة.
95

ولما كاف الثابت أف المخاصـ في الدعوػ الماثمة قد استعمل حقو المشروع عندما رفع دعوػ المخاصمة

استنادا إلى أف ىناؾ مف أحكاـ المحكمة ما يساند وجية نظره ،وىو نفس األساس الذؼ عززت بو الدائرة وجية

نظرىا ،األمر الذؼ ترػ معو المحكمة أنو الوجو لطمب التضمينات ويتعيف لذلؾ رفضو" دعوػ رقـ  54/42ؽ
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وتجدر اإلشارة إلى جواز الطعف بالنقض في الحكـ الصادر في المرحمة األولى بعدـ

ٍ
ومنو ليا ألنو ال يعقبيا حكـ في
جواز المخاصمة لكونو حكـ فاصل في الدعوػ برمتيا
الموضوع.96
غير أنو ال يقبل في ىذه الدعوػ الطعف بالنقض إذا كاف الحكـ يقضي بجواز قبوؿ
دعوػ المخاصمة باعتبار "أف الحكـ الصادر في المرحمة األولى ،فإف كاف قد صدر بجواز قبوؿ

المخاصمة فإنو ال يكوف منيياً لمخصومة وانما ىو ٍ
منو لجزء منيا فقط ،ألف الحكـ الفاصل في
الخصومة ىو ذلؾ الذؼ يحسـ النزاع في كل الطمبات ال في جزء منيا ،ومف ثـ ال يجوز الطعف
في ىذا الحكـ بالنقض".97
أخير مما يجدر مالحظتو في ىذا الصدد أف المشرع الميبي خالف القواعد العامة عندما
ًا
قرر بأف تُرفع ىذه الدعوػ أماـ محكمة االستئناؼ أو المحكمة العميا – حسب األحواؿ -ميما
كانت قيمة ىذه الدعوػ ولعمو قصد في ذلؾ بأال يفصل في الدعوػ قاضي أقل مرتبة مف

القاضي المخاصـ.
المرحمة الثانية /الفصل في دعوى المخاصمة
عمى المحكمة التي قضت بقبوؿ دعوػ المخاصمة أف تحيل الدعوػ إلى محكمة
أخرػ خالؼ المحكمة التي فصمت في جواز قبوؿ المخاصمة ضماناً لمبدأ الحيدة ،وىذا ما
تؤكده محكمتنا العميا بقوليا بأنو" :إذا رأت المحكمة قبوليا (دعوػ المخاصمة) كانت ممزمة قانوناً
بإحالتيا إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع وىي محكمة يختمف تشكيميا تبعا لصفة
المخاصـ". 98
وىكذا بتطبيق نص المادة 724يكوف تشكيل محكمة موضوع المخاصمة عمى النحو
التالي؛ إذا ما كاف المخاصـ أحد قضاة المحكمة االبتدائية أو أحد أعضاء النيابة العامة لدييا
96

طعف مدني  49/117الصادر في ( 2004/6 /21سبق اإلشارة إليو)

98

طعف رقـ 49/117ؽ الصادر ( 2004/4/21سبق اإلشارة إليو)

97

طعف رقـ 49/117ؽ الصادر ( 2004/4/21سبق اإلشارة إليو)
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حدد الحكـ جمسة عمنية أماـ دائرة أخرػ مف دوائر محكمة االستئناؼ .وتكوف ىذه الدائرة الجديدة
ىي المختصة بنظر موضوع المخاصمة وتقضي فيو بعد سماع الطالب أو عضو النيابة العامة
المخاصـ وأقواؿ النيابة العامة إذا تدخمت في الدعوػ.
وبذلؾ اشترط المشرع الميبي بموجب ىذا النص 99أال تكوف الدائرة التي فصمت في
جواز قبوؿ دعوػ المخاصمة ىي التي تنظر الجانب الموضوعي في ىذه الدعوػ.
بينما تكوف اإلحالة إلى دائرة خاصة مشكمة مف خمسة مستشاريف بحسب ترتيب أقدميتيـ
إذا ما كاف المخاصـ مستشا ار بإحدػ محاكـ االستئناؼ أو النائب العاـ ،ومف المنطقي أال يكوف
في تشكيل ىذه المحكمة أؼ عضو مف الدائرة التي فصمت في جواز قبوؿ دعوػ المخاصمة ىذا
أوالً أما ثانياً فإنو البد أف يكوف درجة المستشاريف في ىذه المحكمة أقدـ مف درجة المستشار
المخاصـ ،وال شؾ أف ىذا النظر يتالئـ مع ما ورد في نص المادة  724مف قانوف المرافعات
الميبي بأنو " أما إذا كاف المخاصـ مستشا ار في إحدػ محاكـ االستئناؼ أو النائب العاـ فتكوف
اإلحالة عمى دائرة خاصة مؤلفة مف خمسة مف المستشاريف بحسب ترتيب أقدميتيـ" ،كما يتفق
مع ما قررتو عدة نصوص في القانوف رقـ  6لسنة  2006بشأف نظاـ القضاء؛ كنص المادة 84
بأف "يحاؿ كل مف أخل بواجبات وظيفتو مف أعضاء الييئات القضائية الي مجمس بصفتو مجمسا
لمتأديب  ،وال يكوف مف بيف أعضائو مف أقاـ الدعوػ التأديبية" ،وكذلؾ يوافق الضمانات التي
أشار إلييا نص المادة  85بأف "ال تقاـ الدعوػ التأديبية إال بناء عمى تحقيق إدارؼ يتواله أحد
رؤساء محاكـ االستئناؼ بالنسبة الى شاغمي درجة مستشار فما فوقيا أو ما يعادليا أو عضو
مف إدارة التفتيش عمى اليئيات القضائية بالنسبة الى غيرىـ بشرط أف يكوف درجتو أعمى مف
درجة المحقق معو" .وأيضاً يتفق مع ما ورد في نص المادة  96تشكل لجنة برئاسة أحد

 99جاء بنص المادة  724مف قانوف المرافعات الميبي التي أقرت بأنو " إذا حكـ بجواز قبوؿ المخاصمة وكاف
المختصـ أحد قضاة المحكمة االبتدائية أو أحد أعضاء النيابة لدييا حدد الحكـ جمسة لنظر موضوع المخاصمة

في جمسة عمنية أماـ دائرة أخرػ مف دوائر محكمة االستئناؼ ويحكـ فييا بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو
النيابة المخاصـ وأقواؿ النيابة العامة إذا دخمت في الدعوػ"
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مستشارؼ المحكمة العميا تختاره جمعيتيا العمومية وعضوية اثنيف مف رؤساء محاكـ االستئناؼ
عضوا في المجمس".100
يختارىما المجمس عمى أال يكوف أؼ مف أعضاء المجنة
ً
في حيف تحاؿ الدعوػ إلى دوائر المحكمة مجتمعة إذا ما كاف المخاصـ مستشا ار
بالمحكمة العميا ،وال شؾ أنو مف المنطقي أال تكوف مف بيف محكمة الدوائر مجتمعة الدائرة التي
فصمت في جواز قبوؿ دعوػ المخاصمة إعماالً لمغاية التي توخاىا المشرع مف أف تكوف المحكمة
التي فصمت في قبوؿ دعوػ المخاصمة غير تمؾ التي تقضي في موضوع ىذه الدعوػ.
أما النظر في موضوع دعوػ المخاصمة يكوف في جمسة عمنية كما ذكرنا أعاله ،ويصدر
الحكـ فييا بعد سماع طالب المخاصمة والقاضي أو عضو النيابة المخاصـ ،ومما يالحع في
ىذا الصدد أنو ما مف قيد تضعو نتائج المرحمة األولى مف إجراءات جواز دعوػ المخاصمة مف
عدمو عمى مرحمة النظر في موضوع المخاصمة (المرحمة الثانية) ،وبالتالي لمحكمة الموضوع
أف تصدر حكميا إما بصحة المخاصمة أو برفضيا ،ولكل حالة منهما أثرها ففي األولى يترتب
عمى الحكم بصحة المخاصمة عدة أمور تظهر في:
األول :بطالف التصرؼ وىذا يعني؛ تصرؼ القاضي أو عضو النيابة العامة المخاصـ
باطالً بطالناً مطمقاً إذ ثبت أف تصرفو يشوبو خطأ ميني جسيـ أو كاف صاد ار عف غش أو
تدليس أو غدر سواء كاف ىذا التصرؼ حكما مف القاضي أو أم اًر مف القاضي أو عضو النيابة
العامة.
الثاني :إف كاف لمحكمة موضوع دعوػ المخاصمة الحق في القضاء ببطالف التصرؼ
أو الحكـ الصادر عف القاضي المخاصـ؛ فإنو إذا كاف البطالف تعمق بحكـ صادر لصالح غير
المدعي في دعوػ المخاصمة فإنو ليس ليذه المحكمة أف تقضي ببطالف ذلؾ الحكـ إال بعد
إعالف مف كاف ىذا الحكـ قد صدر لمصمحتو إلبداء أقوالو وفقا لنص المادة727مف قانوف
 100تختص  )1 ":منح اإلذف بالقبض عمي أعضاء الييئات القضائية أو حبسيـ أو التحقيق معيـ أو رفع

الدعوػ جنائية ضدىـ .

 )2تعييف المحكمة التي يكوف ليا الفصل في الجنايات والجنح التي تقع مف أعضاء الييئات القضائية ولو كانت
غير متعمقة بوظائفيـ ،دوف التقيد بأحكاـ االختصاص العاـ بالنسبة لممكاف".
[]42:
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المرافعات المدنية والتجارية الميبي ، 101وبيذا النص يتيح المشرع الميبي الفرصة أماـ كل طرؼ
في الدعوػ األصمية لمدفاع عف مصمحتو وحتى ال يؤخذ بحكـ في خصومة لـ يكف طرفا فييا.
كما يتوجب عمينا مراعاة أنو إذا قضت المحكمة ببطالف الحكـ الصادر لمصمحة غير المدعي
في دعوػ المخاصمة فإنو ليس ليا نظر الدعوػ األصمية التي فصل فييا ىذا الحكـ ،بمعنى
بطالف الحكـ يرتب إعادة الحاؿ لما كاف عميو قبل بدء الخصومة ،ولذوؼ الشأف رفع الدعوػ مف
جديد.
الثالث :بما أف حالة الدعوػ األصمية تعود إلى ما كانت عميو فإف المشرع بنص المادة
(استثناء
 728مف قانوف المرافعات (المشار إليو) 102يمنح الحق لمحكمة موضوع المخاصمة
ً
من الحالة السابقة الواردة في نص المادة  ) 727بأف تقضي في ىذه الدعوػ إذا رأت أنيا
صالحة لمحكـ بعد سماع أقواؿ الخصوـ.
أما أثر الحكم برفض دعوى المخاصمة ال يتعدػ أف يقضي قاضي موضوع
المخاصمة بالتضمينات عمى طالب المخاصمة إذا كاف ليا وجو .وعبارة إف (كاف ليا وجو ) ذات
مغزػ في أحكاـ قضائنا الميبي مف حيث إنو يمكف لممحكمة أف تقضي بالتضمينات أو التعويض
لممخاصـ كما يمكف ليا أف ترفض ذلؾ إذا ما رأت أنو ما مف ضرر وقع عمى المخاصـ ،وترسي
المحكمة العميا الميبية مبدأً في ىذا االتجاه بقوليا بأف ":103استعماؿ المخاصـ لحقو في رفع
ار بالقاضي المخاصـ ما لـ تثبت إساءة استعمالو ليذا
دعوػ المخاصمة ال يشكل دائماً إضرًا

الحق المخوؿ لو قانوناً ،وىو ما يقتضى توافر أركاف المسؤولية التقصيرية مف خطأ وضرر
وعالقة سببية في حق المخاصـ ويؤيد ذلؾ نص المادة  726مف قانوف المرافعات التي أجازت
الحكـ بالتضمينات إف كاف ليا وجو".

 101بأف "  ...ومع ذلؾ ال تحكـ ببطالف الحكـ الصادر لمصمحة خصـ آخر إال بعد إعالنو إلبداء أقوالو"

 " 102يجوز لممحكمة التي قضت ببطالف الحكـ في الحالة المذكورة في المادة السابقة أف تحكـ في الدعوػ

األصمية إذا رأت أنيا صالحة لمحكـ وبعد سماع أقواؿ الخصوـ"
103

دعوػ رقـ  54/42ؽ مخاصمة ،الدائرة المدنية األولى ،جمسة  26فبراير ( 2007حكـ غير منشور)
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يضاؼ إلى خصوصية ىذه الدعوػ أنو ال ينصرؼ الطعف في األحكاـ الصادرة بموجبيا
إال إلى تمؾ الصادرة مف محكمة االستئناؼ سواء بعدـ جواز الدعوػ أو قبوليا أو اإللزاـ بالغرامة
أو الحكـ بالتضمينات؛ كل ذلؾ اليجوز الطعف فيو إال بالنقض إذا كاف الحكـ صاد ار عف محكمة
االستئناؼ في حيف ال يقبل الطعف بيذا الخصوص في األحكاـ الصادرة عف المحكمة العميا فيو
ال يقبل إعادة التماس النظر ألنو ليس مف بيف أسبابيا.104
أخيرا؛ بما أنو جاء عف المحكمة العميا الميبية بأف " موضوع دعوػ المخاصمة ىو
ً

مساءلة القاضي عف خطئو في حاالت معينة وبشروط خاصة وفق نص المواد  720إلى 730
مف قانوف المرافعات وبيدؼ الحصوؿ عمى حكـ بإلغاء الحكـ أو التصرؼ الصادر في الدعوػ
مع إلزاـ القاضي المخاصـ بالتعويض" فإننا هنا نتساءل هل الدولة مسؤولة عما قضت به
محكمة موضوع المخاصمة من تعويضات وتضمينات عمى القاضي أو عضو النيابة المخاصم؟
عمميا لـ نجد أؼ حكـ في القضاء الميبي يقضي بقبوؿ موضوع المخاصمة ويمزـ
المخاصـ سواء القاضي أو عضو النيابة العامة بالتعويض ،غير أننا نتبيف اإلجابة عف ىذا
السؤاؿ بما ورد في نص المادة  720مف قانوف المرافعات الميبي بأف " الدولة مسؤولة عما يحكـ
بو مف التضمينات عمى القاضي أو عضو النيابة العامة بسبب ىذه األفعاؿ وليا حق الرجوع
عميو" ،وتفسر عبارة حق الرجوع عميو مف جية عدـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية،
ولكف في حالة إعسار المخاصـ فإنو عمى الدولة االلتزاـ بما ُقضي بو مف تضمينات؛ مما يعني
أف الدولة مسؤولة عنو ال مسؤولة معو.
استثناء عن مبدأ عدم
الدللة عمى ما سبق تظهر في قولنا بأن دعوى المخاصمة
ً

بناء عمى حقيقتين:
مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية ،وذلك ٍ

األولى :أف دعوػ المخاصمة في األساس دعوػ تعويض ولو كانت غير عادية لكونيا
تنص في ذات الوقت عمى بطالف التصرؼ أو الحكـ الصادر مف المخاصـ سواء كاف القاضي
أو عضو النيابة العامة ؛ بمعنى أنو إذا ما ُقضي بصحة المخاصمة فإف أوؿ إجراء مترتب عمى
 104د .حممي مجيد ،قواعد المرافعات الميبية .طرابمس :الجامعة المفتوحة.1993 ،
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ىذا الحكـ بطالف ذلؾ التصرؼ أو الحكـ ،وأف تفصل في الدعوػ األصمية إذا كانت صالحة بعد
سماع أقواؿ الخصوـ ،وال شؾ أف ذلؾ يعتبر التعويض الحقيقي لمخصـ المضرور مف ىذا
التصرؼ أو الحكـ.
الحقيقة الثانية :وفقاً لمقاعدة الواردة في نص المادة  727مف قانوف المرافعات الميبي
(المشار إليو) فإنو يجوز اختصاـ الدولة في دعوػ المخاصمة مع المخاصـ لكونيا مسؤولة عف
ما يقضي بو في ىذه الدعوػ مف تضمينات عمى القاضي أو عضو النيابة العامة المخاصـ
قضى بو مف تضمينات
باعتباره موظف عاـ تابع لمدولة واف كاف ليا حق الرجوع عميو فيما ُي َ

105

لكونيا ال تسأؿ معو.

 105المستشار مصطفى مجدؼ ىرجة ،رد ومخاصمة القضاء في ضوء الفقو وأحكاـ القضاء .القاىرة :المكتبة
القانونية -1995 ،ص.101
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الخاتمة
يتضح مف ىذه الدراسة أف القاعدة المقررة بموجب أحكاـ القانوف الميبي في نظرية
مسؤولية الدولة عف التصرفات الخاطئة الصادرة عف موظيفييا ىي عدـ مسؤولية الدولة عف
أعماؿ السمطة القضائية إال إذا نص المشرع صراحة عمى خالؼ ذلؾ ،ومف ىذه النصوص ما
جاء في شأف دعوػ مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مما يعني أف ىذه الدعوػ استثناء
عف مبدأ مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية .وبذلؾ ننتيي إلى جممة مف النتائج
والتوصيات نوجزىا فيما يمي:
أولً /النتائج
فقيا نظ ار لما
 ال مجاؿ إلقرار مسؤولية الدولة عف أخطاء السمطة القضائية باعتباره خ ًطأ مر ً
يثيره ىذا الرأؼ مف جدؿ واسع يتعمق بخصوصية مرفق القضاء وطبيعة أعماؿ القاضي وعضو

النيابة العامة المتميزة باالستقاللية عف أية سمطة رئاسية ،باعتبار أف جوىر القضاء في القانوف
الميبي يقوـ عمى استقالؿ السمطة القضائية عف غيرىا مف سمطات الدولة التي إف كاف عمييا
االلتزاـ بمقتضيات القانوف فإنو ال سمطاف عمى العمل القضائي إال سمطة هللا والضمير ،وىي
صفة تميز القضاة وأعضاء النيابة العامة عف مف سواىـ مف موظفي الدولة الذيف يخضعوف في
أداء واجباتيـ لسمطة رؤسائيـ بموجب القانوف.
 استقالؿ القضاء حجة لـ تعد تؤتي ثمارىا بالنظر إلى تطور فكرة حق الدولة عمى األفراد،لذلؾ ما مف خطر عمى ىذه االستقاللية إذا ما تمعنا في الرأؼ القائل بأف المسؤولية عف أعماؿ
السمطة القضائية تقع عمى عاتق الدولة وليست عمى الحكومة باعتبار أف مرفق القضاء أحد
أجيزتيا وأف العامميف فيو موظفوف يخضعوف في تعينيـ وترقيتيـ وتحديد اختصاصاتيـ لقانوف
الدولة والنشاط الذؼ يقوـ بو ىذا المرفق ىو مظير مف مظاىر نشاط الدولة.
 الضمانات التي تحققيا نظرية مسؤولية الدولة عف أعماليا غير المشروعة كفيمة بأف تضع حداًلمخاوؼ القائميف بأف ترتيب المسؤولية عف أعماؿ السمطة القضائية سيؤدؼ إلى احجاـ ىذه
السمطة عف القياـ بما عمييـ استيدافاً لمعدالة اتجاه الدولة.
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 دعوػ المخاصمة شرعت لمواجية خروج القاضي وعضو النيابة العامة عف مقتضيات العملالوظيفي ،كل ذلؾ مف أجل إثبات الضرر الذؼ وقع عمى طالب المخاصمة .وبالتالي مناقشة
أسبابيا بالقدر الالزـ لمتحقق مف مدػ تعمقيا بالدعوػ يمثل حماية حقيقية لمينية القاضي وعضو
النيابة العامة.
ثانياً /التوصيات
 اشتراط المشرع الميبي في قواعد المخاصمة أف يرتكب القاضي أو عضو النيابة العامة خطأًجسيما أثناء ممارسة أؼ منيما لوظيفتو حتى تترتب المسؤولية عف تصرفاتيما يجعل مف
مينياً
ً
دعوػ المخاصمة غير مجدية مف الناحية العممية والداللة عمى ذلؾ أننا لـ نجد أؼ حكـ لمقضاء
الميبي يقضي بصحة مخاصمة القاضي أو عضو النيابة العامة ويرتب عمى ىذا الخطأ مسؤولية
الدولة رغـ الدعاوػ المتكررة في شأف مخاصمة ىذه الفئة ،لذا مف المفترض عمى المشرع الميبي
أف ينص عمى تحقق مسؤولية أعضاء السمطة القضائية في حالة وجود خطأ دوف االعتداد
بجسامتو وبساطتو نظ ار لصعوبة التمييز بينيما.
 ىذا المبدأ ال يتفق مع مقتضيات العدالة مف جية أف القاضي الميبي يقضي بالتعويض عفأعماؿ الضبط اإلدارؼ؛ فمف باب أولى أف يرتب التعويض عف الخطأ المتسبب في الضرر مف
أعماؿ مأمورؼ الضبط القضائي لما في إجراءاتو مف مساس بحرية األفراد كالحرية الشخصية.
 التطور القانوني في التشريع المقارف يتجو إلى تقرير المسؤولية في حالة الحبساالحتياطي ،106وفي حالة الحكـ بالبراءة بموجب التماس إعادة النظر ،وفي حالة تأخر صدور
األحكاـ؛ وبالتالي آف اآلواف لممشرع الميبي أف يدفع برقابتو في ىذا االتجاه ويحذو حذو ىذه
ضرر عمى المتقاضي مف مرفق
ًا
التشريعات ومف جية أخرػ بعض األعماؿ القضائية ترتب
القضاء حتى مف دوف خطأ كالتأخر عف اصدار الحكـ في الدعوػ.
أيضا آف اآلواف أف تستبعد فكرة الخطأ الجسيـ كعنصر وحيد يرتب التعويض عف أعماؿ
ً -

السمطة القضائية ،وبالتالي يعتبر األساس القانوني الذؼ تستند إليو مسؤولية الدولة عف أعماؿ
106

راجع د .عمي دمحم عنيبة ،المسؤولية عف الحبس االحتياطي (المرجع السابق ذكره).
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قرر
السمطة القضائية بأف يكتفى بتحقق الضرر مف مرفق القضاء ،وال شؾ أف في ذلؾ إ ا
َ
لممسؤولية مف دوف خطأ مما يعد نقمة ىامة في نظرية مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة
القضائية التي يقع عمى عاتق قضاؤنا تطويرىا وتوسيع مجاؿ تطبيقيا.
أخير نأمل مف المشرع الدستورؼ (لجنة صياغة الدستور) أف ينص عمى ىذه المسؤولية ولو
 ًافي حاالت محددة أسوة بالدستور المغربي الصادر  2011في الفصل  122منو تحت عنواف

حقوؽ المتقاضيف لقواعد سير العدالة جاء فيو " حق كل متضرر مف خطأ قضائي الحصوؿ عمى
تعويض تمنحو الدولة" ،كما يتوجب عمييا أيضاً أخذاً بما قرره المشرع الفرنسي أف تضع أضرار
الحبس االحتياطي وكذلؾ براءة المحكوـ في حالة التماس إعادة النظر ،وأيضا األضرار الناتجة
عف تأخر صدور الحكـ القضائي خالؿ مدة معقولة مف بيف الحاالت التي تتحقق بيا مسؤولية
الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية.
 في الختاـ ال يسعنا إال التمسؾ بما توصمنا إليو في ىذه الدراسة باعتبار أف إقرار مسؤوليةالدولة عف أعماؿ السمطة القضائية ،ومنح المتضرر عف الخطأ القضائي التعويض المناسب عما
ُلحق بو مف ضرر مادؼ أو معنوؼ حتى في حالة المسؤولية مف دوف خطأ ُي ُّ
وجيا مف وجوه
عد ً
العدالة ،وال ُيخفى عف أحد ما لذلؾ مف أثر طيب في نفوس المتقاضيف ناىيؾ عف إشاعة
الطمأنينة والثقة بيف األفراد بجيازنا القضائي.
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المصادر والمراجع:
أول /الكتب
ً
إبراىيـ دمحم عمي ،االتجاىات الحديثة في مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية -القاىرة:
دار النيضة العربية.2001 ،
إبراىيـ دمحم عمي ،االتجاىات الحديثة في مسؤولية الدولة عف أعماؿ السمطة القضائية -القاىرة:
دار النيضة العربية.2001 ،
أحمد ماىر زغموؿ ،أعماؿ القاضي التي تحوز حجية األمر المقضي وضوابط حجيتيا .القاىرة:
دار النيضة العربية.1995 ،
أنور رسالف ،مسؤولية الدولة غير التعاقدية .القاىرة :دار النيضة العربية ،1982 ،ط.2
جابر جاد نصار ،مسؤولية الدولة عف أعماليا غير التعاقدية ،القاىرة :دار النيضة العربية،
.1995
حسيف حمودة الميدوؼ ،شرح أحكاـ الوظيفة العامة .مصراتو :الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع
واإلعالف ،2002 ،ط.2
د .أحمد فتحي سرور ،المركز القانوني لمنيابة العامة -القاىرة
د .حممي مجيد الحمدؼ ،قواعد المرافعات الميبية .طرابمس :الجامعة المفتوحة.1993 ،
د .حممي مجيد ،قواعد المرافعات الميبية .طرابمس :الجامعة المفتوحة.1993 ،
د .عبدالفتاح بيومي ،سمطة النيابة العامة في حفع األوراؽ واألمر باألوجو إلقامة الدعوػ
الجنائية
د .فاروؽ الكيالني ،استقالؿ القضاء .المركز العربي لممطبوعات  ،1999 ،الطبعة الثانية.
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د .فتحي والي ،الوسيط في قانوف القضاء المدني .القاىرة :دار النيضة العربية ،1981 ،ط.3
د .مأموف سالمة ،األجراءات الجنائية في التشريع الميبي .طرابمس :منشورات الجامعة المفتوحة.
د .محمود عمر معتوؽ ،المسؤولية اإلدارية عف الخطأ المرفقي في القانوف الميبي ( دراسة
تطبيقية مقارنة) الطبعة األولى.2005 :
د .ياسيف بف ربح ،أحكاـ المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ .االسكندريو :مكتبة الوفاء
القانونية ،2014 ،ط.1
رمزؼ الشاعر ،المسؤولية عف أعماؿ السمطة القضائية ،القاىرة :دار النيضة العربية، 1983 ،
ط.2
سميماف الطماوؼ ،القضاء اإلدارؼ (الكتاب الثاني) -القاىرة :دار الفكر العربي.2003 ،
عبدالرؤوؼ ىاشـ بسيوني ،قرينة الخطأ في المسؤولية اإلدارية -األسكندريو :دار الفكر العربي،
.2007
عبدالمنعـ عبدالعظيـ جيرة ،التنظيـ القضائي في ليبيا -بنغازؼ :جامعة قاريونس،1987 ،
الطبعة الثالثة.
عبدالناصر عثماف حسيف ،استقالؿ القضاء .القاىرة :دار النيضة العربية.2008 ،
عمار عوايدؼ ،نظريةالمسؤولية اإلدارية -الجزائر :ديواف المطبوعات الجامعية
الكوني عمي اعبودة ،النظاـ القضائي الميبي .طرابمس :المركز القومي لمبحوث والدراسات
العممية.
لممزيد راجع أحمد أبو زقية ،قانوف المرافعات ،الجزء األوؿ ،بنغازؼ :جامعة قاريونس،2003 ،
ط.1
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دمحم رضا النمر ،مسؤولية الدولة عف التعويض عف أخطاء القضاء (دراسة مقارنة) .القاىرة :دار
الفكر الجامعي.2011 ،
دمحم فتحي ،الحماية الدستورية لمموظف العاـ .رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة.1997 ،
دمحم ماىر أبو العينيف ،إجراءات الدعوػ أماـ محاكـ مجمس الدولة (الجزء األوؿ) .القاىرة :دار
أبوالمجد2005 ،
محمود محمود مصطفى ،مسؤولية الدولة عف عمل السمطة القضائية .رسالة دكتوراه ،جامعة
القاىرة.1938 ،
مصطفى مجدؼ ىرجة ،رد ومخاصمة القضاء في ضوء الفقو وأحكاـ القضاء .القاىرة :المكتبة
القانونية.1995 ،
مصطفى محمود عفيفي ،الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة والمنازعات اإلدارية في مصر والدوؿ
األجنبية (الجزء الثاني)مطبعة جامعة طنطا.
ىشاـ عبد المنعـ عكاشة ،مسؤولية اإلدارة عف عف أعماؿ الضرورة (دكتوراه ،كمية الحقوؽ:
جامعة القاىرة.)1998 ،
ثانيا /المقالت واألبحاث
ً
اليادؼ عمى بوحمره ،نيابة ومحكمة امف الدولة في ليبيا -مجمة إدارة القضايا ،العدد الثالث
عشر :السنة السابعة.
عبدالعظيـ الوزير ،المسؤولية الجنائية لمقضاة .بحث منشور بالمجمة الجنائية القومية ،المجمد:38
العد ،1،2،3مارس /يونيو .1995
عطية مينا ،ضمانات المسؤولية المدنية لمقضاة .المجمة الجنائية القومية ،المجمد:38
العدد( 1،2،3مارس/يونيو.)1995
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عمي دمحم عنيبة ،المسؤولية عف الحبس االحتياطي (دراسة مقارنة)ز مجمة الساتل ،السنة الثانية:
العدد الرابع.
فرج أحمد معػروؼ ،المحاكـ المتخصصة كوسيمة لالرتقاء بالعدالة (ورقة مقدمة إلى المؤتمر
الرابع لرؤساء المحاكـ العميا في الدوؿ العربية "الدوحة"  26/24سبتمبر . )2013
دمحم الكبتي ،مسؤولية الدولة عف مخاصمة القضاء .مجمة الساتل ،السنة الثانية :العدد الرابع،
أبريل .2008
مصطفى كيرة ،حقوؽ القاضي وواجباتو .مجمة األمف والقانوف تصدر عف كمية الشرطة
دبي،العدد األوؿ ،يناير .1993
ثال ًثا /األحكام القضائية
مجمة المحكمة العميا الميبية ،أعداد مختمفة
مجموعة المبادغ القانونية التي قررتيا المحكمة اإلدارية العميا ،السنة الرابعة.
مجموعة أحكاـ محكمة النقض ،السنة الثالثة عشر :العدد األوؿ
المنظومة االلكترونية  ،و ازرة العدؿ /ليبيا.2004 ،
ابعا /الفتاوي
رً
مجموعة المبادغ القانونية لفتاوؼ اإلدارة العامة لمقانوف لسنتي 1976 /1975ـ -ص ،130بند
.254
خامسا /مواقع النترنت
ً
http://archive.libyamostakbal.org/Articles0509/dr_alhadi_buhamra_260509.html
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قاموس المعاني:

www.almaany.com

[]442

نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في التشريعات المقارنة

نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في التشريعات المقارنة
الباحثة :بشرى سعيد سميمان سيف الكعبي
كمية القانون /جامعة الشارقة

الرقم الجامعيU15100643 :

إشراف األستاذ الدكتور دمحم نورالدين سيد

المقدمة
تسعى الدولة الى حماية مواطنييا ومجتمعيا مف الجريمة بوسائل متعددة ،وتيتـ بتنفيذ
القانوف والعدالة الجنائية ،وذلؾ عبر سياسة جنائية تيدؼ الى ردع التصرفات المضادة لمنظاـ
االجتماعى ،وقد عرفت النظـ الجنائية بالعالـ اختالفاً فى سياستيا الجنائية نتيجة لمخمل الموجود
فى بعض أمور عدالتيا الجنائية ،وفشل النظـ التقميدية فى حل ىذه المعضمة ،حيث اختمفت ىذه
السياسات عف المفاىيـ القديمة التى كانت تعتمد عمى السياسات العقابية بالدرجة األولى ،مما
أظير سمبياتيا فى بعض الجرائـ البسيطة ،والتى يمكف حميا دوف تدخل القضاء فييا مما أدػ
الى ظيور أفكار جديدة مستمدة مف القيـ المجتمعية ،تعتمد عمى ارادة األطراؼ فى حل النزاع،
وانيائو خارج دائرة القضاء ،كالوساطة الجنائية وغيرىا .ولرصد تطور المسائل التصالحية فى
النظـ القانونية البد مف الوقوؼ عمى أسباب بعض النظـ الجنائية فى تبنى ىذه المسائل ،والتى
مف أىـ أسبابيا عجز األجيزة القضائية عف القياـ بدورىا فى تحقيق العدالة الجنائية ،المرجع
الذؼ جعل الفقياء ودفعيـ الى القوؿ بأف العدالة الجنائية التى تنصف اآلخريف ،أضحت فى
حاجة لمف ينصفيا(.)1

 1عمر سالـ :نحو تيسير اإلجراءات الجنائية ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ،القاىرة،
 ،1997ص.29
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تحتل الوساطة الجنائية إلى جانب أنظمة التصالح والمفاوضة عمى االعتراؼ ،والتسوية
متميزا ،تزداد أىميتو فى جميع األنظمة
دور
الجنائية ،واألمر الجنائى؛ مكانة ميمة ،وتمعب ًا
ً
القانونية المقارنة ،وتنبع أىمييتيا مف كونيا تسعى الى تنمية ،وتعزيز ما يطمق عميو العدالة

التصالحية أو التفاوضية ،يضاؼ إلى ذلؾ سعييا الى تفعيل ما يسمى بالطرؽ البديمة لحل
المنازعات ،أو الوسائل المستحدثة إلدارة العدالة الجنائية(.)2
كما تشيد السياسة الجنائية المعاصرة محاور جديدة لالىتماـ بالمجنى عمييـ ،واألخذ
بسياسة الحد مف التجريـ ،والحد مف العقاب ،والمعالجة غير القضائية لممنازعات الجنائية ،وقد
أصبحت الوساطة الجنائية – بما تقوـ عميو مف تعويض لممجنى عميو وتأىيل الجناة – مف أىـ
بدائل المالحقة القضائية فى التشريعات المقارنة(.)3
وتتجمى أزمة العدالة الجنائية فى العديد مف النواحى مف بينيا الزيادة فى حجـ الجرائـ،
والتضخـ التشريعى ،وفشل السجف فى القياـ بدوره اإلصالحى ،وارتفاع مؤشر الجريمة ،واكتظاظ
المؤسسات العقابية بالسجناء ،وغير ذلؾ مف تجميات األزمة ،ونتيجة لذلؾ سعت مختمف
التشريعات الى القياـ بالعديد مف الحموؿ لمساعدة نظاـ العدالة الجنائية عمى تحقيق العديد مف
األىداؼ المنشودة مف ورائو ،ومنيا األساس فى تخفيض معدالت الجريمة ،وكذلؾ معدالت
العود.
كما نجد أف الوساطة الجنائية ىي أىـ ظاىرة مف ظواىر االنفتاح عمى الوسائل البديمة
لحل النزاعات وذلؾ ليتـ تفادؼ التعقيدات الموجودة في القضاء ،كما تـ تبني نظاـ الوساطة
الجنائية في فروع القانوف المختمفة منيا القانوف الجنائي ،كما تبنت مجموعة مف التشريعات
الوساطة الجنائية ضمف منطوقيا القانوني.

 2أحمد بالؿ :التطبيقات المعاصرة لمنظاـ االتيامى فى القانوف األنجمو األمريكى ،دار النيضة العربية لمنشر
والتوزيع ،القاىرة ،1992 ،ص .359

 3رامي متولي القاضي :الوساطة الجنائية فى القانوف الجنائى اإلجرائى المقارف ،مكتبة كمباء ،جامعة الشارقة،
اإلمارات العربية المتحدة ،2010 ،ص .7
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فيجوز لمنيابة العامة حاؿ نظرىا القضايا الجنائية البسيطة ،والتى تتسـ بوجود روابط
دائمة بيف أطرافيا؛ وقبل اتخاذ قرارىا بشأف الدعوػ الجنائية؛ أف تحيل القضية إلى وسيط ،حيث
يتـ الحصوؿ عمى موافقة األطراؼ ،بدالً عف إصدار أمر بحفع األوراؽ بالشكل الذػ يؤدػ عمى
حل الخصومة ،أو تحريؾ الدعاوػ فى قضايا ال يفضل أف تشغل بيا المحاكـ .وبذلؾ يمكف
اعتبار الوساطة الجنائية أحد الوسائل إلنياء الدعاوػ الجنائية

قبل تحريكيا بمعرفة النيابة

العامة؛ أػ مف بدائل رفع الدعوػ الجنائية(.)4
ومف ىنا تبرز أىمية البحث فى بدائل إدارة العدالة الجنائية بصفة عامة ،وفى موضوع
الوساطة الجنائية عمى وجو الخصوص ،حيث تمثل واحدة مف أىـ آليات العدالة التفاوضية التى
زاد اعتناؽ التشريعات الجنائية ليا ،استجابة لمتوجيات الحديثة فى إدارة حق الدولة فى العقاب،
وكرد فعل مباشر ألزمة عالمية لمعدالة الجنائية رصدتيا اإلحصائيات ،والتقارير عف أعداد
المنازعات القضائية ،وعف متوسط مدة نظر تمؾ المنازعات أماـ جيات التقاضى(.)5
أهمية البحث
األهمية العممية
تتضح أىمية ىذه الدراسة العممية مف خالؿ تتبع موضوع الوساطة الجنائية الدراسات
المقارنة فى النظـ القانونية المعاصرة ،وفى الدوؿ العربية فى النظـ القانونية المعاصرة ،كما
تسعى الدراسة إلى التعمق فى الفمسفة التى تقوـ عمييا فكرة العدالة التفاوضية والتصالحية ،وتبرز
مدػ توافق تمؾ الفمسفة مع العدالة الجنائية ،وتقارب بيف الوساطة الجنائية ،وما يدنو منيا ،أو
يشتبو بيا مف الوسائل.

4 CARIO (R): La mediation penale entre repression et reparation, L, Harmattan,
1997, P.7. On https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetails
5 Orientation donnees aux affairs penales en 2006: Annuaire statistique de la
Justice , Ministere de la Justice , Editions 2008, p. 107. On
http://www.justice.gouv.fr
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األهمية التطبيقية
سوؼ تقوـ الباحثة بتحميل مضموف تطبيقات الوساطة الجنائية بعض التشريعات
الوضعية المقارنة فى النظـ القانونية المعاصرة و دوؿ مجمس التعاوف الخميجى ،ىذا إلى جانب
تقديـ مقترح قانوني مف أجل تفعيل نظاـ الوساطة الجنائية فى اإلجراءات الجنائية فى النظاـ
القانونى اإلمارتى ،وال تقف الباحثة عند مجرد سرد النصوص القانونية ،والتعميق عمييا ،وانما
تمتد لتشمل واقع الممارسة العممية لموساطة الجنائية تسعى إلى تسييل ميمة التطبيق عف طريق
المقارنة بيف متطمبات نجاح تطبيقيا فى األنظمة القانونية األخرػ ،ومتطمبات المشرع اإلماراتى
لتطبيقيا فى النظاـ القانونى اإلماراتى.

إشكالية البحث
يتضح مف العرض السابق بجالء تساؤؿ ىاـ حوؿ الجدوػ مف وراء النظاـ الجنائى
الحالى؟ .فالجرائـ بمختمف أنواعيا مف سرقة واغتصاب وقتل الخ ،لـ تعد استثنائية بل أصبحت
عادية نتيجة لمدرجة الكبيرة ،والمرتفعة التى تمارس بيا ،فالتطور الذػ عرفتو المجتمعات البشرية
صاحبو تطور لمجريمة؛ حيث انتقمت مف العفوية ،والبساطة الى التنظيـ الذػ يتصف بالدقة
والتخطيط واإلعداد ،مما أدػ ظيور جرائـ جديدة متطورة .ونتيجة لعدـ قدرة آليات العدالة
الجنائية عمى محاربة الجريمة ،أو الوقاية منيا مف جية ،وعجزىا عف مسايرة ىذا المد اإلجرامى
مف جية ثانية ،بسبب غياب سياسة عقابية دقيقة ،ومنيجية تتناسب مع ىذا الواقع الجديد
لمجريمة ،ونيج سياسات كالسيكية قديمة ،ومنيا تكثيف معدؿ االعتقاالت لردع المجرميف،
والحيمولة دوف اقترافيـ لجرائـ مستقبمية؛ مما كاف لو تأثير واضح عمى واقع السجوف ،وزاد مف
تأزـ السياسة ،والعدالة الجنائية( .)6وانطالًقا مف ىذ الواقع المأزوـ لـ يعد مف مناص مف التفكير
فى نظاـ جديد لمعاجة أزمة العدالة ،والسياسة الجنائية والعقابية ،واالنفتاح عمى الوسائل البديمة

 6يوسف بف ناصر :أزمة السياسة الجنائية بالمغرب ،الموسوعة القانونية لمقاضى يوسف بف ناصر ،الواحة
القانونية ،المغرب ،2004 ،ص.28
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وتفاديا لتعقيدات القضاء ،وكثرة شكمياتو ،والعواقب التى تنجـ عنيا ،لذلؾ قامت
لحل النزاعات،
ً
مجموعة مف النظـ القانونية فى تبنى نظاـ الوساطة الجنائية فى فروع القانوف المختمفة ،فى
المواد القانونية المدنية ،واإلدارية ،والعائمية ،والجنائية.
كما نجد أف ألزمة العدالة الجنائية نتائج كبيرة ومؤثرة عمى المجتمع ،أو عمى حقوؽ
المتيميف ،أو المجني عمييـ ،ما يعني عدـ إشباع غريزة العدالة في نفوس المتقاضيف ،وتنحصر
آثار ىذه األزمة في عبء العمل الممقى عمى عاتق سمطات تنفيذ القانوف في اإلجراءات
()7

الجنائية ،واإلخالؿ بمبدأ المساواة ،وقدرة الجياز القضائي ..الخ

لذلؾ فإف السياسة الجنائية

الحديثة المعاصرة مطالبة ،وعمى وجو السرعة ليس فقط بتيسير اإلجراءات الجنائية ،بل واألخذ
كثير
بوسائل أكثر مرونة وقابمية لمتطور في حل المنازعات الجزائية ،يكوف مف شأنيا أف تسيـ ًا
في عالج تمؾ االزمة .ولمجابية تمؾ النتائج كاف البد مف البحث عف البدائل ،وانطمقت كافة

األفكار في ىذا الشأف مف فكرة مؤداىا أف العدالة الجنائية تعد مشكمة الجميع؛ مشكمة الدولة
بكافة قطاعاتيا وأفرادىا؛ فيجب عمى كل فرد المساىمة في إيجاد حل ليا ،وىذا ما أوصى بو
()8

المجمس األوروبي

في  23يونيو لعاـ 1983ـ في توصيتو المتعمقة بمساىمة األفراد في

السياسة الجنائية ،والتي تؤكد عمى أىمية تكاتف كل القوػ في المجتمع في إعداد وتنفيذ
التوجيات الجديدة لمسياسة الجنائية ،وجاء نصيا عمى أف" :المجمس يوصي حكومات الدوؿ
األعضاء بتشجيع مساىمة العامة في تحضير ،وتطبيق سياسة جنائية متجية إلى منع اإلجراـ،
والمجوء إلى بدائل العقوبات السالبة لمحرية ،وضماف مساعدة الضحية(.)9
ولكل ىذه المطالب وغيرىا مف مفاسد السجوف بدأت الدوؿ تجأر بالشكوػ فى
المؤتمرات ،والمحافل الدولية الميتمة بمنع الجريمة ،ومعاممة المذنبيف التي تعقد كل خمس سنوات
 7أحمد براؾ :العقوبات الرضائية في الشريعة اإلسالمية واألنظمة الجنائية المعاصرة ،دراسة مقارنة ،رسالة
دكتوراه منشورة ،دار النيضة العربية ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة ،2010 ،ص.43

 8المجمس األوروبي ىو :اجتماع لرؤساء الدوؿ والحكومات في الدوؿ األعضاء باالتحاد األوروبي باإلضافة إلى
رئيس المفوضية األوروبية ويعقد االجتماع مف  3-2مرات في العاـ التخاذ الق اررات السياسية واالقتصادية
اليامة ،ورسـ سياسة االتحاد ويرأسو عادة الدولة التي تترأس مجمس االتحاد األوروبي ،ويتـ اتخاذ الق اررات فيو

باإلجماع ،وال يعتبر المجمس مف األجيزة اإلدارية لالتحاد.
 9عمر سالـ :مرجع سابق ،ص.13
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في كنف منظمة األمـ المتحدة ،مما حدا بيذه المؤتمرات لممناداة بعدـ المجوء إلى العقوبات
السالبة لمحرية إال كمالذ أخير( ،)10وبناء عمى ىذه التوصيات ظيرت اتجاىات حديثة تنادؼ
بإيجاد بدائل لمدعوػ الجنائية تتميز بسرعة الفصل في الخصومة ،وتحقق العدالة االجتماعية
وتعيد الحق ألصحابو ،وتكوف لمعقوبة فييا دور ميـ في إصالح الفرد ،وتتالفى ما يترتب عمييا
مف سمبيات اجتماعية ومف ىذه البدائل الصمح الجنائي ،واألمر الجنائي ،والتسوية الجنائية،
والوساطة الجنائية.
وىنا تتضح اإلشكالية العامة لموضوع الدراسة الراىنة ،والتي تحددىا الباحثة مف خالؿ
التساؤؿ التالي:
ما ىو نطاؽ تطبيق نظاـ الوساطة الجنائية في التشريعات المقارنة
ويتفرع عف ىذا تساؤالت فرعية تمثل محور البحث في اإلجابة عمييا ومنيا:
 -1ما ىو تعريف الوساطة الجنائية ،وطبيعتيا القانونية؟
 -2ما ىو نظاـ الوساطة الجنائية مف حيث نوع الجرائـ التي يمكف المجوء إلى الوساطة
الجنائية إلنياء الدعوػ بشأنيا؟
 -3وما ىو نطاؽ الوساطة الجنائية مف حيث األطراؼ الذيف يحق ليـ التدخل فييا؟
أهداف البحث
وفي ضوء ما سبق مف عرض إلشكالية البحث ،وفي سياؽ التساؤؿ العاـ يمكف لمباحثة
في ىذا الجزء أف تقوـ بعرض األىداؼ ،وذلؾ عمى النحو التالي:
 التعرؼ عمى ماىية الوساطة الجنائية ،والطبيعة القانونية ليا. التعرؼ عمى نطاؽ تطبيق الوساطة الجنائية ،واإللماـ بأحكاميا ،وشروط تطبيقيا ،واجراءاتمباشرتيا فى األنظمة اإلجرائية المقارنة.
 تقديـ تصور مقترح مف أجل تفعيل نظاـ الوساطة الجنائية فى النظاـ القانونى اإلمارتى. 10ياسر بف دمحم سعيد :الوساطة الجنائية فى النظـ المعاصرة ،دراسة تحميمية،جامعة نايف العربية لمعموـ
األمنية،الرياض ،2011،ص .3
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مناهج البحث
تقوـ الدراسة عمى منيج يجمع بيف المنيج االستقرائي ،والمنيج االستنتاجي التحميمي ،لكونو
أفضل الوسائل والسبل لمبحث عف الحقائق ،واستكشاؼ معمومات جديدة ،وتسمى بالطريقة
االستقرائية االستنتاجية( ،)11كما تعتمد الدراسة عمى استخداـ المنيج المقارف بيف القوانيف،
والتشريعات ،واالتفاقيات الدولية ،والوطنية
خطة البحث
المقدمة
المبحث التمهيدي :تعريف الوساطة الجنائية وطبيعتها القانونية
المطمب األوؿ :تعريف الوساطة الجنائية
المطمب الثاني :الطبيعة القانونية لموساطة الجنائية
المبحث األول :نطاق الوساطة الجنائية من حيث الجرائم.
المطمب األوؿ :الموقف التشريعي مف تحديد الجرائـ محل الوساطة الجنائية.
المطمب الثاني :نوع الجرائـ التي يمكف تطبيق الوساطة الجنائية فييا.
المبحث الثاني :نطاق الوساطة الجنائية من حيث األطراف.
المطمب األوؿ :النيابة العامة.
المطمب الثاني :الوسيط الجنائي.
المطمب الثالث :المتيـ والمجني عميو.
الخاتمة :النتائج والتوصيات

 11عبد الوىاب أبو سميماف ابراىيـ :كتابة البحث العممي صياغة جديدة ،مكتبة الرشد ،الطبعة التاسعة ،الرياض،
المممكة العربية السعودية ،2005 ،ص .64
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المبحث التمهيدي
تعريف الوساطة الجنائية وطبيعتها القانونية
تمهيد وتقسيم:
اعتمدت القوانيف المقارنة والتشريعات عمى الوساطة الجنائية ،وذلؾ باعتبارىا مف أىـ الوسائل
القانونية الحديثة التي تيدؼ إلى إيجاد الحموؿ العممية ،والعممية لممشكالت التي تواجو أنظمو
العدالة الجنائية ،وذلؾ في إطار اإلجراءات الجنائية التي تتـ بعد وقوع الجرائـ المختمفة ،والتي
يتبعيا العديد مف اآلثار السمبية ،والتي ال يمكف التغمب عمييا إال مف خالؿ تدخل الوسطاء بيدؼ
إصالح العالقة االجتماعية( .)12وعمى ىذا األساس وفي إطار الفصل الراىف تقوـ الباحثة
بالتعرؼ عمى أىـ المفاىيـ اإلصالحية والقانونية لمفيوـ الوساطة الجنائية ،وذلؾ مف خالؿ
المبحث والمطالب التي يتـ عرضيا عمى النحو التالي:
المطمب األوؿ :تعريف الوساطة الجنائية.
المطمب الثانى :الطبيعة القانونية لموساطة الجنائية والسمات المميزة ليا.

المطمب األول
تعريف الوساطة الجنائية
البد مف الوقوؼ عمى أىـ المفاىيـ النظرية والقانونية لموساطة الجنائية ،وذلؾ مف خالؿ
تناوؿ التعريف المغوؼ ،والتشريعي في إطار القوانيف المقارنة لموساطة الجنائية ،وكذلؾ مف خالؿ
الفقو الجنائي .ويتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى-:

 12أكرـ نشأت ابراىيـ :السياسة الجنائية ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردف ،عماف ،2008 ،ص
.128
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الفرع األول
تعريف الوساطة لغة
الوساطة :ىي اسـ لمفعل (وسط) ووسط الشيء :صار في وسطو وىو واسط ،ووسط
القوـ ،والوساطة ىي التوسط بيف أمريف أو شخصيف مف أجل فض النزاع القائـ بينيـ مف خالؿ
التفاوض ،والوسيط ىو المتوسط بيف المتخاصميف(.)13
وحوؿ مفيوـ الوساطة الجنائية في إطار معاجـ المغة الفرنسية :تُعرؼ الوساطة الجنائية
عمى أنيا أحد أنواع اإلجراءات غير القضائية التي تقررىا النيابة العامة ،وذلؾ قبل تحريؾ
الدعوػ الجنائية ،وذلؾ مف أجل تعويض المجني عميو عف المتاعب التي نتجت عف
الجريمة(.)14
كما يمكف النظر إلييا بأنيا األسموب غير القضائي الذؼ يعتمد عمى اقتراح تقدمو النيابة
العامة في إطار الصمح الذؼ يتـ بيف الجاني والمجني عميو ،وذلؾ بيدؼ تقديـ التعويض لممجني
عميو نتيجة لآلثار التي أدت إلييا الجريمة.

الفرع الثاني
تعريف الوساطة الجنائية في القوانين المقارنة والتشريعات العربية
بداي ًة يمكف القوؿ أف القوانيف والتشريعات المقارنة لـ تقوـ بتحديد مفيوـ معيف وموحد
لمفيوـ الوساطة الجنائية ،كما أف الدور الذؼ يقوـ بو المشرع الجنائي ىو توضيح الغموض الذؼ
يحيط بأؼ مصطمح مف المصطمحات القانونية ،وكذلؾ تحديد ماىيتو في الواقع العممي( ،)15وعمى

 13دمحم بف أبي بكر الرازؼ :مختار الصحاح ،مكتبة لبناف ،1993 ،ص .300

14

- Lexique, Terms Juridiques, II ed, D, 1998, P. 344 .On

https://www.amazon.com/Lexique.

Lagadec (J): Le nouveau Guide Partique du driot, France, Loisire, 1996, P. 393.

15

On https://www.abebooks.fr/Nouveau-guide-pratique
[]333

نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في التشريعات المقارنة
ىذا األساس تتناوؿ الباحثة بالدراسة والشرح مجموعة مف اآلراء القانونية حوؿ تعريف الوساطة
الجنائية مف خالؿ ما يمي:
أوالً :مفهوم الوساطة الجنائية في التشريع البمجيكي
وفي ىذا الصدد يمكف القوؿ أف القانوف البمجيكي الذؼ صدر بتاريخ  22يونيو 2005
قد أقر مفيوـ الوساطة الجنائية ،وذلؾ باعتبارىا العممية التي يتـ السماح مف خالليا تدخل
أطراؼ مف أجل حل النزاعات القائمة بالفعل ،وتتـ عممية التدخل ىذه مف خالؿ الشكل السرؼ،
وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى مجموعة مف الحموؿ لتمؾ الصعوبات الناجمة عف جريمة معينة ،وتتـ
عممية التدخل كذلؾ مف خالؿ أساس منيجي معيف ،وذلؾ بشكل يسمح بسيولة التواصل،
ومساعدة األطراؼ المتنازعة عمى الوصوؿ إلى اتفاؽ حوؿ الشروط واألحكاـ التي تسمح بحل
تمؾ المشكالت(.)16
ثانياً :مفهوم الوساطة الجنائية في التشريع البرتغالي
يمكف لمباحثة في ىذا الصدد التأكيد عمى تعريف الوساطة الجنائية في التشريع
البرتغالي ،والذؼ نصت الفقرة رقـ  1مف المادة رقـ  4مف ىذا القانوف لسنة  2007عمى تعريف
الوساطة الجنائية بأنيا" :العممية غير الرسمية المرنة التي تتـ مف خالؿ تدخل الطرؼ الثالث
المحايد الذؼ يعتبر بمثابة الوسيط الذؼ يقوـ بحل المنازعات القائمة بيف طرفي النزاع ،وذلؾ مف
أجل التوصل إلى اتفاؽ فعاؿ مف شأنو أف يؤدؼ إلى إصالح األضرار الناتجة عف الجرائـ
البسيطة المخالفة لمقانوف ،ومف ثـ إمكانية إعادة الصمح االجتماعي".
ومف أىـ التعريفات الخاصة بالوساطة الجنائية نجد ما جاء في توصيات المجمس
األوروبي؛ حيث أكدت تمؾ التوصيات عمى ضرورة الوقوؼ عمى تعريف محدد لموساطة الجنائية،
وعمى ىذا األساس فقد جاء في المذكرة التوضيحية الخاصة بالتوصية رقـ  99بتاريخ 15
 16رامي متولي القاضي :الوساطة الجنائية في القانوف الجنائي االجرائي المقارف  ،مرجع سابق ،ص . 36

 16أسامة حسنيف عبيد :ورقة عمل حوؿ الوساطة الجنائية مقدمة إلى ندوة :دور المجتمع المدني في منع
الجريمة ،أكاديمية الشرطة ،القاىرة 12 ،يناير  ،2005ص .2
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سبتمبر  1999أف الوساطة الجنائية ىي" :العممية التي يمكف مف خالليا أف يتاح التفاوض بيف
أطراؼ النزاع مف خالؿ تدخل طرؼ آخر محايد يطمق عميو اسـ الوسيط"(.)17
رابعا :المفهوم القانوني لموساطة الجنائية في إطار التشريعات العربية
ىناؾ بعض المحاوالت في نطاؽ التشريع المصرؼ حوؿ إيجاد مفيوـ محدد لموساطة
الجنائية ،ومف ىذه المحاوالت نجد التعريف الذؼ يؤكد عمى أف الوساطة الجنائية بمثابة" :اإلجراء
الذؼ ييدؼ إلى التقريب بيف طرفي النزاع ،أو الخصوـ الجنائية ،وذلؾ بيدؼ التغمب عمى النتائج
السمبية لمجريمة ،ومف ثـ القدرة عمى إنياء ىذا الخالؼ"(.)18
كما ينبغي لمباحثة في ىذا الصدد التأكيد عمى رأؼ الدكتور رامي متولي القاضي الذؼ
يرػ أف الوساطة الجنائية ىي بمثابة" :اإلجراء الذؼ يتـ قبل تحريؾ الدعوػ الجنائية ،وذلؾ مف
خالؿ الشكل القانوني الذؼ تعتمده النيابة العامة ،وذلؾ مف خالؿ التفويض إلى أحد األشخاص
الذؼ تتوفر فيو مجموعة مف المقومات ،والشروط الخاصة ،والتي تمكنو مف تسوية النزاعات
القائمة بيف األطراؼ ،ىذا ويترتب عمى نتائج الوساطة الجنائية تحقيق األىداؼ التي نص عمييا
القانوف ،ومف ثـ النجاح في عدـ تحريؾ الدعوػ الجنائية"(.)19
كما أف نظاـ الوساطة الجنائية نظاـ حديث غير معروؼ في القانوف الميبي بمعنى أنو لـ
يأخذ قالبا تشريعيا ،عمى الرغـ أف المشرع الميبي أخذ بنظاـ الصمح الجنائي في المواد (-100
 )110مف قانوف العقوبات الميبي ،حيث اتسـ موقف المشرع الميبي بالتردد واالضطراب ،وفي
(.)20

الوقت نفسو ال يأخذ بنظاـ الوساطة

 17رامي متولي القاضي :الوساطة الجنائية في القانوف الجنائي االجرائي المقارف  ،مرجع سابق ،ص . 36
 18أسامة حسنيف عبيد :ورقة عمل حوؿ الوساطة الجنائية مقدمة إلى ندوة :دور المجتمع المدني في منع
الجريمة ،أكاديمية الشرطة ،القاىرة 12 ،يناير  ،2005ص .2

 19رامي متولي القاضي :الوساطة الجنائية فى القانوف الجنائى اإلجرائى المقارف ،مرجع سابق ،ص .44

 20ثروت عبدالصمد محمود عطيو :الصمح كسبب إلنقضاء الدعوػ الجنائية  ،دراسة مقارنة  ،أطروحة دكتوراه،

كمية الحقوؽ ،جامعة الزقازيق ،مصر  ،2009ص .178
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وقد سار القضاء المغربي عمى نفس النيج في اعتماد الصمح في حل القضايا والنزاعات،
وبما أف المسطرة في التقاضي التقاضي كانت بسيطة وغير معقده  ،فإف القاضي حينيا كاف ال
يأمر برفع المقاؿ وبداية المرافعات تمييدا إلصدار حكمو؛ إال بعد أف يحاوؿ ندب المتخاصميف
(.)21

لمصمح وبعد أف يتبيف لو استحالة ىذا األمر لتباعد وجيات نظرىـ

كما ترػ الباحثة أف الوساطة الجنائية تعتبر بمثابة أحد البدائل القضائية التي تتـ مف
خالؿ النيابة العامة ،وفي إطار القانوف مف خالؿ تدخل األشخاص الوسطاء المحايديف الذيف
يقوموف بعممية التوفيق ،وتحقيق األىداؼ المحددة التي نص عمييا القانوف.

الفرع الثالث
تعريف الوساطة الجنائية بالنظر إلى موضوعها وأهدافها
ومف خالؿ ىذا الجزء تقوـ الباحثة بعرض موجز ألىـ تعريفات الوساطة الجنائية مف
حيث الموضوع ،وكذلؾ مف حيث األىداؼ ،ويأتي ىذا العرض عمى النحو التالي:
أوال :مفهوم الوساطة الجنائية بالنظر إلى موضوعها
لقد أقر التشريع الفرنسي تعريف الوساطة الجنائية مف خالؿ موضوعيا ،وذلؾ باعتبارىا
النظاـ القانوني الذؼ ييدؼ إلى الوصوؿ إلى االتفاؽ الودؼ ،أو المصالح ،أو المحاوالت التقريبية
أيضا تؤكد الباحثة عمى تعريف آخر لموساطة
بيف أطراؼ النزاع .وفي إطار التشريع الفرنسي ً

الجنائية بأنيا" :الطرؽ غير التقميدية التي تيدؼ إلى تسوية المنازعات مف خالؿ تدخل الطرؼ
الثالث المحايد" .وىذا رأؼ آخر ضمف التشريع الفرنسي يؤكد عمى أف الوساطة الجنائية بمثابة:
"حالة البحث عف تسوية النزاع القائـ بيف األطراؼ مف خالؿ التواصل إلى الحموؿ التفاوضية"(.)22

 21دمحم سالـ :أىمية الصمح في النظاـ القضائي المغربي المقارف ،مجمة القصر ،العدد  ، 4يناير ،2003 ،ص
.48

22 -Consul of the European Union from work of 15 March 2001 p 1 article 1. On
http://eur-lex.europa.eu/legal-content.
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وفي إطار تمؾ التعريفات يمكف لمباحثة أف تحدد سمات الجرائـ التي يمكف لموساطة
دائما في
الجنائية الفصل فييا ،وعمى ىذا األساس تتمثل تمؾ الجرائـ في النزاعات التي تقوـ ً
دائما إلى محاولة التوفيق بيف األطراؼ مف
إطار العالقات اإلنسانية غير المستقرة ،والتي تحتاج ً

خالؿ الوسيط.

ثانيا :مفهوم الوساطة الجنائية بالنظر إلى أهدافها
وىنا يمكف النظر إلى تمؾ األىداؼ عمى أنيا األمور التي يحددىا المشرع ،أو الفائدة
القانونية التي تعود عمى األطراؼ المتنازعة مف خالؿ الشكل القانوني .ولقد حاوؿ المشرع
الفرنسي النظر إلى تمؾ األىداؼ عمى أنيا مجموعة مف اإلجراءات التي يحاوؿ الشخص الوسيط
خالليا محاولة التوصل إلى االتفاؽ بيف األطراؼ المتنازعة ،ومف ثـ القدرة عمى التغمب عمى
أنواع االضطرابات التي تحدثيا الجريمة ،ويأتي ذلؾ في إطار التعويض الذؼ يمكف لممجني عميو
االستفادة منو نتيجة الضرر الواقع ،وكذلؾ محاولة إعادة التأىيل بالنسبة لمجاني(.)23
كما نص الفصل  335مكرر مف مجمة اإلج ارءات الجزائية التونسية عمى أنو "ييدؼ
الصمح بالوساطة في المادة الجزائية الى ضماف جبر األضرار الحاصمة لممتضرر مف األفعاؿ
المنسوبة لممشتكي بو مع إذكاء الشعور لديو بالمسئولية والحفاظ عمى إدماجو في الحياة
()24

اإلجتماعية"

فمف منظور ىذا الفصل نستنتج أف الصمح بالوساطة في المادة الجزائية يقوـ

عمى ازدواجية اليدؼ المتمثل في حصوؿ جبر الضرر لمضحية ،والحفاظ عمى إدماج الجاني في
المجتمع ،وبالتالي نجد أف الصمح بالوساطة الجنائية في التشريع التونسي يقتضي توفر مجموعة
مف الشروط متمثمة في :ضرورة وجود جريمة ونسبتيا لشخص معيف ووجود ضرر حاصل
لشخص معيف ،أؼ شروط مرتبطة بوجود جريمة معينة وأخرػ بأطراؼ النزاع.

23

()25

رامي متولي القاضي :الوساطة الجنائية في القانوف الجنائي االجرائي المقارف ،مرجع سابق  ،ص .48

www.wrcati.cawtar.org 24
 25الميمودؼ العابد العمراني :الوساطة الجنائية التشريع الفرنسي والتونسي نموذجا ،منشور في المجمة المغربية
لموساطة والتحكيـ ،المركز الدولي لموساطة والتحكيـ ،المغرب ،العدد السادس ،2012 ،ص  .50رابط

https://search.mandumah.com/Record/518038
[]333

نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في التشريعات المقارنة

المطمب الثاني
الطبيعة القانونية لموساطة الجنائية
اختمف الفقياء والباحثيف فيما بينيـ في تحديد الطبيعة القانونية لموساطة الجنائية ،وعمى
ىذا األساس فقد اختمفت االتجاىات المتعددة ليذا األمر ،ويرجع ىذا االختالؼ إلى تبايف النظرة
لموساطة الجنائية ،فيناؾ مف نظر إلييا عمى أنيا ذات طبيعة اجتماعية ألنيا تقوـ عمى التصالح
بيف طرفي النزاع ،وىناؾ مف نظر إلييا عمى أنيا تتبع اإلشراؼ الكامل لسمطة النيابة العامة
وتقديرىا( .)26ومف خالؿ ىذا الجزء يتسنى لمباحثة أف تعرض ألىـ تمؾ اآلراء عمى النحو التالي:

الفرع األول
الطبيعة االجتماعية لموساطة الجنائية
يؤكد أف الوساطة الجنائية ذات طبيعة اجتماعية ،وذلؾ ألنيا تيدؼ إلى تحقيق السالـ
والصمح االجتماعي ،واعادة التوازف بيف طرفي النزاع ،وكذلؾ تسوية المنازعات مف خالؿ الشكل
الودؼ .وفي ىذا الصدد فقد أكد التشريع الفرنسي عمى أف الوساطة الجنائية ىي بمثابة العدالة
الناعمة التي تقوـ عمى حل المنازعات في نطاؽ األحياء ،وذلؾ مف خالؿ مراكز العدالة التي
تقوـ بدعوة األطراؼ المتخاصمة إلى الصمح قبل البدء في سمسمة اإلجراءات القانونية ،ويتـ ىذا
األمر بيدؼ تحقيق العدالة االجتماعية ،ومساعدة المجتمع .ومف اآلراء التي نظرت الى الوساطة
الجنائية مف خالؿ البعد االجتماعي نجد الرأؼ الذؼ يؤكد عمى أنيا بمثابة التنظيـ االجتماعي
المستحدث الذؼ ييدؼ إلى الصمح بيف األطراؼ بشكل ودؼ ،ولكف في إطار قانوني .كما ينظر
البعض إلى الوساطة الجنائية عمى أنيا الفف االجتماعي الذؼ يمتزج بالقانوف مف خالؿ الشكل
االجتماعي ،والثقافي ،والجنائي.
ومف أىـ األمثمة عمى الوساطة الجنائية نجد نموذج وساطة األحياء ،ونموذج المكاتب
القانونية التي يتـ تطبيقيا في فرنسا ،وكذلؾ مراكز عدالة الجوار في الواليات المتحدة األمريكية،
26

رامي متولي القاضي :مرجع سابق  ،ص .65
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ىذا وتتميز تمؾ النماذج بالسعي إلى تحقيق الصمح والسالـ االجتماعي مف خالؿ األشخاص
ذوؼ المكانة االجتماعية في إطار ىذه األحياء( .)27وىنا ترػ الباحثة أف الوساطة الجنائية ىي
بمثابة اإلجراء الجنائي اإلنساني الذؼ يعتمد عمى تدخل الطرؼ المحايد الوسيط مف خالؿ الشكل
الودؼ ،ومف ثـ فإف الوساطة الجنائية تجعل اإلجراءات الجنائية أكثر إنسانية.

الفرع الثاني
الطبيعة العقدية لموساطة الجنائية
يؤكد أف الوساطة الجنائية ذات طبيعة اتفاقية عقدية تعتمد عمى اإلتفاؽ والتفاوض بيف
طرفي النزاع مف أجل الوصوؿ إلى الحل الودؼ ،والصمح ،ومف ثـ فإف ىذا االتجاه يؤكد عمى أف
عممية الوساطة الجنائية تتمثل في ثالثة أطراؼ ىي الجاني ،والمجني عميو ،والوسيط ،كما أنيا
تيدؼ إلى التخفيف مف شدة اإلجراءات الجنائية؛ ألنيا تعتمد عمى إتماـ الصمح قبل الشروع في
إجراءات الدعوػ الجنائية .ويعتبر ىذا التفاوض أو االتفاؽ بمثابة تصرؼ قانوني ييدؼ إلى
الصمح شأنو شأف الصمح المدني الذؼ يتـ في إطار المحاكـ والقانوف ،وذلؾ ألف ىذيف األمريف
وىـ االتفاؽ الودؼ ،والصمح المدني؛ إنما يؤدياف إلى نفس اليدؼ ،وىذا ما أكدت عميو المادة
أيضا ال يؤثراف عمى سير الدعوػ
القانونية رقـ  2046مف القانوف المدني الفرنسي ،كما أنيـ ً

الجنائية .ىذا وقد أكدت المادة  335مف القانوف الفرنسي عمى عدـ جواز الرجوع في الصمح مف
خالؿ الوساطة الجنائية باتفاؽ الطرفيف ،كما أكد القانوف الفرنسي المدني في المادة رقـ 2044
عمى أف عقد التصالح بيف طرفي النزاع البد أف يقوـ ىذيف الطرفيف بالتوقيع عميو ،كما أكد
القانوف المصرؼ أف عقد التصالح مف خالؿ الوساطة الجنائية يؤكد أف االتفاؽ بيف طرفي النزاع
صمحا ،وكذلؾ يعتبر بمثابة العقد الحقيقي الذؼ يتـ في إطار الصمح المدني(.)28
يعتبر
ً

27

دمحم عوض عوض :المبادغ العامة في قانوف اإلجراءات الجنائية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،2002 ،ص
.287

Mireille Delmas Marty: les grands systéms de politique criminelle, puf, coll,
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Themis, Paris, 1992. On http://gallica.bnf.fr/ark
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الفرع الثالث
الطبيعة المختمطة لموساطة الجنائية
يؤكد أف الوساطة الجنائية ذات طبيعة مختمطة مف خالؿ الناحية العقدية ،والجنائية؛
حيث تظير ىذه العالقة بيف فرد النيابة العامة ،وبيف طرفي الوساطة ،وذلؾ مف خالؿ تنازؿ
عضو النيابة عف الحق في تحريؾ الدعوػ بصورة مؤقتة مقابل أف يتنازؿ الجاني عف حقو
القانوني ،وذلؾ بعد إتماـ عممية الوساطة الجنائية ،ومف الممكف أف يتراجع أحد أطراؼ النزاع عف
جائز فييا .كما تتضح الطبيعة
الوساطة ،وذلؾ إذا ظيرت أحداث جديدة تجعل الصمح غير ًا
الجنائية لعممية الوساطة ،وذلؾ مف خالؿ اآلثار القانونية المترتبة عمى إتماـ عممية الوساطة،
والتي تيدؼ إلى تدعيـ شعور الجاني بالمسؤولية ،وكذلؾ اعادة دمجو في الحياة االجتماعية .كما
ينظر ىذا االتجاه إلى الوساطة الجنائية بأنيا أحد اإلجراءات التي تكمل عممية الصمح الجنائي
بيف طرفي النزاع ،وىذا ما أكد عميو القانوف البمجيكي الذؼ نظر إلى الوساطو الجنائية عمى
أساس أنيا مركب قانوني يقوـ عمى الصمح والتسوية مثمما يحدث في عممية الصمح الجنائي(.)29
ولقد أكد التشريع المصرؼ عمى عممية الوساطة الجنائية تحت مسمى مجمس الصمح الذؼ ييدؼ
إلى الوصوؿ الى اتفاؽ ،وتسوية لمخصومة ،ومف ثـ فإف عممية الوساطة الجنائية تدخل في إطار
مفيوـ الصمح بالمعنى الواسع(.)30
وفي ضوء ما سبق ترػ الباحثة أف االتجاه االتفاقي لموساطة الجنائية؛ إنما يقوـ عمى
إتماـ عممية إصالح والتسوية بيف طرفي النزاع مع التأكيد عمى دور النيابة العامة التي تعتبر
صاحبة القرار في إحالة أمر النزاع إلى الوساطة الجنائية.
وهناك من يرى أف الوساطة الجنائية ذات طبيعة إدارية ،وذلؾ في إطار سمطة النيابة
العامة التي تقوـ بتحريؾ الدعوػ مف الناحية الجنائية ،وكذلؾ سمطة النيابة في الحفع اإلدارؼ
لمقضية ،وذلؾ كما أكد عميو القانوف الفرنسي مف خالؿ المادة رقـ  40مف قانوف اإلجراءات
29

دمحم حكيـ حسيف :النظرية العامة لمصمح وتطبيقاتيا في المواد الجنائية ،دراسة مقارنة ،دراسة دكتوراه منشورة،
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الجنائية .كما تتحدد الطبيعة اإلدارية لموساطة الجنائية مف خالؿ وقف تحريؾ الدعوػ الجنائية
بصورة مؤقتة ،أو مف خالؿ شرط ،وعمى ىذا األساس تعتبر الوساطة الجنائية بمثابة الشكل
القانوني الذؼ يسمح بتعديل العقوبة خارج إطار المبادغ القانونية ،وذلؾ عمى أساس أف األمر
بالحفع تحت شرط يكوف مف سمطة النيابة ذات الطبيعة اإلدارية(.)31
وفي ضوء ما سبق يتضح أف الوساطة الجنائية ليست العقد المدني ،كما أنيا ليست
جنائيا ،وانما يمكف النظر إلييا عمى اعتبار أنيا اإلج ارء اإلدارؼ الذؼ تصدره النيابة
اءا
ً
إجر ً
العامة في إطار السمطة المخولة ليا ،وىذا ما أكدت عميو المادة رقـ  40مف قانوف اإلجراءات
الجنائية الفرنسي(.)32
وىنا ترػ الباحثة أف الوساطة الجنائية تعتبر أحد أساليب التخفيف عف كاىل الجيات
القضائية ،وذلؾ في إطار دور الوساطة في حل الخصومات ،والمنازعات الجنائية البسيطة.
وهناك من يؤكد أف الوساطة الجنائية تعتبر أحد البدائل التي تقوـ برفع الدعوػ الجنائية،
كما أنيا تعتبر بمثابة إحدػ الطرؽ القانونية التي تيدؼ إلى استبعاد اإلجراءات الجنائية ،وىنا
يمكف التأكيد عمى أف أنصار ىذا االتجاه يؤكدوف عمى ىدؼ الوساطة الجنائية في تعويض
المجني عميو  ،ىذا ويقتصر اإلختالؼ بيف نظاـ الوساطة الجنائية ،وبيف الصمح الجنائي مف
حيث نطاؽ التطبيق ،واألثر؛ فبالنسبة لمتطبيق نجد أف الصمح الجنائي يحدد مجموعة مف الجرائـ
المعينة التي يتـ التدخل في إطارىا ،وىذا األمر يختمف عف الوساطة التي لـ تحدد الجرائـ محل
التطبيق ،ومف ناحية األثر نجد أف نجاح عممية الوساطة الجنائية ال يترتب عميو أؼ أثر قانوني،
كما يكوف لمنيابة العامة حرية التصرؼ في الدعوػ ،وبالنسبة لمصمح الجنائي فإنو يترتب عميو
إنقضاء الدعوػ الجنائية دوف وجود أؼ سمطة لمنيابة العامة .وعمى الرغـ مف ىذا االختالؼ إال

31

دمحم نجيب معاوية :المفيوـ القانويف لمصمح بالو ساطة في المادة الجزائية وآلياتو ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر

مناقشة نظاـ الصمح بالوساطة في المادة الجزائية ،المعيد األعمى لمقضاء في تونس 13 ،مارس  ،2003ص .4
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أف الوساطة الجنائية ،والصمح الجنائي إنما ينتمياف إلى نظاـ قانوني واحد ،وىو يعتبر جزء مف
قانوف اإلجراءات الجنائية(.)33

المبحث األول
نطاق الوساطة الجنائية من حيث الجرائم
تمهيد وتقسيم:
تتناوؿ الباحثة مف خالؿ ىذا المبحث التعرؼ عمى نطاؽ الوساطة الجنائية مف حيث
الجرائـ ،ويأتي عرض ىذا المبحث مف خالؿ المطمبيف التاليف:
المطمب األوؿ :الموقف التشريعي مف تحديد الجرائـ محل الوساطة الجنائية
المطمب الثاني :الجرائـ التي يتـ تطبيق نظاـ الوساطة الجنائية فييا.

المطمب األول
الموقف التشريعي من تحديد محل تطبيق الوساطة الجنائية
وفي ىذا الصدد يمكف القوؿ أف ىناؾ طريقتاف مف أجل تحديد منيج المشرع في تحديد
نطاؽ تطبيق ألؼ نظاـ جنائي ،وأوؿ ىذه الطرؽ ىي نظاـ التعداد الحصرؼ ،والطريقو الثانية
ىي وضع القاعدة العامة:

الفرع األول
نظام التعداد الحصري
وىو النظاـ القانوني الذؼ يقوـ مف خاللو المشرع بتحديد أنواع الجرائـ التي يمكف تطبيق
النظاـ الجنائي عمييا ،والتي مف الممكف أف تتمثل في جرائـ الشكوػ والصمح وفًقا لمقانوف

المصرؼ ،ونفس األمر بالنسبة لمقانوف التونسي الذؼ ُيحدد تطبيق الوساطة الجنائية في جرائـ
33
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الصمح ،وذلؾ وفًقا لممادة رقـ  335مف قانوف اإلجراءات الجزائية التونسي ،كما يمكف النظر إلى
الحكمة مف تحديد ىذه الجرائـ في أنيا تمثل استثناء عمى القاعدة العامة التي يحددىا النظاـ
القانوني ،ومف ثـ يجب أف تكوف تمؾ الجرائـ محددة مع مراعاة عدـ التوسع في نظاـ تطبيقيا(.)34

الفرع الثاني
نظام القاعدة العامة
ومف خالؿ ىذا النظاـ يقوـ القانوف الجنائي بوضع مجموعة مف القواعد العامة التي تمثل
المعايير التي تحدد الجرائـ الخاضعة ألحد األنظمة القانونية ،ومف أاىـ التشريعات التي حددت
نطاؽ الوساطة الجنائية في إطار القاعدة العامة نجد القانوف البرتغالي في المادة رقـ  2مف
قانوف سنة  ،2007وكذلؾ القانوف البمجيكي ،فمف خالؿ القانوف البرتغالي يتضح الدور البارز
لممشرع في تحديد نطاؽ تطبيق الوساطة الجنائية في جرائـ الشكوػ ،والتي تتمثل في االعتداء
عمى األمواؿ ،واألشخاص ،وىنا نجد دور المشرع في تحديد بعض االستثناءات عمى تمؾ القاعدة
العامة ،والتي تتمثل في المدة الزمنية لمعقوبة ،وكذلؾ نوع الجريمة ،والمرحمة العمرية لممجني
عميو ،ىذا إلى جانب طبيعة اإلجراءات ،ومف خالؿ التشريع البمجيكي فإف نطاؽ تطبيق الوساطة
الجنائية يكوف وفًقا لحجـ العقوبة ،وىذا ما أكدت عميو المادة رقـ  216مف قانوف تحقيق
الجنايات سنة  ،1994والتي قررت تطبيق نظاـ الوساطة الجنائية عمى الجرائـ التي ال تزيد مدة
العقوبة فييا عف الحبس لمدة عاميف(.)35

34

محمود محمود مصطفى :تطور قانوف اإلجراءات الجنائية في مصر وغيرىا مف الدوؿ العربية ،مطبعة جامعة
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المطمب الثاني
نوع الجرائم التي يتم تطبيق نظام الوساطة الجنائية عميها
وىنا يمكف التأكيد عمى أف تطبيق الوساطة الجنائية يختمف مف موضع إلى آخر ،وذلؾ
عمى حسب نوع الجرائـ ،كما يمكف القوؿ أف الوساطة الجنائية ال يتـ تطبيقيا عمى كافة الجرائـ،
كما البد أف يكوف ليذه الجرائـ خصائص معينة ،في حيف نجد التشريع الفرنسي لـ ييتـ بتحديد
محل تطبيق الوساطة الجنائية؛ حيث تعرض التشريع الفرنسي لمكثير مف أوجو االنتقادات ،وعمى
الرغـ مف ذلؾ إال أف جانبا مف الفقو الفرنسي أكدعمى أف تطبيق الوساطة الجنائية يكوف مف
خالؿ الجرائـ التي يتـ فييا االعتداء عمى األشخاص ،واألمواؿ ،وكذلؾ الجرائـ التي تمس األسرة،
واستدؿ ىذا الرأؼ عمى التطبيق العممي لمحل تطبيق نظاـ الوساطة الجنائية .ومف األمور التي
أيضا نجد تصريحات وزير العدؿ الفرنسي أماـ الجمعية الوطنية عند
يستدؿ بيا ىذا الرأؼ ً

مناقشة قانوف تطبيق الوساطة الجنائية ،والذؼ أكد عمى أف ىذا القانوف يتعمق بالجرائـ ذات
الخطورة البسيطة(.)36
كما ينبغي لمباحثة في ىذا الصدد التأكيد عمى أىـ ما جاء في ندوة طوكيو بخصوص
تطبيق الوساطة الجنائية؛ حيث حددت تمؾ الندوة تطبيق نظاـ الوساطو الجنائية بيف طرفي النزاع
الذيف تربط بينيـ عالقات ،وروابط مثل أفراد األسرة الواحدة ،أو زمالء العمل ،وغيرىا .ونفس
الرأؼ تقر ًيبا بالنسبة لتشريع الواليات المتحدة األمريكية؛ حيث اقتصر تطبيق نظاـ الوساطة
الجنائية عمى الجرائـ البسيطة مثل السرقات ،واالعتداء عمى الممتمكات ،وغيرىا مف الجرائـ مثل

إساءة استعماؿ الياتف ،وكذلؾ الجرائـ التي تقع بيف األفراد ذوؼ العالقات القريبة .ومف خالؿ ما
سبق ترػ الباحثة أف القاعدة العامة حوؿ مجاؿ تطبيق نظاـ الوساطة الجنائية ىي الجرائـ ذات
الخطورة البسيطة؛ مثل جرائـ العنف البسيط ،والجرائـ التي تتـ بيف الجيراف ،والخالفات العائمية،
وغيرىا مف الجرائـ التي تتطمب تدخل الوسيط مف أجل اإلصالح االجتماعي( .)37وفي ىذا
36
37
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الصدد يمكف اإلشارة إلى أىـ أنواع الجرائـ التي تتدخل الوساطة الجنائية في الفصل فييا ،ومف
أىميا نجد:

الفرع األول
جرائم االعتداء عمى األشخاص
اسعا مف مجاالت تطبيق الوساطة الجنائية في التشريع الفرنسي،
والتي تمثل مجاالً و ً

وغيره مف التشريعات الجنائية المقارنة ،وىنا يتضح دور الوساطة الجنائية في تسوية النزاعات

التي تقوـ بيف األسر ،واألحياء ،ويكوف اليدؼ العاـ مف الوساطة الجنائية ىنا ىو الحفاظ عمى
سالمة األفراد ،وكذلؾ حماية الحق في الحياة ،والوقاية مف الخالفات األسرية ،وخالفات الجيرة،
وغيرىا مف الجرائـ التي تخضع لنظاـ الصمح(.)38
كما نجد أف بعض التشريعات ،قد استعاف المشرع فييا بوضع قواعد عامة ،والبعض
اآلخر قد وردت الجرائـ عمى سبيل الحصر ،وعدـ تحديد الجرائـ محل نظاـ الوساطة الجنائي مف
حيث يرػ البعض أف مجاؿ الوساطة الجنائية ىو في العادة الجرائـ متوسطة الخطورة ،مما يعني
استبعاد الجرائـ الخطرة (الجنايات) مف الخضوع ليذا اإلجراء (.)39

الفرع الثاني
جرائم االعتداء عمى األموال
يقصد بيذه الطائفة مف الجرائـ تمؾ التي تكوف المصمحة المحمية فييا ىي الممكية
كجرائـ السرقة وخيانة األمانة وتقسـ ىذه الطائفة إلى قسميف:
األوؿ ىو جرائـ اإلثراء ،مثل جريمة السرقة والجرائـ الممحقة بيا .والثاني ىو جرائـ
اإلضرار ،مثل جريمة اإلتالؼ .وتقف العوامل االقتصادية كقاعدة خمف مرتكبي تمؾ الجرائـ

38
39
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تحقيقاً لنفع معيف ،أو إلى الرغبة في اإلنتقاـ( .)40وتمثل ىذه الجرائـ نسبة  % 41.5مف مجموع
القضايا التي تعالج عف طريق الوساطة في جرينوبل في فرنسا ،تحتل منيـ جرائـ اإلتالؼ
والتخريب نسبة  % 25.8وعمى جانب آخر ،تنخفض نسبة جرائـ االعتداء عمى األمواؿ في والية
بوسطف األمريكية إلى  ،)41(% 19.7بينما ترتفع نسبة ىذه الجرائـ في والية مينسوتا إلى %75
()42

مف مجموع الجرائـ التي تعالج عف طريق الوساطة

مدى جواز الوساطة في حد السرقة في حال ثبوته في التشريع اإلسالمي
يذىب جانب كبير مف أنصار ىذا الرأؼ إلى القوؿ بعدـ جواز العفو أو الصمح أو
الشفاعة لدػ المجني عميو طالما ثبت الحد عمى الجاني ،فال أثر لعفو أو تنازؿ المسروؽ منو
بعد ثبوت حد السرقة .
فبعد الثبوت يزوؿ حق العبد في الحد  ،ويصبح الحق خالصاً هلل تعالى ،فال يممؾ أحد
()43

إسقاطو

40

فقد روؼ الزىرؼ عف أبي صفواف عف أبيو أنو ناـ في المسجد وتوسد رداءه ،فأخذ مف

أسامة حسانيف عبيد :الصمح في قانوف اإلج ارءات الجنائية والنظـ المرتبطة بو ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه،

 ،2004ص 402

Bonafe Schmitt J.P.: La médiation pénale en France et aux États-Unis, L.G .J,

41

1998, P. 174.

مشار إليو في رامي متولي القاضي :الوساطة الجنائية في القانوف الجنائي االجرائي المقارف ،مرجع سابق
،ص164

Bonafe Schmitt J.P.: La médiation pénale en France et aux États-Unis, L.G .J,

42

1998, P. 172.

مشار إليو في رامي متولي القاضي :الوساطة الجنائية في القانوف الجنائي االجرائي المقارف ،مرجع سابق
،ص164

43

المغربي :مواىب الجميل في شرح مختصر خميل ،مطبعة السعادة ،مصر1329 ،ىػ ،جػ 6ػ ،ص  ،320مشار

إليو في ،أشرؼ رمضاف عبد الحميد :الوساطة الجنائية ودورىا في إنياء الدعوػ العمومية ،دار الفكر العربي
لمطباعة والنشر ,القاىرة ،2004 ،ص .133
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تحت رأسو ،فجاء بسارقو إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأمر أف يقطع .فقاؿ يا رسوؿ هللا لـ أرد ىذا ،ردائي عميو
()44

صدقة ،فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :فيال قبل أف تأتيني"

وذىب رأؼ آخر ،إلى جواز العفو واسقاط حد السرقة حتى بعد ثبوتو ،إستناداً إلى أف
تمميؾ الماؿ المسروؽ يسقط الحد .فإذا ممؾ السارؽ العيف المسروقة بيبة أو بيع أو غيرىما مف
أسباب الممؾ قبل رفع الحد إلى القضاء لـ يجب القطع ،ألف مف شروطو المطالبة بالمسروؽ،
وبعد إنتقاؿ ممكو لمسارؽ ال تصمح المطالبة.
ويسقط الحد كذلؾ إذا ممكيا بعد الثبوت ألنيا صارت ممكو ،وال يقطع في عيف ىي
ممكو ،كما لو ممكيا قبل المطالبة بيا .فالمطالبة شرط لمترافع والترافع كما ىو شرط لالبتداء ،فيو
()45

شرط بقاء ،والتمميؾ يمنع مف المطالبة

وذىب رأؼ ثالث ،إلى أبعد مف ذلؾ حيث أجاز العفو والصمح في السرقة في أؼ مرحمة
مف مراحل الدعوػ حتى تماـ تنفيذ العقوبة ،استناداً إلى أف تممؾ الماؿ المسروؽ بموجب الصمح
يثير شبية الممؾ بعد قياـ أركاف الجريمة ،وتوافر شرائط تنفيذ عقوبتيا ،ومف واجب القضاء درء
مثل ىذه العقوبات(.)46
وعمى ذلؾ ،فإف الوساطة بيف المجني عميو في حد السرقة وبيف الجاني تكوف جائزة
طالما لـ يثبت الحد أماـ القضاء ،فإذا ثبت وجب عمى القاضي أف يقيمو وال يقبل شفاعة أو عفو
المجني عميو ،عمالً بقوؿ هللا تعالى "تمؾ حدود هللا فال تعتدوىا" سورة البقرة اآلية  229وقولو

44

الشوكاني :نيل األوطار ،شرح منتيى األخبار مف أحاديث سيد األخيار ،كتاب األقضية واألحكاـ ،جػ،7

مطبعة الحمبي ،مصر ،1953 ،ص ،107مشار إليو في ،أشرؼ رمضاف عبد الحميد :الوساطة الجنائية ودورىا
في إنياء الدعوػ العمومية،مرجع سابق ،ص 134

45
46

الكاساني :بدائع الصانع ،جػ ،7ص 55

نبيل عبد الصبور النبرواؼ :سقوط العقوبة بيف الفقو اإلسالمي والتشريع الوضعي ،رسالة دكتوراة ،جامعة عيف

شمس ،1995 ،ص 157
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ملسو هيلع هللا ىلص "تعافوا الحدود فيما بينكـ ،فما بمغني مف حد فقد وجب"( ،)47ويعني بذلؾ أف الحد إذا توافرت
موجباتو لدػ القاضي فقد وجب إقامتو.
وفي ضوء ما سبق يتضح لمباحثة أف محل تطبيق نظاـ الوساطة الجنائية يختمف وفًقا
لؤلىداؼ العامة التي تسعى إلييا الوساطة ،ىذا إلى جانب أنواع الجرائـ البسيطة التي يمكف
التغمب عمييا ،والتي تتوافق مع المعايير ،واإلجراءات القانونية المحددة لنظاـ الوساطة الجنائية،
كما يمكف القوؿ أف ىناؾ مجموعة مف المعايير التي تحدد محل تطبيق الوساطة الجنائية ،والتي
تتوقف عمى الطابع المادؼ لمنزاع القائـ بيف الطرفيف ،وىنا يكوف ىدؼ الوساطة الجنائية ىو
سرعة إنياء الخصومة القائمة دوف المجوء إلى إجراءات العدالة القضائية التقميدية ،ومف ثـ القدرة
عمى مواجية أنواع اإلضرابات التي تمحق بالنظاـ العاـ ،كما تتحدد معايير تطبيق الوساطة
الجنائية حسب الضرر الذؼ ينتج عف الجرائـ ،وكذلؾ طبيعتيا .وبناء عمى خطورة الجرائـ يكوف
دور رئيس النيابة العامة في تحديد مدػ توافق القضية ،أو الجريمة ،واحالتيا إلى نظاـ الوساطة
الجنائية مع مراعاة أف تمؾ الجرائـ ال تمس النظاـ العاـ ،أو المصمحة العامة(.)48

المبحث الثاني
نطاق الوساطة الجنائية من حيث األطراف
تتناوؿ الباحثة مف خالؿ ىذا المبحث أىـ األطراؼ التي تقوـ عمييا عممية الوساطة
الجنائية ،ويأتي عرض ىذا المطمب عمى النحو التالي:
المطمب األوؿ :النيابة العامة والوسيط الجنائي
المطمب الثاني :المتيـ والمجني عميو

47

التبريزؼ :مشكاة المصابيح ،جػ  ،2ص  ،265مشار إليو في ،أشرؼ رمضاف عبد الحميد :الوساطة الجنائية

ودورىا في انياء الدعوػ العمومية ،مرجع سابق ،ص .135

Bonafe Schmitt J.P.: La médiation pénale en France et aux États-Unis, L.G .J,

48

1998, P. 174. On https://www.lgdj.fr/la-mediation-penale.
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المطمب األول
النيابة العامة والوسيط الجنائي
تعتبر النيابة العامة والوسيط الجنائي مف أىـ األطراؼ التي تعتمد عمييا الوساطة
الجنائية ،وذلؾ عمى النحو التالي:

الفرع األول
النيابة العامة
تعتبر النيابة العامة والوسيط الجنائي مف أىـ األطراؼ التي تعتمد عمييا الوساطة
الجنائية ،وذلؾ مف خالؿ:
 .1إحالة الدعوػ الجنائية إلى نظاـ الوساطة ،ىذا إلى جانب اإلشراؼ الكامل عمييا ،ومتابعة
.

اإلجراءات الجنائية الالزمة إلنياء الخصومة ،أو النزاع بيف الطرفيف
 .2ومف ثـ فإف النيابة العامة تقوـ بأدوارىا مف خالؿ جانبيف:
أوال :السعي نحو إقامة الدعوػ الجنائية إلى القضاء.

ثانيا :يتمثل في النظر في طبيعة القضية المطروحة ،أو الجريمة؛ حيث تتضح سمطاتيا المخولة
في إحالة الجرائـ البسيطة إلى نظاـ الوساطة الجنائية بيدؼ تخفيف الضغط عمى كاىل العدالة
القضائية ،ومف ثـ الوصوؿ إلى التسوية الجنائية مف خالؿ الشكل الودؼ القائـ عمى الصمح،
وتعويض المجني عمييا عف األضرار التي أصابتو مف خالؿ الجريمة .
 .3كما تقوـ النيابة العامة بالعديد مف األدوار البارزة ،والتي تتمثل في تنظيـ عممية الوساطة
الجنائية ،والرقابة عمييا ،واإلشراؼ القانوني ،وتحديد الظروؼ التي تيدؼ إلى حل الخصومة
القائمة بيف الطرفيف ،وذلؾ لكونيا تتسـ بالحياد واالستقاللية فإنيا سوؼ تكوف الدافع والمشجع
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لنظاـ الوساطة الجنائية لما ليذا النظاـ مف الفائدة المحققة في خفض األعباء عمى كاىل أطراؼ
الجياز القضائي

)49(.

 .4يتضح دور النيابة العامة في اختيار الفرد الوسيط المحايد الذؼ يقوـ بالتدخل مف أجل الصمح
بيف الطرفيف ،وتتـ عممية االختيار مف خالؿ مجموعة مف األمور الموضوعية التي تتوافق مع
(. )50

طبيعة الجريمة ،وكذلؾ المدة الزمنية التي تحتاجيا مف أجل الوصوؿ إلى الصمح

الفرع الثاني
الوسيط الجنائي
يعتبر الوسيط الجنائي بمثابة أحد أبرز أطراؼ عممية الوساطة الجنائية ،وذلؾ ألنو يقوـ
بإنياء النزاع بيف الطرفيف مف خالؿ مجموعة مف الخصائص التي يتميز بيا ،وكذلؾ في إطار
القواعد القانونية المنظمة ،والشروط التي يحددىا القانوف الجنائي.
أوال :يعرؼ الوسيط الجنائي بأنو الفرد المحايد الذؼ يقوـ بالتدخل بيف طرفي الخصومة ،أو النزاع
مف أجل التوصل إلى الحموؿ؛ حيث يقوـ بإقتراح مجموعة مف الحموؿ المناسبة ،وذلؾ في إطار
مقابمة كل طرؼ مف أطراؼ النزاع عمى حده ،ومحاولة التوفيق بينيـ في ضوء األسس
المشروعة ،ومف خالؿ إشراؼ النيابة العامة ،وكذلؾ في إطار التقارير التي يقوـ بكتابتيا ،ورفعيا
إلى المختصيف(.)51
ثانيا :كما يقوـ الفرد الوسيط بيذا الدور بدالً عف النيابة العامة ،وذلؾ مف أجل تجنب المساس
بمبدأ النزاىة ،والحياد لمنيابة العامة ،وىنا يمكف اإلشارة إلى أف إقرار المشرع لنظاـ الوساطة
الجنائية في القانوف الفرنسي يعتبر اعتراؼ حقيقي بوجود مينة الوساطة الجنائية عمى أرض
الواقع.
49

جميمة مصطفى احمد زيد :بدائل الدعوػ الجزائية ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة القدس،

فمسطيف ،2011 ،ص .89

50
51

رامي متولي القاضي :الوساطة الجنائية في القانوف الجنائي االجرائي المقارف ،مرجع سابق . 207

رامي متولي القاضي :مرجع سابق ،ص .208
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وىنا يمكف لمباحثة التأكيد عمى أىـ الفروؽ بيف دور الوسيط ،وغيره مف الوظائف األخرػ
مثل المحكـ ،وكذلؾ الموفق؛ فالمحكـ يعتبر الفرد الذؼ يتـ اختياره مف خالؿ طرفي النزاع ،وذلؾ
مف أجل تسوية الخالؼ القائـ بينيما في إطار الصمح ،كما يكوف اختصاص الموفق في النزاعات
المدنية ،ويتولى المنصب مف خالؿ القاضي ،أما بالنسبة لموسيط فيو الفرد الذؼ يتـ اختياره،
وتكميفو مف قبل النيابة العامة لمقياـ بيذا الدور في النزاعات الجنائية ،وتتـ عممية اختياره مف
خالؿ النيابة العامة(.)52
ثالثا  :وعمى ىذا األساس يتضح الدور الذؼ يقوـ بو الوسيط الجنائي مف حيث أنو طرؼ محايد
نائبا عف النيابة العامة في الفصل بيف طرفي النزاع مف خالؿ الشكل الودؼ القائـ عمى
يعتبر ً
الصمح ،والتراضي .ومف الممكف أف يكوف الوسيط الجنائي بمثابة فرد طبيعي ،أو عمى ىيئة
الجمعيات األىمية التي تساعد المجني عمييـ ،وىذا ما أكدت عميو المادة رقـ  15مف قانوف
فردا محترًفا يتقاضى
اإلجراءات الجنائية الفرنسي ،ومف الممكف أف يكوف ىذا الشخص الوسيط ً

أيضا أف يكوف متبرًعا بيذا الدور(.)53
ًا
أجر عف القياـ بدوره في الوساطة الجنائية ،ومف الممكف ً

رابعا :ويعتمد أسموب عمل الوسيط الجنائي عمى الشكل المنفرد ،أو مف خالؿ الجمعيات التي
تساعد المجني عمييـ ،وىناؾ نوع آخر مف الوسطاء ُيطمق عميو اسـ وسيط المدعي العاـ ،وىو
يتبع النيابة العامة مف خالؿ المحكمة ،والدوائر التابعة ليا ،وذلؾ في القانوف الفرنسي والبمجيكي،
ولعل ىذا األمر ىو مف أىـ األسباب التي أدت إلى وجود مينة الوسيط الجنائي في القانوف
الفرنسي ،وذلؾ ألف المشرع الفرنسي قد قاـ بحصر الذيف يمارسوف مينة الوساطة في إطار
الوظائف القضائية المختمفة .ىذا وتأتي الجمعيات التي تساعد المجني عمييـ في القياـ بأدوار
الوساطة الجنائية ،وذلؾ مف خالؿ اختيار بعض الممثميف مف أجل التعامل مع أطراؼ النزاع
ونظر لتنوع الوسطاء فقد أكدت التوصية رقـ  99التابعة
ًا
بيدؼ الوصوؿ إلى الحموؿ المقترحة،

لممجمس األوروبي عمى ضرورة وجود مجموعة مف المعايير التي تحدد الجية التي تقوـ بتطبيق
52

المرجع السابق ،ص .207

Ivo Aertson and Tony Peters: Mediation and Restorative Justice in Belgium,

53

European Journal on Criminal Policy and Research, December 1998, Volume 6,
Issue 4, pp 507–525. On https://link.springer.com/article/
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نظاـ الوساطة الجنائية ،ومف أىـ تمؾ المعايير نجد االستقالؿ الذاتي ىذا إلى جانب عوامل
الميارة ،والخبرة ،والكفاءة ،واالحتراـ لمقواعد القانونية عمى أف تتـ الوساطة الجنائية تحت إشراؼ
النيابة العامة ،وفي إطار اإلجراءات القانونية المحددة .كما يمكف في ىذا السياؽ اإلشارة إلى
وسائل التواصل بيف الوسيط ،وبيف طرفي النزاع ،وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف األمور لعل أىميا
ىي تقديـ الشكاوؼ مف المجني عمييـ إلى الجمعيات التي تقدـ المساعدة القانونية ،كما تتـ عممية
الوساطة الجنائية مف خالؿ التعاوف القائـ بيف جمعيات مساعدة المجني عمييـ ،والنيابة العامة
بيدؼ الوصوؿ إلى التسوية الودية(.)54
وفي إطار ما سبق ومف خالؿ ىذا الجزء يتثنى لمباحثة أف تقوـ بعرض أىـ الشروط التي
يجب توافرىا في الفرد الذؼ يقوـ بدور الوسيط الجنائي ،وذلؾ مف خالؿ شكل موجز عمى النحو
التالي:
 .1البد أف يتمتع الوسيط الجنائي بمجموعة مف المقومات ،والعناصر الشخصية مثل ىدوء
الطبع ،وكذلؾ سيولة التعامل مع اآلخريف ،والمرونة ،ىذا إلى جانب الخبرة ،والكفاءة
المينية ،والقدرة عمى ممارسة أعماؿ الوساطة الجنائية.
 .2يجب أف يكوف الوسيط الجنائي مف األفراد الذيف يتميزوف باكتساب الثقة بيف أفراد المجتمع،
ىذا إلى جانب المكانة االجتماعية التي يجب أف يحظى بيا.
 .3البد أف يكوف الوسيط الجنائي مف ذوؼ الميارة ،والمعرفة ،ىذا إلى جانب ضرورة اإللماـ
بالعموـ الجنائية ،والقوانيف التي تنظـ عمل الوساطة الجنائية.
 .4يجب أف يتمتع الوسيط الجنائي بمجموعة مف الميارات الشخصية مثل القدرة عمى إدارة
عممية الوساطة الجنائية مف خالؿ الشكل الناجح ،باإلضافة إلى ضرورة حصوؿ ىذا
الوسيط عمى الدورات التدريبية المتخصصة في ممارسة أعماؿ الوساطة(.)55
 .5يجب أف يكوف الوسيط الجنائي مف األفراد الذيف يتمتعوف باألىمية المدنية ،وكذلؾ الجزائية؛
حيث لـ يسبق أف صدر أؼ حكـ قضائي ضده .وتعتبر صحيفة الحالة الجنائية مف أىـ
54
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األوراؽ التي يتـ التركيز عمييا عند اعتماد أؼ شخص مف األشخاص عمى أساس أنو
وسيط جنائي قادر عمى الصمح بيف أطراؼ النزاع.
 .6لقد ركزت معظـ القوانيف المقارنة عمى أف يكوف الفرد الوسيط متمتع الشروط القانونية
المحددة ،كما لـ تؤكد تمؾ التشريعات عمى عامل السف بإستثناء القانوف البرتغالي الذؼ حدد
سف الوسيط الجنائي عمى أساس أنو ال يقل عف  25عاـ.
 .7يجب أف يتمتع الوسيط الجنائي باالستقالؿ في ممارسة عممو ،وذلؾ مف خالؿ القواعد،
والنصوص القانونية التي تؤكد عمى ىذا األمر ،ويقتصر دور النيابة العامة في مباشرة
أعماؿ الوساطة الجنائية ،والرقابة عمييا ،ومتابعة التقارير التي يتـ كتابتيا مف خالؿ
الوسيط ،ىذا وتقوـ عممية االستقالؿ عمى عدـ تحيز الفرد الوسيط ألحد طرفي النزاع ،كما
ال تربطو أؼ نوع مف الصمة ،أو العالقة الشخصية مع النيابة العامة ،كما يقتصر دور
الوسيط عمى تنسيق عممية الوساطة الجنائية في إطار الدور الذؼ تحدده لو النيابة العامة.
وتأكيدا لمبدأ االستقالؿ ،والحياد يجب أف يكوف الفرد الوسيط غير عامل في أحد الوظائف
.8
ً
تابعا ألحد المحاكـ الجنائية ،أو اإلدارية(.)56
القضائية مثل المحاماة ،أو القضاء ،أو ً
 .9يجب أف يكوف الفرد الوسيط قادر عمى إدارة العممية التفاوضية بيف أطراؼ النزاع ،وذلؾ مف
أجل القدرة عمى التوصل إلى الحموؿ التي ترضي جميع األطراؼ .ىذا وتتـ عممية
التفاوض مف خالؿ األسموب القائـ عمى الرضا ،والحموؿ الودية بدوف أؼ ضغط ،أو
سمطة ،أو إجبار ،أو فرض.
ثانيا :وبعد عرض أىـ الشروط الخاصة الواجب توافرىا في الوسيط الجنائي ،فإنو يتثنى لمباحثة
في ىذا الصدد التعرؼ عمى أىـ األدوار التي يؤدييا الوسيط مف خالؿ القوانيف التي تنظـ عممية
الوساطة الجنائية ،وذلؾ مف خالؿ ما يمي(:)57
 .1يقوـ الوسيط الجنائي بالدور التوفيقي بيف طرفي النزاع ،أو الخالؼ ،وذلؾ مف خالؿ محاولة
تقريب وجيات النظر بينيما ،وذلؾ في إطار إعادة التوازف ،والتوافق االجتماعي ،كما يتـ ىذا
الدور مف خالؿ الحصوؿ عمى الموافقات مف طرفي النزاع عمى إجراء عممية الوساطة الجنائية،
56
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ثـ يقوـ الوسيط بالتعرؼ عمى آراء كل طرؼ عمى حده ،ومف ثـ القدرة عمى الوصوؿ إلى الحموؿ
المقترحة التي تعمل عمى تسوية ىذا النزاع القائـ بينيما.
 .2يقوـ الجو العاـ لعممية الوساطة الجنائية عمى عممية التوافق ،والتراضي ،والشكل الودؼ بيف
أطراؼ النزاع بيدؼ إصالح العالقات االجتماعية ،والقضاء عمى اإلضطرابات مف خالؿ
اإلستماع إلى كل طرؼ ،والتعرؼ عمى األسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة ،والمحاولة إلى
تيدئة الوضع العاـ ،وتقريب وجيات النظر(.)58
لقد أكدت التوصية رقـ  99الصادرة عف المجمس األوروبي ،والتي تحدد دور الوسيط
الجنائي في حل النزاع القائـ بيف طرفي الخصومة مف خالؿ احتراـ كافة األطراؼ ،والسعي إلى
نجاح عممية الوساطة الجنائية .كما أكدت المادة رقـ  41مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي
عمى أف دور الوسيط الجنائي يمتد ليشمل عممية المتابعة ،والمراقبة عمى تنفيذ االتفاقيات الخاصة
بالصمح بيف طرفي النزاع(.)59
 .3يقوـ الوسيط الجنائي بكتابة التقارير التي تتعمق بمبادغ ،وقواعد الصمح بيف طرفي النزاع،
وذلؾ مف خالؿ متابعة سير عممية الوساطة الجنائية ،ومدػ تحقيقيا لؤلىداؼ التي ترجوىا،
وعمى ىذا األساس تقوـ النيابة العامة بتحديد ما إذا كانت القضية المطروحة قد تـ تسويتيا ،ومف
ثـ تتـ عممية الحجز اإلدارؼ ،أـ أف تمؾ القضية سوؼ تُرفع أماـ المحاكـ مف خالؿ الدعوػ
الجنائية.
لقد اىتـ كالً مف التشريع الفرنسي والبمجيكي بتحديد دور آخر لموسيط الجنائي ،وىو
الدور التنفيذؼ الذؼ يقوـ مف خاللو الوسيط بعمل التحقيقات الشخصية مع الجاني ،وذلؾ في
إطار القواعد التي تنظميا النيابة العامة ،ونفس األمر تقر ًيبا بالنسبة لجمعيات مساعدة المجني

عمييـ؛ حيث أسندت النيابة العامة لتمؾ الجمعيات الدور التنفيذؼ في إجراء التحقيق الذؼ ييدؼ
في نياية األمر إلى وضع البرامج الخاصة بعممية الوساطة الجنائية(.)60
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وقد أكدت التشريعات المختمفة بضرورة االلتزاـ الوسيط الجنائي بمبدأ السرية ،والحفاظ
عمى المعمومات الشخصية التي تتعمق بطرفي النزاع ،وكذلؾ عدـ إفشاء األسرار التي مف شأنيا
أف تحدث أؼ نوع مف أنواع الضرر المادؼ ،أو األدبي بالنسبة لؤلطراؼ المتنازعة ،ولعل ىذا
األمر ما أكدت عميو التوصية رقـ  99الصادرة عف المجمس األوروبي؛ حيث أكدت عمى أف
عممية الوساطة الجنائية إنما ىي أمر سرؼ ال يجوز استخداـ المعمومات الخاصة بيا إال مف
خالؿ موافقة األطراؼ عمى ىذا األمر ،أو في حالة استخداـ تمؾ المعمومات أماـ النيابة العامة،
وذلؾ حسب القرار الصادر عف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي بتاريخ  18أكتوبر .1996
ولقد أشارت التوصية رقـ  99الصادر عف المجمس األوروبي أف عامل السرية ال ينطبق في
حالة الجرائـ الخطيرة التي تؤدؼ إلى جرائـ مستقبمية ،ففي ىذه الحالة يجوز اإلفصاح عف
المعمومات الخاصة ،والسرية بطرفي النزاع أماـ النيابة العامة(.)61

المطمب الثالث
المتهم والمجني عميه
تتناوؿ الباحثة مف خالؿ ىذا المطمب التفرقة ما بيف المتيـ والمجني عميو التي تقوـ
عمييا عممية الوساطة الجنائية ،عمى النحو التالي:

الفرع األول
المتهم
أيضا الشخص
يعرؼ بأنو الشخص الذؼ قاـ بارتكاب أحد األفعاؿ المكونة لمجريمة ،وىو ً

الذؼ يقوـ بارتكاب الجريمة مف خالؿ الفعل األصمي ،أو المشاركة .وعمى ىذا األساس تستطيع
الباحثة التفريق بيف المتيـ ،والمشتبو فيو مف خالؿ أف(:)62
61
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الشخص المتيـ ىو الذؼ تتوافر العديد مف األدلة الكافية عمى قيامو بارتكاب جريمة
معينة ،ويتضح ىذا األمر مف خالؿ دور النيابة العامة في تحريؾ الدعوػ الجنائية ضده.
ويعرؼ الشخص المشتبو فيو بأنو الذؼ يتـ تقديـ الشكوػ أو البالغ ضده ،وكذلؾ
الشخص الذؼ تقوـ في شبية ارتكابو ،كمف يوجد في مسرح الجريمة ،ويتطمب األمر القياـ
بالتحريات والتحقيقات بيدؼ الوصوؿ إلى الدالئل التي تؤكد عمى صمتو بالجريمة ،ولكف ما يميزه
عف التيـ أنو لـ يوجو إليو االتياـ بارتكاب الجريمة مف قبل النيابة العامة.
ولعل ىذا التمييز بيف المتيـ والمشتبو فيو ىو مف أىـ األمور التي أكد عمييا التشريع
األمريكي والفرنسي ،وفي ظل موضوع الوساطة الجنائية يمكف القوؿ أف مفيوـ فاعل الجريمة ،أو
الجاني ىو الشخص الذؼ يقوـ بارتكاب الجريمة في المرحمة التي تسبق تحريؾ الدعوػ الجنائية.
كما أكد العديد مف فقياء القانوف أف مصطمح مرتكب الجريمة ىو أنسب المصطمحات التي يمكف
استخداميا في عممية الوساطة الجنائية ،وذلؾ ألف اليدؼ الرئيس لعممية الوساطة يقوـ عمى
بعيدا عف ساحة المحاكـ ،ودوف المجوء إلى استخداـ الدعوػ الجنائية(.)63
الحموؿ الودية ً
ويثور تساؤؿ حوؿ حق المتحفع عميو مف قبل مأمور الضبط القضائي في حالة وجود
دالئل عمى ارتكابو جريمة ،ىل مف حقو أف يكوف طرفاً في الوساطة الجنائية بشأف الجريمة التي
ارتكبيا أو نسب إليو ارتكابيا؟
في معرض االجابة عمى ىذا التساؤؿ يمكف القوؿ أنو عمى الرغـ مف استقرار الفقو عمى
تمتع المتحفع عميو بالحقوؽ التي يتمتع بيا المتيـ ،السيما حقو في الصمت ،والمعاممة الكريمة
وغير الحاطة بالكرامة ،وعدـ إيذاؤه بدنيا أو معنوياً ،وحقو في االتصاؿ بذويو ،ومع اختالؼ الفقو
حوؿ حقو في االستعانة بمحاـ أماـ مأمور الضبط القضائي( ،)64عمى الرغـ مف كل مف تقدـ مف
63
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الحقوؽ التي يتمتع بيا المتحفع عميو يمكف القوؿ أنو ال يتصور أف يكوف طرفا في الوساطة
الجنائية بشأف الجريمة المتحفع عميو بشأنيا؛ ألف الوساطة تفترض اتصاؿ النيابة العامة
بالجريمة محل الوساطة ،بحيث تكوف طرفا فييا ،وأف اتصاؿ النيابة العامة بالجريمة يخمع عف
الشخص صفة المتحفع عميو ،ويكتسب صفة المتيـ ،باتخاذ أؼ مف اجراءات التحقيق في حقو،
مف ذلؾ :األمر بالقبض عميو واستجوابو ،والتحقق مف مدػ كفاية األدلة القائمة ضده ،فإف ثبت
ليا ذلؾ ،وكاف المجاؿ مفتوحا لمباشرة الوساطة الجنائية قبل رفع الدعوػ في حقو ،واف ثبت ليا
عدـ كفاية االدلة أو عدـ معقولة الواقعة وعدـ جدية رواية مأمور الضبط في حق المتحفع عميو،
أو استطاع األخير أف يأتي بما يبرغ ساحتو ،في ىذه الحالة وجب عمى النيابة العامة األمر
بإخالء سبيمو ،ولـ يعد ىناؾ مبر ار لمباشرة الوساطة الجنائية في حقو لعدـ ثبوت نسبة ارتكاب
الجريمة إليو.
وفي ىذا الصدد يتثنى لمباحثة أف تقوـ برصد اآلتي -:
أوال :الشروط التي يتحدد عمى أساسها المتهم الذي يخضع لعممية الوساطة الجنائية ،وذلك
بشكل موجز عمى النحو التالي(:)65
 .1أف يكوف الشخص مرتكب الجريمة شخص طبيعي حي ،وذلؾ ألف الوساطة الجنائية ال يمكف
تطبيقيا عمى مرتكب الجريمة الذؼ تُوفي.
 .2ينبغي أف يكوف الشخص مرتكب الجريمة محدد ،ومعروؼ حتى ولـ يؾ ذلؾ مف خالؿ معرفة
اإلسـ الخاص بو ،وانما في ظل وجود الدالئل التي تؤكد عمى إرتكابو لجريمة معينة ،ومف ثـ
يمكف أف تتـ عممية الوساطة الجنائية ،كما يجب أف يكوف مرتكب الجريمة حاضر لجمسات
الصمح ،ومف الممكف أف يكوف حضوره مف خالؿ أحد الوسطاء بشكل غير مباشر(.)66
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 .3البد أف يتمتع الفرد مرتكب الجريمة باألىمية المدنية ،والجنائية ،وذلؾ مف حيث مرحمتو
العمرية ،وكذلؾ مف ناحية سالمة قواه العقمية .وفي حالة عدـ بموغ السف القانوني؛ فإف عممية
الوساطة الجنائية يمكف أف تتـ مف خالؿ الوصي ،أو ولي األمر.
 .4ضرورة أف يقوـ الجاني باإلقرار بأنو قد قاـ بارتكاب الجريمة ،أو الوقائع التي تتكوف منيا،
وذلؾ مف خالؿ العمل اإلرادؼ الذؼ يقوـ عمى حرية اإلرادة ،واالختيار دوف أؼ إكراه ،أو إجبار.
وذلؾ حتى يمكف لعممية الوساطة الجنائية أف تحقق األىداؼ المرجوة منيا ،والتي تعتمد بشكل
كبير عمى الحموؿ الودية القائمة عمى الشكل اإلرادؼ االختيارؼ( .)67وفي ىذا الصدد يمكف
التأكيد عمى دور الوسيط الجنائي الذؼ يقوـ بأخذ إقرار مف الجاني بحقيقة ارتكاب جريمة معينة،
ويعتبر ىذا األمر بمثابة العامل األساسي في تسوية النزاع مف خالؿ الوساطة الجنائية ،كما يكوف
اإلقرار بالحقيقة ىو أحد العوامل التي تؤدؼ إلى تعويض المجني عميو ،وذلؾ بشكل يقوـ عمى
الطمأنينة ،ومف خالؿ التراضي بيف طرفي النزاع .كما يجب أف يكوف الفرد مرتكب الجريمة ليس
عائدا مف جريمة أخرػ ،وذلؾ ألف نظاـ الوساطة الجنائية ييدؼ في المقاـ األوؿ إلى التعامل
ً
مع الجرائـ البسيطة ،ومف ثـ القدرة عمى إعادة تأىيل الجاني مف الناحية االجتماعية.

ثانيا :أهم الحقوق التي يتمتع بها المتهم في الوساطة الجنائية
أ .الحق في عدم قبول الوساطة أو رفضها
تعتبر الوساطة الجنائية بمثابة العممية التي تعتمد عمى الشكل الودؼ ،واألسموب
الرضائي بيف طرفي النزاع ،وعمى ىذا األساس فإف عممية الوساطة تضمف لمجاني العديد مف
الحقوؽ مثل الحق في عدـ قبوؿ الوساطة ،أو رفضيا ،وكذلؾ إمكانية االنسحاب منيا دوف أؼ
قيود ،ومف أىـ التشريعات التي أكدت عمى حق الجاني ،والمجني عميو عف التراجع عف عممية
الوساطة الجنائية نجد التشريع البرتغالي ،وذلؾ مف خالؿ المادة رقـ  4مف قانوف الوساطة
الجنائية .وىنا يقوـ الفرد الوسيط بتسجيل ىذا األمر في التقارير الخاصة بعممية الوساطة
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الجنائية ،وذلؾ حتى يتـ رفعيا إلى النيابة العامة ،ومف ثـ رفع الدعوػ الجنائية ،وىذا ما أقرتو
التوصية رقـ  99الصادره عف المجمس األوروبي.
ب .الحق في االستعانة بمحام
يتضح حق كالً مف طرفي النزاع في اإلستعانة بالمحامي ليس مف أجل الدفاع ،وانما مف
أجل تقديـ االرشادات ،والنصائح القانونية ،وذلؾ في إطار عممية الوساطة الجنائية ،ومف أىـ
التشريعات الجنائية المقارنة التي أكدت عمى حق المجوء إلى المحامي خالؿ عممية الوساطة نجد
التشريع البرتغالي مف خالؿ المادة رقـ  8مف القانوف سنة  ،2007وكذلؾ التشريع البمجيكي في
أيضا قانوف التنظيـ القضائي في سويس ار مف
إطار المادة رقـ  216مف قانوف سنة  ،1994وىذا ً
خالؿ المادة رقـ  ،115والتي أكدت عمى إمكانية االستعانة بالمحاميف مف أجل حضور جمسات

أيضا ما أكدت عميو التوصية رقـ
الصمح بيف طرفي النزاع خالؿ عممية الوساطة الجنائية ،وىذا ً

 99الصادرة عف المجمس األوروبي ،والتي تؤكد عمى حق طرفي النزاع في المجوء إلى المساعدة
القانونية مف خالؿ الوكالء ،والمحاميف(.)68
ت .الحق في االلمام بتفاصيل الوساطة

ومف أىـ الحقوؽ التي يتمتع بيا الجاني في عممية الوساطة الجنائية نجد ضرورة اإللماـ
بكافة المعمومات ،والتفاصيل الخاصة بنظاـ الوساطة ،وكذلؾ التعرؼ عمى أىـ النتائج اإليجابية
التي ييدؼ ليا ىذا النظاـ مف أجل الوصوؿ إلى الصمح في إطار الشكل الودؼ بيف طرفي
النزاع ،ىذا إلى جانب دور النيابة العامة في توضيح عاقبة االمتناع عف الوساطة الجنائية مف
خالؿ تحريؾ الدعوػ ضد الجاني.
ث .الحق في الحصول عمى نسخة من تقرير الوسيط
مف حق طرفي النزاع الحصوؿ عمى نسخة مف التقارير التي قاـ الوسيط بتقديميا إلى
النيابة العامة ،وذلؾ مف أجل االطالع عمييا ،والتعرؼ عمى الموقف القانوني لكل طرؼ مف
األطراؼ عمى حده.
68
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الفرع الثاني
المجني عميه
وفي ىذا الصدد يمكف التأكيد عمى دور عممية الوساطة الجنائية في تعويض المجني
عميو ،وحصولو عمى حقوقو في إطار الجريمة التي قاـ بيا الجاني ،وعمى ىذا األساس يعتبر
المجني عميو مف أىـ األركاف األساسية التي تقوـ عمييا عممية الوساطة الجنائية.
أوال :ىنا يمكف القوؿ أنو ال يوجد تعريف محدد لممجني عميو في إطار التشريعات الجنائية
المقارنة المختمفة ،وعمى الرغـ مف ذلؾ إال أنو قد أشار العديد مف الفقياء أف المجني عميو ىو
ذلؾ الفرد الذؼ قد وقع عميو اعتداء بشكل شخصي ،أو مف خالؿ الضرر الذؼ يقع عمى أحد
مصالحو ،وممتمكاتو .كما أكد فريق آخر مف الفقياء عمى أف المجني عميو ىو الشخص
الطبيعي ،أو المعنوؼ الذؼ تعرضت مصالحو المحمية إلى أؼ شكل مف أشكاؿ االعتداءات التي
يحرميا قانوف العقوبات(.)69
وحوؿ دور المجني عميو في عممية الوساطة الجنائية يمكف القوؿ أنو أحد األطراؼ
اليامة التي يجب أف تصل إلى الرضا مف خالؿ عممية الوساطة ،وذلؾ في إطار دور الوسيط
في الحصوؿ عمى موافقة المجني عميو ،وقبولو لنظاـ الوساطة مف خالؿ الشكل الودؼ .ىذا
ويقوـ المجني عميو بالعديد مف األدوار في إطار عممية الوساطة الجنائية مف خالؿ المقاءات،
والمناقشات التي تتـ بينو ،وبيف الوسيط ،وذلؾ مف أجل الوصوؿ إلى اتفاؽ لمصمح ،ىذا إلى
جانب التعرؼ عمى أنواع الضرر التي أصابتو ،ومف ثـ إمكانية المشاركة الفعالة واإليجابية في
عممية الوساطة ،والوصوؿ إلى حل النزاع .كما يمكف التأكيد عمى أف نظاـ الوساطو الجنائية
يعتبر مف أىـ الحقوؽ المشروعة لممجني عميو ،وذلؾ مف أجل التوصل إلى الترضية المناسبة،
وكذلؾ الحصوؿ عمى االعتذار ،أو التعويض مف الجاني في إطار الجريمة التي ارتكبيا ،وىذا ما
أكدت عميو التوصية رقـ  99الصادر عف المجمس األوروبي في سبتمبر  ،1999والتي تؤكد
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عمى إمكانية التواصل بيف الجاني ،والمجني عميو مف أجل الوصوؿ إلى تسوية النزاع ،أو
الخالؼ القائـ بينيما(.)70
ثانيا :ومف خالؿ ىذا الجزء يمكف تناوؿ أىـ الحقوؽ الخاصة بالمجني عميو ،والتي يمكف لو
الحصوؿ عمييا في إطار عممية الوساطة الجنائية ،والتي يأتي تناوليا عمى النحو التالي(:)71
 .1لممجني عميو الحق في االحتراـ ،وحسف االستقباؿ ،واالستماع ،والتعرؼ عمى كافة التفاصيل
الخاصة بأسباب المشكمة ،ىذا إلى جانب االستماع إلى المقترحات التي مف خالليا يمكف التغمب
عمى تمؾ المشكمة ،وتسوية النزاع في إطار تدعيـ العالقات االجتماعية ،وحفع التوازف االجتماعي
بيف األفراد داخل المجتمع ،ولعل ىذا اليدؼ مف أىـ األىداؼ األساسية التي تقوـ عمييا عممية
الوساطة الجنائية.
 .2حقو في عمل المقاءات ،والمشاورات مع الوسيط مف أجل التوصل إلى االتفاؽ الذؼ يرضيو
مف خالؿ الشكل الودؼ دوف التعرض إلى أؼ نوع مف أنواع الضغوط.
 .3يعتبر رد اعتبار المجني عميو مف أىـ الحقوؽ المشروعة التي تضمنيا عممية الوساطة
الجنائية ،ويأتي ذلؾ في إطار الحصوؿ عمى التعويض المناسب العادؿ سواء مف خالؿ الناحية
النفسية ،أو المادية.
وفي إطار ما سبق يمكف لمباحثة أف تؤكد عمى أىمية عممية الوساطة الجنائية في تحقيق
العدالة مف خالؿ التعرؼ عمى حقيقة الجرائـ في ضوء اعتراؼ الجاني بالجريمة التي قاـ
بإرتكابيا ،وكذلؾ حصوؿ المجني عميو عمى الترضية المناسبة ،وكذلؾ التعويض العادؿ مف
خالؿ الشكل الودؼ الذؼ يعمل عمى إنياء الخالؼ ،أو النزاع بيف الطرفيف.
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الخاتمة
لقد اتضح مف خالؿ البحث في بعض التشريعات المقارنة وخاصة األوربية ،مدػ
ادراجيا لعدة وسائل بديمة وذلؾ بسبب األزمة التي عرفيا جياز القضاء والمحاكـ والتي ترتبت
عنيا طوؿ االجراءات الجنائية وكثرة القضايا المعروضة ،حيث تـ ادراجيا لوسائل دعوػ بديمو
وذلؾ مف اجل التخفيف العبء عف القضاء ،واعادة دمج الجاني داخل النسيج االجتماعي،
واالىتماـ بالضحية وجبره عف الضرر الذؼ لحقو ،حيث كاف مف ضمف الحموؿ ىو أف يوجد
نظاـ الوساطة الجنائية الذؼ أثبت نجاعتو في التشريعات األوربية ،في حيف ظل نظاـ تطبيق
الوساطة الجنائية في الدوؿ العربية في بداياتو
ومف خالؿ ذلؾ توصمت الباحثة الى النتائج والتوصيات المبينة أدناه-:
نتائج البحث
 -1أكد التشريع الفرنسي عمى الدور الذؼ تمعبو النيابة العامة في مباشرة السمطة القانونية في
إطار تقدير مدػ إمكانية تحريؾ الدعوػ أماـ القضاء ،أو حفظيا ،وذلؾ مف خالؿ اقتراح
تطبيق نظاـ الوساطة الجنائية عمى األطراؼ المتنازعة.
 -2تطبق الوساطة الجنائية في القانوف الفرنسي في الجرائـ التي يتـ فييا االعتداء عمى
األشخاص ،واألمواؿ ،وكذلؾ الجرائـ التي تمس األسرة ،واستدؿ ىذا الرأؼ عمى التطبيق
العممي لمحل تطبيق نظاـ الوساطة الجنائية.
 -3يعتمد نظاـ الوساطة الجنائية عمى الوسيط الجنائي الذؼ يعتبر بمثابة أحد العناصر
األساسية التي يقوـ عمييا نظاـ الوساطة في التسوية الودية بيف أطراؼ الخصومة ،أو النزاع.
 -4يمكف القوؿ أف المجوء إلى تطبيق نظاـ الوساطة الجنائية؛ إنما ييدؼ إلى تحقيق العديد مف
المزايا اإليجابية التي ال يمكف الوصوؿ إلييا مف خالؿ اإلجراءات القانونية التقميدية ،وذلؾ
في إطار مراعاة الجوانب االجتماعية ،والنفسية لؤلطراؼ.
 -5يعتبر نظاـ الوساطة الجنائية أحد األنظمة اإلنسانية التي تراعي الحفاظ عمى المجني
عمييـ ،وتعويض األضرار التي حمت بيـ مف خالؿ الترضية في إطار التعويض المادؼ ،أو
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الرمزؼ ،أو المعنوؼ الذؼ يؤدؼ في نياية األمر إلى إعادة التأىيل االجتماعي لمجاني ،ومف
ثـ القدرة عمى إصالح اإلضطراب الناجـ عف الجرائـ المتنوعة.
 -6أوضحت الدراسة الراىنة أف نظاـ الوساطة الجنائية يعتبر أحد أىـ اآلليات ذات الصمة
بالعدالة التفاوضية التي اىتمت بيا التشريعات الجنائية المختمفة ،وذلؾ في إطار التوجيات
الحديثة نحو تطوير مفيوـ العقاب ،وسرعة الفصل في النزاعات القائمة بيف األطراؼ مف
خالؿ تقميل أعداد المنازعات القضائية.
 -7تعتبر الوساطة الجنائية وسيمة لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية ،التي تؤسس عمى فكرة
التفاوض بيف الجاني ،والمجني عميو عمى اآلثار المترتبة عمى وقوع الجريمة عف طريق
شخصا
طبيعيا ،أـ
شخصا
تدخل عضو النيابة العامة ،أو مف يفوضو في ذلؾ سواء أكاف
ً
ً
ً
معنويا ،وىي نظاـ يستيدؼ الوصوؿ إلى اتفاؽ ،أو مصالحة ،أو توفيق بيف أشخاص ،أو
ً
أطراؼ ،ويستمزـ تدخل شخص ،أو أكثر لحل المنازعات بالطرؽ الودية.
 -8تأخذ الوساطة الجنائية المساحة األكبر عمى المستوػ االجتماعي مف خالؿ فض النزاعات
بعيدا عف سمطة القضاء؛ حيث يتضح الدور الذؼ يقوـ بو الوسيط مف
القائمة بيف األطراؼ ً

خالؿ التوفيق بيف أطراؼ النزاع ،ويكوف ىذا الوسيط ليس مف أفراد الجياز القضائي ،وانما
يكوف مف األفراد العادييف الذيف تخوليـ النيابة العامة.

 -9تتـ الوساطة الجنائية تحت اإلشراؼ القضائي ،وكذلؾ تحت سمطة ورقابة النيابة العامة التي
تباشر العمل ،وتتابع اإلجراءات ،وتُحدد الدور الذؼ يمكف أف يقوـ بو الوسيط.
-10

عممية الوساطة عممية اختيارية تتـ بشكل اتفاقي بيف األطراؼ المتنازعة ،وذلؾ في إطار

مجموعة مف اإلجراءات ،وتحت مباشرة مف الوسيط ،وترجع في نياية األمر إلى اإلشراؼ
الكامل لمنيابة العامة.
-11

تقوـ النيابة العامة بالعديد مف األدوار البارزة ،والتي تتمثل في تنظيـ عممية الوساطة

الجنائية ،والرقابة عمييا ،واإلشراؼ القانوني ،وتحديد الظروؼ التي تيدؼ إلى حل الخصومة
القائمة بيف الطرفيف ،كما يتضح دور النيابة العامة في اختيار الفرد الوسيط المحايد الذؼ
يقوـ بالتدخل مف أجل الصمح بيف الطرفيف.
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-12

يعتبر نظاـ الوساطة الجنائية بمثابة اإلجراءات التمييدية التي تسبق إجراءات المحاكمة،

والذؼ تشرؼ عميو النيابة العامة ،وذلؾ مف أجل تخفيف األعباء عف العدالة القضائية ،وذلؾ
فيما يتعمق بالجرائـ البسيطة.
-13

الوساطة الجنائية تضمف حماية ىذا المجتمع مف خالؿ المحافظة عمى العالقات بيف

افراد المجتمع التي تربطيـ عالقات اجتماعية كما انو يضمف حق المجني عميو مف خالؿ
جبر ضرر بالتعويض.
توصيات البحث
 .1توصي الباحثة بضرورة أف يقوـ المشرع اإلماراتي بالنظر في تطبيق نظاـ الوساطة الجنائية
باعتباره أحد البدائل عف الدعوػ الجنائية؛ حيث أف تطبيق ىذا النظاـ؛ إنما يؤدؼ إلى تخفيف
العبء عف كاىل النيابة العامة ،وأجيزة العدالة القضائية.
 .2كما توصي الباحثة بضرورة تعديل قانوف االجراءات الجزائية االماراتي بوضع نصوص
خاصة لتنظيـ الوساطة الجنائية أو اصدار قانوف خاص بالوساطة الجنائية لبياف شروطيا
واجراءاتيا وأثرىا في إنياء الدعوػ الجزائية .
 .3تقترح الباحثة بتبني نظاـ الوساطة الجنائية في الدوؿ العربية مقارنة بالدوؿ اإلوربية  ،حيث
أنو ال يتعارض مع تقاليدنا ،أو يخرج عف مبادؼء شريعتنا.
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البصمة الوراثية كدليل إثبات في مرحمة المحاكمة في القانون االماراتي

الباحثة :هنادي شريف مراد دمحم
كمية القانون /جامعة الشارقة

الرقم الجامعيU15100633 :

إشراف األستاذ الدكتور :دمحم نورالدين سيد

المقدمة
إف المتتبع ألحواؿ الجريمة وطرؽ ارتكابيا يرى أنيا تسير جنباً إلى جنب مع تطور
الحضارة االنسانية وارتقائيا ،ففي المجتمعات المتخمفة نرى بأف طرؽ ارتكاب الجريمة تختمف عف
طرؽ ارتكابيا في المجتمعات المتحضرة وعندما كاف المجرموف يرتكبوف جرائميـ بطرؽ بدائية
بسيطة كاف يكفي الكتشافيا واثباتيا اعتماد المحقق أو الباحث الجنائي عمى األدلة المعنوية
كاالستجواب وشيادة الشيود واالعتراؼ ،واذا استعصي عميو الحصوؿ عمى الدليل بيذه الوسائل
فإنو غالباً ما كاف يمجأ إلى أساليب العنف كالضرب والتعذيب لمحصوؿ عمى اعتراؼ المتيميف،
وكاف التعذيب آنذاؾ وسيمة واجراء قانوني سميـ ومعتب ار مف االجراءات القانونية ،كما حدث في
فرنسا في عيد لويس الرابع عشر عندما أصدر قانوف االجراءات الجنائية عاـ  1670ونص فيو
صراحة عمى وجوب سؤاؿ المحقق لممتيـ ثبلث مرات لمحصوؿ عمى اعترافو ،مرة قبل تعذيبو
ومرة اثناؤه ومرة بعده(.)1
وكانت أنواع وصور التعذيب مقررة ومعروفة ،فالشد إلى العجبلت والصمب عمى حامل
مف الخشب واستخداـ المعادف المنصيرة ،كميا كانت وسائل مقررة لمحصوؿ عمى اعتراؼ
المتيميف ،وبارتقاء الحضارة االنسانية تغيرت النظرة إلى ىذه الوسائل وأصبح المجتمع ينظر إلييا
عمى أنيا أعماؿ تتنافى مع العدالة وتنطوي عمى إىدار اآلدمية.

()1

د .دمحم أحمد غانـ ،الجوانب القانونية والشرعية لئلثبات الجنائي بالشفرة الوراثية  ،DNAدار الجامعة الجديدة،

 ،2010ص.7
[]733

البصمة الوراثية كدليل إثبات في مرحمة المحاكمة في القانون االماراتي
ولمعموـ الجنائية مكانة عظيمة وبارزة في مكافحة الجريمة ،وقد ازدادت أىميتيا في

العصر الحديث نتيجة التطور العممي والتقني ،ومف الحقائق التي ال جداؿ فييا أف ىناؾ تبلزماً
بيف التقدـ العممي وتطور أسموب ارتكاب الجريمة ،وفي ىذا العصر تطور االسموب االجرامي
باستخداـ الوسائل الفنية الحديثة ،مما دفع العمماء والباحثيف في ىذا المجاؿ إلى بذؿ المزيد مف

الجيد والدراسة والتعمق الكتشاؼ ما ىو باطف مف عمـ ومعرفة ،بما يحقق التفوؽ والسيطرة عمى
المجرـ ميما كانت درجة خطورتو ليسود األمف واألماف ،وتعتبر البصمة الوراثية مف أحدث

التقنيات العممية الحديثة في العالـ لمكشف عف جرائـ لـ يكف يمكف التوصل إلى مرتكبييا بدوف

استخداـ ىذه البصمة(.)2

ويعتبر ىذا االكتشاؼ مف أقوى الطرؽ العممية لمعرفة ىوية األشخاص مف خبلؿ

خصائصيـ الوراثية ،ويؤخذ كقرينة قوية لمحكـ في القضايا الجنائية ،وذلؾ بفحص اآلثار
البيولوجية المتخمفة في مكاف الحادث ،أو القضايا ذات النزاع المدني كقضايا إثبات البنوة وتحديد
النسب ،وقضايا اليجرة وقضايا المفقوديف ،وغيرىا مف القضايا األخرى .حيث ظل البحث

الجنائي لسنوات طويمة يعتمد عمى الطرؽ التقميدية واألدلة الجنائية المتداولة في التحقيقات
لمكشف عف غموض الجرائـ والحوادث واألعماؿ اإلرىابية التي قد يتأذى مف نتيجتيا أناس ليس

ليـ عبلقة بالموضوع إلى جانب األشخاص المستيدفيف ،ومف أبرز األدلة بصمات األصابع التي
ظمت حتى عيد قريب أكثر األدلة الجنائية مساىمة ودقة في كشف وتحديد شخصيات مرتكبي
األعماؿ اإلجرامية والضحايا في حاالت التشوه الشديد ثـ تأتي بعد ذلؾ زمرة الدـ وتركيبو

الكيميائي والشعر والجمد والخبليا والبقايا التي يخمفيا الفاعل عمى مسرح الجريمة أو عمى جسد
الضحية وآثار األسمحة وأدوات الجريمة المستخدمة وبقاياىا مثل الطمقات والظروؼ الفارغة

وغيرىا ،وعمى الرغـ مف أف الطب الشرعي واألدلة الجنائية التقميدية توصمت إلى اكتشاؼ

مرتكبي جرائـ كبرى وغامضة في بعض األحياف وفككت عصابات مارست كل أشكاؿ الجريمة
والتخريب التي تيدؼ إلى تدمير المجتمع وسجمت بذلؾ انتصارات ىامة وكبيرة في عالـ الجريمة

وأدلة اثباتيا ،إال أف الثورة التي حصمت في عالـ الجينات بشكل عاـ وتقنية الحمض النووي

()2

د .سالـ خميس عمي الظنحاني ،حجية البصمة الوراثية في االثبات الجنائي ،المركز القومي لئلصدارات

القانونية ،ط ،2014 ،1ص.11
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بشكل خاص ،ودخوليا في مجاؿ االثبات الجنائي في الوقت الحاضر يعد تحوالً ىاماً في مجاؿ

األدلة الجنائية وكشف الجرائـ(.)3

وتجدر االشارة إلى أف الدوؿ المتقدمة بدأت تعطي اىتماماً كامبلً لمبصمة الوراثية ،وذلؾ
عف طريق تنظيـ سجل قومي لبصمة االفراد ولآلثار المجيولة بغية االستفادة منيا  ،ففي الواليات
المتحدة االمريكية مثبل بدأت اختبارات االستفادة مف بصمة الحمض النووي الوراثي عاـ 1988ـ
في اكتشاؼ الج ارئـ عمى المستوى المحمي واإلقميمي ،وفي عاـ 1990ـ قاـ مكتب التحقيقات
الفيدرالي بإنشاء سجل قومي لعينات البصمة الوراثية ،كذلؾ كانت دولة االمارات العربية المتحدة
ىي األخرى سباقة في ىذا المجاؿ ،فقد أنشأت قاعدتي بيانات لمبصمة الوراثية عاـ  2008ـ،
االولى متعمقة بالسجل المدني ،والثانية متعمقة بالسجل الجنائي (.)4
فنرى بأف االعتماد عمى االدلة العممية الحديثة جاء لتحديد الصمة بيف الجريمة والجاني،
وىذه االدلة تعد ثمرة االدلة الناتجة مف الوسائل العممية الحديثة المستخدمة مف أجل مكافحة
الجريمة في صورتيا الحديثة ،وعميو فإف لعمـ البيولوجيا عموماً ،والبصمة الوراثية خصوصاً دو اًر
بار اًز في مجاؿ االثبات الجنػائي ،يتمثل في إقامة الصمة بيف الجريمة والمجػرـ الذي ارتكبيػا(.)5
ولقد حفل القرف العشريف بتطور تكنولوجي ىائل في العموـ األساسية والذي انعكس بدوره
عمى المجاالت التطبيقية ،وكاف لمطب حظاً واف اًر منيا ،ولعمنا ال نكوف مبالغيف إذا ذكرنا بأف ما
شيدتو الخمسوف عاماً الماضية مف تطور وتقدـ يعتبر أكثر بكثير مما أحرزتو البشرية في
تاريخيا الطويل كمو ،ومف بيف ما انتجتو وأفرزتو العموـ البيولوجية (اليندسة الوراثية) ،التي
أصبحت حديث الساعة ،وتطالعنا األنباء بتقدـ كبير يوماً بعد يوـ  ،بل ساعة بعد ساعة فقد
غـ عمى العمماء
استطاعت ىذه التقنية الجديدة في عمـ الوراثة أف تشرح الكثير مما غمض أو َّ
()3

د.دمحم حسيف الحمداني ،البصمة الوراثية ودورىا في االثبات الجنائي ،بحث منشور في مجمة الرافديف لمحقوؽ،

ع ،2011 ،49ص.338
()4
()5

المرجع السابق ،ص.12

د .صفاء عادؿ سامي ،حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجزائي ،منشورات زيف الحقوقية ،ط،2013 ،1

ص10.
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مف قبل ،بل ىي اآلف في مرحمة متقدمة سيشيدىا ىذا القرف الذي نعيش فيو بتطبيقات كبيرة في
عبلج األمراض المستعصية ،ويبدو بأف الجينوـ البشري وىو مجموع المادة الوراثية التي تحتوييا
الخمية ،وىي تتضمف كل المورثات( ،ويحتوي الجينوـ البشري عمى ما يقارب  30إلى  40ألف
موروثة) ،أو الخارطة الوراثية لمبشر ،والتي كانت إحدى نتائجيا أو مفرزاتيا البصمة الوراثية،
ستكوف بمنزلة صندوؽ أسرار لو شأف خطير في خصوصية حياة االنساف وعممو وعبلقاتو وموتو
أيضاً(.)6
ىذا وقد درجت البشرية عمى تسمية كل عصر بما يتميز بو مف انجازات عممية ،فكاف
ىناؾ ما يسمى بعصر البخار والكيرباء ،وعصر الصناعة ،وعصر االنفجار العممي وما تبله
مف اكتشافات تقنية وتكنولوجية كاف مف أىميا الحاسبات االلكترونية والنظـ المعموماتية ،واذا كاف
ال بد مف إبراز ما سيكوف عميو القرف الحالي ،فإف اليندسة الوراثية أو البيولوجية الجزيئية ستكوف
في طميعة إنجازاتو العممية ،والتي كاف مف أىـ نتائجيا البصمات الوراثية ،لذا فقد سمي البعض
ىذا العصر الذي تعيشو البشرية بالعصر الجينومي ،ألف اكتشاؼ االنساف ألحرؼ الجينوـ
سيترؾ بصمات واضحة عمى مستقبل االنسانية ،وقد بمغ األمر ببعض المفكريف أف يشبيوا
الخطورة التي تنجـ عف اكتشاؼ االنساف ألحرؼ الجينوـ بالقنبمة الجينومية ،ويعتقد بعضيـ إلى
أف معرفة المغة الجينومية ىي خطورة أولى في الطريق الذي سيمكف االنساف مف التحكـ في
جيناتو ،وعندما يصل االنساف إلى ىذه الدرجة الرفيعة مف العمـ سيكوف قد حاز قد اًر مف الحكمة
التي اذا قرر استخداميا ،فإنو سيغير العالـ الذي نعرفو اليوـ ،وقد يكوف أوؿ ضحايا ىذا التغيير
ىو االنساف ذاتو(.)7
ويرجع اكتشاؼ البصمة الوراثية  DNAإلى البروفيسور (إليؾ جيفري) مف جامعة ليستر
بانجمت ار سنة 1985ـ ،حيث ينسب إليو أنو أوؿ مف أطمق مصطمح "البصمة الوراثية" ،كما يطمق
عمى "إريؾ الندر" أوؿ مف أطمق مصطمح محقق اليوية األخير ،إمعاناً في مدى دقة تمؾ التقنية،
()6

د.حسني محمود عبدالدايـ عبدالصمد ،البصمة الوراثية ومدى حجيتيا في االثبات ،دار الفكر الجامعي،

()7
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األمر الذي حدا بالدوؿ االسبلمية والعربية مف األخذ بيا خاصة في إثبات النسب ،وكشف ىوية
الجناة كما حدث في مصر في التعرؼ عمى أشبلء منفذي تفجيرات شرـ الشيخ في السابع مف
أكتوبر عاـ  2005ـ ،وحادث التحرير عاـ  2012ـ ،وىو ما يعني االعتماد التقني عمى ىذا
الكشف العممي الياـ بعد أف سبقتنا الدوؿ األوروبية في االعتماد عمييا مف قب).(8
ومنذ أف قدـ إليؾ جيفري عرض الحمض النووي لـ يعد بإمكاننا أف نتصور العالـ بدوف
الحمض النووي ،ونرى بأف ذلؾ أفاد العديد مف المحققوف الشرعيوف ،حيث أنو أضاؼ إلييـ
الكثير ،وذلؾ بمساعدتيـ لمحصوؿ عمى المجرميف بطريقة سيمة جداً(.)9
ونرى بأف البصمة الوراثية أحدثت ضجة كبيرة بيف وسائل االعبلـ عمى مستوى العالـ،
حيث غير ىذا االكتشاؼ العظيـ بعضاً مف مجريات أنظمة القضاء في الدوؿ العربية األمر الذي
تسارعت مف أجمو الندوات والمؤتمرات العممية لدراسة ىذه النازلة العصرية الحديثة ،فبعد أف كاف
العالـ بأكممو يخضع لطريقة واحدة لمدالالت الوراثية في مجاؿ البحث الجنائي وذلؾ في أواخر
الستينات وىي الطريقة التي تعرؼ بخبليا الدـ الحمراء لنظاـ ( )A-B-Oفقد تبل ىذا االكتشاؼ
تحميل الحامض النووي ،ومنذ أف تـ اكتشاؼ البصمة الوراثية تمقى قبوالً عند البعض ،وتمقى
رفضاً عند البعض اآلخر ،ألنيا وسيمة دقيقة مف وسائل التعرؼ عمى أي شخص يراد معرفة
ىويتو عف طريق مقارنة الحمض النووي (.)10()DNA
وال شؾ كما ذكرنا سمفاً بأف البصمة الوراثية تعد مف أىـ المستجدات العصرية في عمـ
األحياء الحديث ،والتي أحدثت ضجة كبرى في اكتشافيا ،ثـ في تطور وسائل تطبيقيا ،ثـ في
المجاالت التي يمكف االستفادة منيا ،أصبحت مف الحقائق الميمة في ىذا العصر في مجاؿ
الطب الشرعي وفي مجاؿ اثبات ونفي النسب  ،فقد اىتمت األوساط العممية في عالمنا العربي
()8
()9

د.محمػد فريد الشافعي ،البصمة الوراثية ودورىا في االثبات ،دار البياف ،2006 ،ص. 13
Dr.van wamelen , Bayesian networks in forensic dna analysis , master thesis ,

Universities Leiden, Without publication year, page 7 .

()10

د .أنس حسف محمػد ناجي ،البصمة الوراثية ومدى مشروعيتيا في إثبات ونفي النسب ،دار الجامعة الجديدة
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واإلسبلمي بيذا الحدث ،ولكف معظـ اىتماميا منبعث مف كيفية المحاؽ بيذه التقنية ،وامتبلؾ
أسبابيا ،واالستفادة مف تطبيقاتيا وانجازاتيا العممية ،والقميل منيا فقط ىو الذي يحاوؿ البحث في
آثارىا االجتماعية والثقافية ،ويسعى لوضع إطار أخبلقي وقانوني يضبطيا ،بل مع األسف
الشديد نجد أف عالمنا العربي واإلسبلمي يعيش حالة مف الجمود التشريعي في مواجية تطور
ىائل ومستمر لمعموـ البيولوجية وآثارىا في جوانب مختمفة ،بينما المفترض أف يستأثر بجيود
تشترؾ فييا جميع التخصصات العممية والفقيية واالجتماعية(.)11
فالبصمة الوراثية تعد وسيمة تقنية حديثة أخذت تمجأ إلييا الدوؿ لمكشف عف الجناة

وتحديد ىوية الجاني والتفريق بيف األشخاص مف خبلؿ تحميل الحامض النووي لمعينة التي تـ

العثور عمييا في مسرح الجريمة ،ومقارنتيا مع العينة التي تؤخذ مف جسد المشتبو فيو ،أو
المخزنة في بنوؾ المعمومات ،ويأتي استخداـ البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي في ضوء
ضرورة االستفادة مف معطيات العموـ الحديثة ولمواجية األساليب المتطورة لممجرميف في ارتكاب

جرائميـ(.)12

ويعتبر استخداـ البصمة الوراثية الموجودة في مسرح الجريمة أداة ىامة في نظاـ العدالة

الجنائية ،حيث يمكف استخداميا إلدانة المذنبيف وربط الجاني بمسرح الجريمة وكذلؾ لتبرئة العديد
مف األبرياء الذيف أدينوا ظمماً بجريمة لـ يرتكبوىا ،باإلضافة إلى ذلؾ فقد عززت وبقوة مبادئ
مطابقة الحقيقة الواقعية مع الحقيقة القضائية وبناء األحكاـ عمى الجزـ واليقيف ال عمى الظف

واالحتماؿ ،وقد تبنتيا الكثير مف الدوؿ في العالـ كما ذكرنا سمفاً كدليل إثبات في مختمف
القضايا ال سيما في الكشف عف الجريمة والمجرميف مف جية ،والتحقق مف الوالدية واثبات

النسب مف جية أخرى ،والسبب في ذلؾ يعود إلى أف نتائجيا تكوف قطعية في االثبات ،فيي نوع

مف العمـ الجنائي الذي أصبح أكثر استخداماً في مجاؿ تحقيق العدالة الجنائية فالبصمة الوراثية
موجودة في كل خمية مف خبليا الجسـ بيا نواة وال تتغير مدى الحياة ،ومف الناحية العممية تعتبر

()11
()12
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البصمة الوراثية دليل نفي أو إثبات تكاد تكوف قاطعة ،وليس ىنالؾ أي سمبيات أو قيود بشرط أف
يتـ التحميل بطريقة سميمة(.)13

صـ ،وىو :فوت مابيف طرؼ
وتعرؼ البصمة الوراثية في المغة بأنيا" :مشتقة مف ُ
الب ْ
الخنصر إلى طرؼ البنصر ،يقاؿ ما فارقتؾ شب اًر ،وال فت اًر ،وال عتباً ،وال رتباً ،وال بصماً ،ورجل
صماً ،أي ختـ بطرؼ إصبعو ،والبصمة أثر الختـ
ذو بصـ ،أي غميظ البصـَ ،
صـ َب َ
وب َ
باإلصبع"(.)14
وتعرؼ في االصطبلح بأنيا" :تعييف ىوية اإلنساف عف طريق تحميل جزء أو أجزاء مف
حمض  DNAالمتمركز في نواة أي خمية مف خبليا جسمو ويظير ىذا التحميل في صورة شريط
مف سمسمتيف ،كل سمسمة بيا تدرج عمى شكل خطوط عرضية مسمسمة وفقاً لتسمسل القواعد
األمينية عمى حمض  ،DNAوىي خاصة لكل إنساف تميزه عف اآلخر في الترتيب وفي المسافة
مابيف الخطوط العرضية ،تمثل إحدى السمسمتيف الصفات الوراثية مف األب ،وتمثل السمسمة
األخرى الصفات الوراثية مف األـ"(.)15
ويثير استخداـ البصمة الوراثية في االثبات الجنائي تساؤالً عف مدى مشروعية ىذا
اإلجراء وذلؾ لما يفرزه ىذا االستخداـ مف معمومات تعد انتياكاً لخصوصية الفرد ،ومافيو مف
اعتداء عمى السبلمة الجسدية مف خبلؿ الوسيمة المستخدمة في الحصوؿ عمى البصمة الوراثية،
وبعبارة أخرى ىل أف ىذا اإلجراء يتعارض مع المبادئ العامة لئلجراءات الجنائية والحقوؽ
المقررة لممتيـ كعدـ جواز المساس بسبلمة جسده وخصوصياتو والحق في التزاـ الصمت ،وعدـ
إجباره عمى تقديـ دليل ضد نفسو ،ويرى جانب مف الفقو عدـ مشروعية مثل ىذا اإلجراء؛ معمميف
ذلؾ بأف الفحص الطبي عمى المتيـ وأخذ عينات منو يتطمب اقتطاع جزء مف خبليا جسمو ،وال
()13

نسريف عبدالسبلـ عثماف إدريس ،األىمية الجنائية لمبصمة الوراثية في مسرح الجريمة ،رسالة ماجستير،

جامعة الرباط الوطني ،2015 ،ص.18

()14

المعجـ الوسيط ،منشور عػمى الموقع االلكترونيhttps://www.almaany.com/ar/dict/ar- ،

،/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9

.2017/10/13

()15

أنس حسف دمحم ناجي ،مرجع سابق  ،ص.20
[]737

تػاريخ

تصػػفح

المػوقػع

البصمة الوراثية كدليل إثبات في مرحمة المحاكمة في القانون االماراتي
بد مف موافقة المتيـ عمى ذلؾ؛ ألف ىذا اإلجراء يشكل اعتداء عمى سبلمة الجسـ ويسبب نوعاً
مف األلـ ،كما أنو إجراء مخالف لقاعدة عدـ إجبار المتيـ أف يقدـ دليبلً ضد نفسو(.)16
ويميل الفقياء المحدثيف إلى صحة االعتماد عمى البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي
واثبات النسب والجرائـ التي ليس فييا حد شرعي وال قصاص ،باعتبارىا مف القرائف القطعية ،فقد
جاء في توصيات الندوة الفقيية الطبية الحادية عشرة لممنظمة االسبلمية لمعموـ الطبية أف" :الندوة
تدارست موضوع البصمة الوراثية وىي مف الناحية العممية وسيمة ال تكاد تخطئ في التحقق مف
الوالدية البيولوجية والتحقق مف الشخصية ،وال سيما في مجاؿ الطب الشرعي"(.)17
مشكمة البحث
تكمف مشكمة الدراسة في مدى حجية البصمة الوراثية في االثبات الجنائي ،وىل يعد
المجوء إلى البصمة الوراثية اعتداء عمى السبلمة الجسدية لممتيـ ،أو تعدي عمى حرمة الحياة
الخاصة لممتيـ أـ ال؟
ىػذا باإلضافة إلى االشػكالية التي تكمف في مػػدى الحاجة إلى نص خاص يسمػح بإجبار
المتيـ عمى سحب عينة مف الحػمض النووي الخػػاص بو ،ومدى تعارض ذلؾ مع مبدأ صيػػانة
الجسػد الػبشري وعدـ المسػاس بو دوف رضاء الشػخص.
تساؤالت البحث
مف المتوقع أف تجاوب ىذه الدراسة عمى عدد مف التساؤالت ،لعل مف أىميا ما يمي-:
 – 1كيف عالج المشرع االماراتي البصمة الوراثية كدليل في مرحمة المحاكمة ؟
()16

د .عباس فاضل سعيد ،استخداـ البصمة الوراثية في االثبات الجنائي ،بحث منشور في مجمة الرافديف،

ع ،2009 ،41ص.292
()17

د.عبدالرحمف أحمد الرفاعي ،البصمة الوراثية وأحكاميا في الفقو االسبلمي والقانوف الوضعي ،منشورات

الحمبي الحقوقية ،ط ، 2013 ،1ص. 220
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 – 2مدى توافق األخذ بالبصمة الوراثية مع مبدأ صيانة الجسد البشري لممتيـ وحرمة الحياة

الخاصة؟

أهداف البحث
 .1بياف الطبيعة القانونية لمبصمة الوراثية كدليل في مرحمة المحاكمة.
 .2موقف المشرع االماراتي مف البصمة الوراثية وحجيتيا في اإلثبات.
أهمية البحث
تتبع أىمية ىذا البحث مف أىمية البصمة الوراثية موضوع البحث ذاتو ،إذ تعد ىذه
الوسيمة مف الوسائل العممية المستحدثة التي ليا قيمة برىانية في االثبات ،وذلؾ طبقاً لمجاؿ
استخداميا وطبيعتو ،وطبقاً لمظروؼ والمبلبسات المحيطة بالجريمة ،وخاصة أف االدلة القولية
المستمدة مف شيادة الشيود واعتراؼ المتيـ ،وكذا البصمات التقميدية ،لـ تعد كافية بمفردىا
الطمئناف القاضي واقتناعو بارتكاب شخص ما جريمة معينة ،ال سيما في الجرائـ التي يتعذر
وجود شاىد فييا مثل جرائـ العرض واالغتصاب.
كما أف استخداـ البصمة الوراثية محل الدراسة في االثبات الجنائي أصبح أم اًر ضرورياً
نتيجة تطور الجريمة واستعانة مرتكبييا بأحدث وسائل العصر لتنفيذىا ،دوف ترؾ أي أثر أو
دليل واضح يرشد إلييـ ،فيي وسيمة تعيف في البحث عف الحقيقة ،باإلضافة إلى أىميتيا في
تفادي االخطاء القضائية التي يتكرر حدوثيا ومما ال شؾ فيو أنو كمما زاد االعتماد عمى الدليل
العممي ،كمما أمكف الوصوؿ إلى الحقيقة وتفادي مخاطر الخطأ بصورة أكبر.
منهج البحث
ىذا البحث بشكل أساسي عمى المنيج الوصفي التحميمي ،وذلؾ مف خبلؿ استخبلص
االفكار النظرية مف المراجع القانونية المختمفة ،ومف االبحاث والرسائل العممية المتعمقة
بالموضوع وتطوراتيا التاريخية ،وتحميميا ،وأيضاً مقارنتيا مع التشريعات والدراسات األخرى.
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خطة البحث
المقدمة
المبحث األوؿ :البصمة الوراثية ومبدأ حرية القاضي في تكويف عقيدتو.
المطمب األوؿ :مفيوـ مبدأ حرية القاضي في تكويف عقيدتو.
المطمب الثاني :البصمة الوراثية ومدى توافقيا مع مبدأ حرية القاضي في تكويف عقيدتو.
المبحث الثاني :االثبات بالبصمة الوراثية وضمانات المتيـ.
المطمب األوؿ :االثبات بالبصمة الوراثية وحق المتيـ في السبلمة الجسدية.
المطمب الثاني :االثبات بالبصمة الوراثية وحق المتيـ في حرمة الحياة الخاصة.
الخاتمة
قائمة المصادر والمراجع

المبحث األول
البصمة الوراثية ومبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته
سوؼ نقوـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف وذلؾ عمى النحو اآلتي:

المطمب األول
مفهوم مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته
يعرؼ مبدأ حرية القاضي في تكويف عقيدتو بأنو" :تمؾ الحالة الذىنية أو النفسية أو ذلؾ
المظير الذي يوضح وصوؿ القاضي إلى درجة اليقيف الحقيقي بحقيقة اقتراح متعمق بوجود واقعة
لـ تحدث تحت بصره"(.)18

()18

السيد وديع الفاخوري ،حرية القاضي في تكويف عقيدتو ،مقالة منشورة في مجمة القصر ،ع،2006 ،15
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المبلحظ أف ىذا التعريف ركز عمى الحالة الذىنية أو النفسية التي مف خبلليا يصل
القاضي إلى الجزـ بوجود الواقعة التي لـ تحدث تحت بصره ،لكف سمطة القاضي في ىذا اإلطار
ال تقتصر فقط عمى الجزـ بحدوث الواقعة ،بل تمتد إلى اقتناعو بالعقوبة أو تدبير األمف
المناسب ،وقبل ىذا تكييف ىذه الواقعة التكييف القانوني الصحيح ،ىذا وقد عرفو البعض اآلخر
بأنو" :حالة ذىنية ذاتية تستنتج مف الوقائع المعروضة عمى بساط البحث احتماالت ذات درجة
عالية مف التأكيد ،الذي نصل إليو نتيجة الستبعاد أسباب الشؾ بطريقة جازمة وقاطعة"(.)19
كما يعرؼ بأنو" :حالة ذىنية وجدانية ،وىي محصمة عممية عممية منطقية تستثيرىا وقائع
(القضية الجنائية) في نفس القاضي ،فتنشط ذاكرتو لتستدعي القواعد القانونية (ذات الوقائع
النموذجية)( ،المرشحة لمتطابق مع وقائع القضية) ،وتتوقف طبيعة ىذه الحالة عمى نتيجة عممية
المطابقة بيف الواقعتيف ،فقد تكوف ارتياح ضمير القاضي واذعانو أو تسميمو بدوف أدنى شؾ
بثبوت الوقائع في جانب المتيـ ،وثبوت مسؤوليتو عنيا ،وقد تكوف الشؾ في ذلؾ ،وأخي اًر قد
تكوف ارتياح ضميره واذعانو وتسميمو بعد حدوثيا أو عدـ مسؤولية المتيـ عنيا مطمقا"(.)20
حيث نستنتج مف ذلؾ كمو بأف االقتناع ال ينطبق تماماً مع اليقيف أو التأكيد ،ألف االقتناع
يعد حالة ذىنيو تمتاز بكونيا ذات خاصية ذاتية ،نتيجة لتفاعل ضمير القاضي عند تقديره
لؤلمور ،وبالتالي يكوف متأث اًر بمدى قابمية الشخص لمتأثر واالستجابة لمدوافع المختمفة ،لذا فإف
اقتناع القاضي بثبوت الوقائع ونسبتيا إلى المتيـ ما ىو إال أسموب عممي يبتكره العقل ويبذؿ
القاضي جيده في مطابقتو لمحقيقة التي توجد بيف وقائع الجريمة والقانوف ،واالقتناع الذاتي
لمقاضي بالحقيقة العينية ال يمكف إال أف يكوف تقريبياً وأكثر احتماالً لمصدؽ ،وىذا ىو الفارؽ
الجوىري بيف االقػتناع الذاتي بالواقع ،واليقيف الػعقػمي بالنتػائج اليقينية المستنبػطة مػنطػقياً مف
مػقدمات يقينية ،فاقتناع القاضي الذاتي بالحقائق العينية ليست نسخة طبق األصل مف ىذه
الحقائق وانما أشبو بأف تكوف صورة لجسـ ذي أبعاد ثبلثة ،وقد تكوف ىذه الصورة غاية في
()19
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الجودة ،ولكنيا ال تطابق الجسـ تماماً ،ألنيا ستظل ذات بعديف ال ثبلثة ،فالفارؽ بيف االقتناع
الذاتي والواقع الحقيقي ىو االختبلؼ بيف الصورة والنموذج الذي يعبر عنو(.)21

المطمب الثاني
البصمة الوراثية ومدى توافقها مع مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته
ىناؾ إجماع فقيي عمى أف لسمطة التحقيق دور في تقدير األدلة ،ألف مبدأ القناعة
الوجدانية لمقاضي يشمل كافة القضاة دوف استثناء وفي كافة مراحل الدعوى الجنائية سواء كاف
ذلؾ في مرحمة التحقيق أو المحاكمة ،وعدـ اقتصار دور سمطة التحقيق عمى البحث عف األدلة
وجمعيا وتقديميا لممحكمة المختصة ،إال أف التصرؼ في األوراؽ باإلحالة إلى القضاء مف عدمو
يكوف بناء عمى أف الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ أماـ سمطة التحقيق ،عمى خبلؼ الحاؿ أماـ
وبناء عمى ذلؾ فإف االستدالالت أو القرائف أو األدلة غير القاطعة ،والتي
المحكمة المختصة،
ً
تتراوح بيف اإلدانة والبراءة  ،تستطيع سمطة التحقيق االستناد إلييا في إصدار قرار بإحالة األوراؽ
إلى المحكمة ،التي تممؾ تقدير األدلة والوصوؿ إلى اليقيف مف خبلليا ،واصدار حكـ باإلدانة ،أو
بقاء الشؾ وتفسيره لمصمحة المتيـ واصدار حكـ بالبراءة(.)22
وعمى ذلؾ فإف البصمة الوراثية تكفي وحدىا كقرينة لتقديـ المتيـ إلى المحاكمة عمى
ارتكابو لمجريمة التي وجد أثره البيولوجي في مسرحيا ،متى قدر المحقق رجحاف اإلدانة ،أما إذا
رجح جانب البراءة عدـ تطابق البصمة الوراثية لممتيـ مع األثر الموجود في مسرح الجريمة ،فإنو
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يصدر ق ار اًر بالحفظ قبل تحريؾ الدعوى الجنائية بالتحقيق فييا ،أو األمر بأال وجو إلقامة الدعوى
الجنائية بعد التحقيق فييا(.)23
حيث تعتبر أدلة الدعوى بشكل عاـ أدلة اقناعية تخضع لمبدأ حرية القاضي في
االقتناع ،وبالتالي فإف األدلة الناجمة عف استخداـ الوسائل العممية تخضع ىي أيضاً في وزف
قوتيا لمدى اقتناع القاضي بيا ،والذي يمكف أف يقتنع بيا ويستند إلييا في الحكـ ،أو ال يقتنع بيا
وال يؤسس عمييا حكمو ألسباب تقتضي ذلؾ ومع ذلؾ فإنو ال يجوز أف تتجرد بعض الوسائل
العممية المشروعة مف جدواىا العممية لعدـ قناعة القاضي ،بل تبقى ذات جدوى في تضييق نطاؽ
البحث مف أجل الكشف عف غموض الجريمة عمى األقل ،وعمى الرغـ مف ذلؾ فيناؾ بعض
النتائج مثل المستمدة مف الوسائل العممية أضفى عمييا القضاء الحجية المطمقة كقرائف تفيد في
مجاؿ إثبات الجريمة والوصوؿ إلى مرتكبييا ،مثل النتائج المستمدة مف تطابق البصمات ،وأساس
الحجية المطمقة لمبصمة التي يعثر عمييا في مسرح الجريمة في الداللة القاطعة عمى أف صاحب
البصمة كاف موجوداً في المكاف الذي رفعت منو ،وأف أثر البصمة كاف نتيجة مبلمسة جزء مف
جسمو لذلؾ المكاف ،ويقع عميو عبء إثبات مشروعية وجوده في المكاف الذي وجد فيو أثر
البصمة(.)24
ولكوف الدليل المستمد مف البصمة الوراثية يخضع كغيره مف األدلة لمبدأ حرية القاضي
الجنائي في االقتناع ،فيو وحده يقدر قيمة الدليل بحسب ما يحدثو في نفسو مف أثر وفي وجدانو
مف ارتياح واطمئناف ،واألصل ىو اتساع نطاؽ حرية القاضي الجنائي في االقتناع بدليل البصمة
الوراثية ،إال أف ذلؾ ال يعني بقاء ىذه الحرية مطمقة ببل ضوابط تحكميا أو قيود ترسـ معالميا
وتحددىا ،وذلؾ كاالقتناع العقمي بالدليل المستمد مف البصمة الوراثية  ،DNAحيث انو مما
الشؾ فيو بأف اقتناع القاضي الجنائي بالدليل المستمد مف تحميل البصمة الوراثية ىو بالدرجة
األولى اقتناع عقمي أساسو استخبلص النتائج مف واقع االستقراء واالستنباط المتوائـ مع
مقتضيات العقل والمنطق السميـ ،كما وينبغي أف يبمغ االقتناع العقمي المستمد مف تحميل البصمة
()23
()24

المرجع السابق ،ص.205
د.سالـ خميس عمي الظنحاني ،مرجع سابق ،ص.264
[]733

البصمة الوراثية كدليل إثبات في مرحمة المحاكمة في القانون االماراتي
الوراثية درجة اليقيف ،حيث أف مف القواعد القانونية والفقيية المسمـ بيا أف اقتناع القاضي باإلدانة
يجب أف يكوف اقتناعاً يقينياً مبنياً عمى الجزـ واليقيف ال عمى الظف والتخميف والفروض المجردة،
واليقيف المقصود ليس يقيف القاضي الشخصي المجرد بل ىو اليقيف القضائي المبني عمى األدلة
التي تنطوي بذاتيا عمى معالـ قوية في االقناع ،بحيث يقتنع بداللتيا كل إنساف يتوافر لديو العقل
والمنطق السميـ(.)25
وقد عرفت نظرية االثبات نظاميف متناقضيف ،االوؿ يتجو إلى تقييد القاضي بأدلة معينة
والثاني يترؾ لمقاضي حرية اختيار الدليل الذي يبني عميو اقتناعو ،ويتميز نظاـ االثبات المقيد
بأف القاضي يتقيد في حكمو باإلدانة أو البراءة بأنواع معينة مف األدلة حسب ما يرسمو الشارع
دوف أف يكوف القتناع القاضي في ذلؾ تأثير ،ودور القاضي في ىذا النوع مف االثبات ال يتعدى
مراعاة تطبيق القانوف مف حيث توافر الدليل وشروطو ،فالمشرع في ىذا النوع مف االثبات ىو
الذي يقوـ بالدور االيجابي في عممية االثبات ،فيو الذي يحدد الدليل والقيمة االقناعية ليذا
الدليل ،أما دور القاضي فبل يتعدى أف يكوف دو اًر آلياً يقتصر عمى مراعاة توافر األدلة وشرائطيا
القانونية بحيث إذا لـ تتوافر ال يجوز لو أف يحكـ باإلدانة حتى لو اقتنع بأف المتيـ مداف(.)26
وعمى العكس مف ذلؾ نظاـ االثبات الحر فيو يعطي القاضي حرية مطمقة في تقدير
الدليل الذي يطرح عميو ومدى كفايتو في االستناد إليو كدليل إدانة بحيث إذا لـ يقتنع القاضي
بقيمة الدليل في اإلدانة حكـ بالبراءة فالدور االيجابي في ىذا النظاـ إنما يكوف القتناع القاضي
ال إلى قوة الدليل ،وحرية االثبات إحدى خصائص نظرية االثبات في المسائل الجنائية ،ورغـ أف
قاعدة حرية االثبات في المسائل الجنائية ال تحتاج إلى نص إال أف بعض القوانيف ينص عمييا.
ومما يقيد حرية القاضي الجنائي في االثبات إلى الدليل بطريق غير مشروع أو لـ يقره
القانوف عمى سبيل اليقيف ،استعماؿ العقاقير المخدرة أو جياز كشف الكذب ،وقد مضت االشارة
إلى ذلؾ كذلؾ عمى المحكمة الجنائية أف تراعي قواعد االثبات المتعمقة بالمسائل غير الجنائية،
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كذلؾ يتقيد القاضي الجنائي في بعض الجرائـ بأدلة معينة في االثبات ،مػف ذلؾ إثبات جريمة زنا
شريؾ الزوجة(.)27
تطبيقات قضائية عن حجية البصمة الوراثية في االثبات الجنائي وفقا لمبدأ حرية القاضي في
تكوين عقيدته
تعددت تطبيقات استخداـ البصمة الوراثية في مجاؿ األدلة الجنائية بحسبانيا نتائج
استخداـ التقنية الوراثية في ىذا المجاؿ ومف ىذه التطبيقات ما يمي:
في القضاء األمريكي
في قضية ىي واحدة مف أشير القضايا التي ارتبط اسميا بالبصمة الوراثية ،وىي قضية
"د.ساـ شبرد" الذي أديف بقتل زوجتو ضرباً حتى الموت في عاـ 1955ـ ،أماـ محكمة أوىايو
بالواليات المتحدة ،وكانت ىذه القضية ىي فكرة المسمسل المشيور "اليارب" في عاـ 1984ـ،
ففي فترة وجيزة تحولت القضية إلى قضية رأي عاـ ،وأذيعت المحاكمة عبر الراديو وسمح
لمجميع وكاالت األنباء بالحضور ،ولـ يكف ىناؾ بيت في ىذه الوالية إال ويطالب بالقصاص،
ووسط ىذا الضغط اإلعبلمي أغمق ممف كاف يذكر باحتمالية وجود شخص ثالث وجدت آثار
دمائو عمى سرير المجني عمييا في أثناء مقاومتو وقضى "د .ساـ" في السجف عشر سنوات ،ثـ
أعيدت محاكمتو حينما طمب االبف األوحد لػ "د.ساـ شبرد" بفتح القضية مف جديد وتطبيق اختبار
البصمة الوراثية ،فأمرت المحكمة في عاـ 1998ـ ،بأخذ عينة مف شبرد وأثبت الطب الشرعي
أف الدماء التي وجدت عمى سرير المجني عمييا ليست دماء "ساـ شبرد" بل دماء صديق العائمة
وأدانتو البصمة الوراثية ،وأسدؿ الستار عمى واحدة مف أطوؿ محاكمات التاريخ في عاـ 2000ـ،
بعدما قالت البصمة الوراثية كممتيا(.)28
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وفي قضية أخرى استندت محكمة (فرجينيا) عمى نتائج البصمة الوراثية في قضية
(أندرسوف) ،حيث حكمت عميو ىذه المحكمة في عاـ 1982ـ بالسجف لمدة خمس عشرة سنة
إلدانتو في جريمة اغتصاب ،وبعد إقرار العمل بالبصمات الوراثية في ىذه الوالية ،طالب المتيـ
باستئناؼ الحكـ وتطبيق فحص الحمض النووي  ،DNAوبعد إعادة المحاكمة واستخداـ تحاليل
البصمة الوراثية ،قضت المحكمة في حكميا الجديد ببراءة المتيـ لعدـ تطابق البصمة الوراثية لو
مع بصمة العينات المأخوذة مف مكاف الحادث(.)29
في القضاء الفرنسي
في قضية تتمخص وقائعيا أنو في يوـ  22يونيو 2002ـ قدمت الزوجة (كريستيف)X
ببلغاً إلى الشرطة ضد زوجيا (تييري )Xذكرت فيو أنيا في ليمة  22-21يونيو 2002ـ كانت
ضحية لمعنف واالعتداء الجنسي المتنوع مف زوجيا الذي قاـ تحت تأثير السكر بإلقاء نفسو عمى
زوجتو وقاـ بربط المعصميف الكاحميف بشريط الصق ،وعقد رأسيا مف شعرىا ،وقاـ بارتكاب
بعض األفعاؿ الجنسية معيا ،ثـ تمكنت الزوجة مف اليرب ،وقفزت مف الحماـ ،وقد أجرى
الفحص الطبي لمزوجة وأثبت وجود أثار العديد مف الكدمات والخدوش تؤكد بقوة ما تعرضت لو
مف عنف جسدي ،بما في ذلؾ األرداؼ والفخذيف ،كما وجد بعنق الرحـ أثار دموية مع وجود
حيوانات منوية ،تبيف مف خبلؿ فحص البصمة الوراثية أنيا تخص الزوج ،وقد أرجع الطبيب
وجود األثار الدموية إلى إدخاؿ الزوج أشياء صمبة داخل ميبل الزوجة ،كما وجد تييج بالقناة
الشرجية مع أثار دموية مخاطية مع وجود سائل منوي يخص الزوج ،وقضت محكمة النقض
الفرنسية بتاريخ  6أبريل  2004برفض الطعف المقدـ ضد الحكـ الصادر مف محكمة استئناؼ
 RENNESبتاريخ  15يناير 2004ـ والذي قضى بإدانة الزوج بتيمة االغتصاب المشدد
بالمخالفة لنصوص المواد ( )4/111 ،26/222 ،1/222مف قانوف العقوبات الفرنسي(.)30
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في القضاء المصري
قاـ شخص ىندي الجنسية باإلببلغ عف اكتشافو عند عودتو مف العمل إلى منزلو مقتل
زوجتو وكريمتيو الطفمتيف وبعثرة محتويات الشقة ،وباالنتقاؿ والمعاينة تبيف أف المسكف عبارة عف
شقة في الدور الخامس ،وتبلحظ عدـ وجود عنف في الباب الخارجي ووجدت الجثث في غرفة
المعيشة ،وتبيف وجود ثبلث أكواب مف الشاي في الغرفة وطبق بو فاكية البرقوؽ ،وتبيف بعثرة
محتويات المسكف ووجود آثار دماء بأرضية المطبخ والحماـ ،وبجميع غرؼ المسكف وتمتد عمى
سمـ المنزؿ حتى الدور الثالث ،ووجدت آثار بصمات مدممة مجيولة في أماكف متفرقة بمسرح
الجريمة  ،وانتدب الطبيب الشرعي الذي جاء بتقريره أف الطفمة األولى سبب الوفاة نتيجة جرح
ذبحي عميق بالعنق باستعماؿ آلة حادة صمبة  ،والطفمة الثانية سبب الوفاة قطع األوعية الدموية
العنقية والقصبة اليوائية والجروح الطعنية بالرئتيف مف استعماؿ آلة حالة صمبة ،وقد تـ كشف
غموض الواقعة حيث أفادت التحريات أف رجميف ىندييف يعمبلف في القاىرة كانا يتردداف عمييـ
وعمى عبلقة بالزوج ،وقد تركا مسكنيما بدائرة قسـ األزيكية في تاريخ معاصر إلرتكاب الجريمة،
وتبيف أيضاً إصابة أحدىما بجرح قطعي بالساعد األيسر والثاني مصاب بجرح قطعي باليد
اليمنى ،وبمواجيتيما اعترفا بارتكاب بارتكابيما الحادث بقصد السرقة وذلؾ بالتوجو إلى منزؿ
المجني عمييـ حيث استقبمتيما األـ السابق معرفتيا ليما ،وأعدت ليما أكواب الشاي والفاكية ،إال
أنيما فاجأىا بشل حركتيا واإلجياز عمييا وكريمتيا ،وقد أصيبا مف جراء مقاومتيا واستوال عمى
مبالغ نقدية وتـ ضبط المسروقات ،وقد ورد تقرير المعمل الجنائي يفيد أف فصائل الدـ المرفوعة
مف مكاف الحادث تنطبق عمى فصائل دـ المجني عمييف والمتيماف وكذا وجود آثار البصمات
مدممة لممتيميف بمسرح الجريمة(.)31
في القضاء اإلماراتي

مشار إليو لدى :د /دمحم نور الديف سيد ،المسئولية الجنائية لمزوج عف مواقعة زوجتو بدوف رضاىا دراسة مقارنة،
المجمة القانونية االقتصادية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الزقازيق ،العدد ،2012 ،32ص.103 ،102
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وفي االمارات العربية المتحدة تقدمت فتاة تبمغ مف العمر  18عاماً إلى أحد مراكز
الشرطة ،وقدت أفادت بأنيا تعرفت إلى شاب بواسطة الياتف وكونت عبلقة معو  ،وقد وعدىا
بالزواج  ،وعمى أثر ذلؾ خرجت معو ،ولكنو اغتصبيا ،وحممت منو  ،لكنيا لـ تكشف الحمل إال
في الشير الرابع ،وأخبرتو بذلؾ ،وقد طمب منيا االجياض إلسقاط حمميا ،فمـ توافق ،وتجاىميا
إلى أف أصبحت في الشير الثامف ،وأبمغت ولي أمرىا  ،وقد أبمغ بدوره الشرطة ،وتـ استدعاء
المتيـ ولكنو أنكر التيمة الموجية إليو ،وقد أجريت التحاليل المختبرية في مختبر دبي بفحص
الحمض النووي الػ  DNAلكل منيما ،وكانت النتيجة أف المشتكية ىي األـ الحقيقية لمطفل ،وذلؾ
الشتراكيا في نصف الصفات الوراثية الموجودة لدى الطفل ،أما المتيـ فمـ يشترؾ مع الطفل في
أي صفات ،ونستنتج مف ذلؾ أف المتيـ ىو ليس أباً لذلؾ الطفل ،بل يوجد ىنالؾ رجل آخر ىو
األب الحقيقي لمطفل(.)32
في القضاء السعودي
حاصل القضية أف امرأة ادعت أف أباىا وقع عمييا ونتج عف ذلؾ حصوؿ حمل وكاف
احتماؿ تصديقيا ضعيف ألف األب في الستينات مف العمر ولقوة العبلقة التي تجمعو بيا فقد
تأجل موضوع التحميل حتى وضع الحمل خوفاً مف أف يتضرر الجنيف ،وعندما تـ الوضع ومف
خبلؿ التحاليل وجد أف الطفل ال عبلقة لو بالمتيـ (األب) ،ولكف األغرب وجد أف ال عبلقة لو
بالمرأة المدعية ،فاتضح أف القضية فييا تبلعب وأف أيدي خفية ورائيا ،فالنفي عف المتيـ ال
إشكاؿ فيو ،أما النفي عف المرأة الحامل ففيو تصادـ مع الواقع ،وبالرجوع ألسماء المواليد الذيف
ولدوا في نفس اليوـ بالمستشفى اتضح أنيـ بمغوا ( )30طفبلً ،وعند حصر الصفات المطموبة
انحصرت في ( )12طفبلً ،وقد تـ االتصاؿ بذوييـ واحداً واحداً حتى تـ الوصوؿ لمطفل المطموب
واتضح أف بصمتو الوراثية دلت عمى ارتباطو بالمتيـ (األب) وأف ىناؾ طفبلً لقيطاً أدخل
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المستشفى في نفس اليوـ ،وعند التسميـ تـ التبديل إلخفاء الحقيقة وبذلؾ كشفت البصمة الوراثية
المستور(.)33

المبحث الثاني
االثبات بالبصمة الوراثية وضمانات المتهم
سوؼ نقوـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف وذلؾ عمى النحو اآلتي:

المطمب األول
االثبات بالبصمة الوراثية وحق المتهم في السالمة الجسدية
يقتضي تحميل االختبارات الجينية (البصمة الوراثية) الحصوؿ عمى خمية مف جسـ
االنساف ،ألنو في ظل الوضع العممي الحالي ال يمكف إجراء ىذه االختبارات إال عمى الدـ
والحيوانات المنوية والشعر أو أي نسيج خموي ،وعميو فبل بد مف اقتطاع جزء مف الجسـ حتى
يمكف إجراء اختبار الحامض النووي  ،DNAمما يعتبر مساً بالسبلمة الجسدية لممتيـ ،ونرى بأف
الشريعة االسبلمية قد حرصت عمى صوف الجسد البشري مف أي اعتداء أياً كانت غاية االعتداء،
وذلؾ استناداً إلى أف الحق في الحياة وسبلمة الجسد حق مشترؾ بيف العبد وربو ،وكما أف إسقاط
االنساف لحقو فيما اجتمع فيو حقو وحق هللا مشروط بعدـ إسقاط حق هللا؛ ألف هللا تعالى تفضل
عمى عباده ،فجعل ما ىو حق ليـ ،ال ينتقل الممؾ فيو إال برضاىـ ،وال يصح االبراء منو إال
بإسقاطيـ ،فكل واحد مف الحقيف موكوؿ لمف ىو منسوب إليو ثبوتاً واسقاطاً ،وقد حرـ هللا تعالى
القتل والجرح صوناً لميجة العبد وأعضائو ومنافعيا عميو ،ولو رضى العبد بإسقاط حقو في ذلؾ
لـ يعتبر رضاه ،ولـ ينفذ إسقاطو ،ومما تقدـ يتضح لنا أف استخداـ البصمة الوراثية في المجاالت
المدنية والجنائية يجب أف ينأى عف المساس بجسد المتيـ ،إال أف األمر يختمف عما إذا كاف
()33
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الحاؿ متعمقاً بالبصمة العامة ،أو عند تعارض حق المتيـ مع حقوؽ أخرى تتصل بقيـ عمى
مستوى ِ
عاؿ مف األىمية ال تقل عمى مبدأ حرمة الجسد ،ومف ذلؾ إثبات النسب فإنيا تتعمق بو

حقوؽ مشتركة بيف هللا تعالى وبيف األـ ،واألب ،والولد(.)34
وأما موقف القانوف الوضعي في مجاؿ حماية الجسد واالثبات ،فنرى بأف الحموؿ
التشريعية تختمف بحسب الفمسفة التي ينطمق منيا المشرع ،وما إذا كانت نزعة فردية ،أـ
جماعية ،فمبدأ حرمة الجسد االنساني ال يزاؿ يمقي بظبللو الكثيفة عمى فروع القانوف المتعددة،
وفي مجاؿ االثبات يصعب القوؿ بالمساس بيذا المبدأ حتى ولو كاف ذلؾ بدعوى الوصوؿ إلى
الحقيقة بطرؽ مؤكدة أو شبو مؤكدة ،وفيما عدا تدخل المشرع إلقرار ىذا التدخل كاستثناء عمى
المبدأ ال يرقى ليدمو أبداً ،يقع القضاء في حيرة مف أمره  ،فأماـ ىذا التقدـ العممي الذي يقدـ لو،
في بعض الفروض ،إثباتاً أقرب إلى اليقيف ،يصطدـ القاضي بمبدأ المعصومية في ثوب قدسيتو
التقميدي  ،الذي تأكد منذ وقت لـ يكف فيو التقدـ العممي قد وصل إلى ما وصل إليو في عصرنا
الحديث وعمى القاضي في بحثو عف الحقيقة أف يحدد األىمية الخاصة بكل مصمحة مف
المصالح المتعارضة عمى ضوء المبادئ العامة التي تحكـ ىذه المصالح واألغراض التي تسعى
تمؾ المصالح إلى تحقيقيا ،ثـ ينتيي إلى إضفاء الحماية القانونية عمى المصمحة التي تبدو جديرة
بيا مف خصيمة تحميمية(.)35
ىناؾ جانب مف الفقو ذىب إلى أنو ال يجوز أخذ عينة مف جسد المتيـ ،بيدؼ إجراء
اختبارات البصمة الوراثية عمييا ،لمساس ذلؾ بحرمة الجسد وتعارضو مع الحرية الفردية
لؤلشخاص ،ولمفرد أف يمارس عمى كافة جسده سيادة تامة ،وىي تعد شرطاً لحريتو المعنوية،
ولمشخص وحده الحرية الكاممة في تقديـ عينة بيولوجية لبلختبارات الجينية أو رفض ذلؾ  ،ويتفق
ىذا الرأي مع ما قرره االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف عاـ  1948مف حظر الفحص الكامل
لشخص المجرـ ،سواء أكاف بالغاً أـ قاص اًر عف طريق أي وسيمة بيولوجية معروفة في العمـ

()34
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د .حسني محمود عبد الدايـ عبدالصمد ،مرجع سابق ،ص.873-872
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المعاصر في وقت إجراء الفحص( .)36إال أف الفقو الغالب سواء في مصر أو فرنسا يرفض
التسميـ بحرفية ماجاء بوثيقة حقوؽ اإلنساف ،إذ مف شأف ىذا االتجاه أف يضع عقبات في طريق
التقدـ االجتماعي تعوؽ تطوره ،وبالتالي نرى بأنو في حاؿ عدـ الحاجة لمتدخل عمى جسد
المتيـ ،ألف الجاني قد ترؾ خمفو بعض اآلثار التي قد تؤدي لمتعرؼ عميو برفعيا وتحميميا ،وىنا
ال نحتاج إلى موافقة أحد ،واذا كاف األمر يستدعي الحرص والحذر مف القائـ عمى ىذه العممية ،
وقد يصبح فحص التم وثات المنوية ذو فائدة أكبر إذا ما تـ بالطريقة الحديثة التي تعتمد عمى
فحص الحامض النووي  ،DNAوقد نحتاج لمتدخل عمى جسد المتيـ النتزاع دليل إدانتو أو دليل
براءتو ،ألف التمسؾ بمبدأ معصومية الجسد يمثل عقبة في إجراءات التحقيق ىنا ،وال شؾ أف
التدخل عمى جسد المتيـ ألخذ عينة مف دمو أو لعابو أو جمده أو حتى شعرة مف فروة رأسو أو
جسده ،كرىاً عنو  ،بعد انتياكاً لممبدأ السابق ،وقد ندخل في دائرة حقوؽ اإلنساف وحرياتو
األساسية  ،ولكف يجب أف ال يغيب عف أذىاننا أف ىذا المبدأ والمنصوص عميو في أغمب دساتير
وتشريعات الدوؿ ليست لو حجية مطمقة بل ويمكف لممشرع أف يتدخل لتحديده أو تقييد إطبلقو في
بعض الحاالت(.)37

المطمب الثاني
االثبات بالبصمة الوراثية وحرمة الحياة الخاصة
إف وضع تعريف دقيق وجمي لمحق في الخصوصية يعد أم اًر عسي اًر وصعباً ،وىذا ما
يظير في كثير مف التشريعات ،رغـ االعتراؼ بيذا الحق ،كما تظير نفس الصعوبة في تحديد
المفيوـ في الفقو الوضعي والقضاء ،ولكف نرى بأف البعض مف الفقياء حاوؿ جاىداً إلى ذكر
تعريف ليا ،فنرى بأنو اتجو الفقيو الفرنسي "بادنتر" إلى وضع تعريف الحق في الخصوصية مف
خبلؿ مفيوـ حالة العموـ أو الحياة العامة ،أطمق عميو بالتعريف السمبي ،حيث أنو عرؼ الحق
في الخصوصية بػأنو" :كل ما ليس لو عبلقة بالحياة العامة أو ىي كل ما ال يعتبر مف الحياة
()36
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العامة" ( ،)38وفي واقع األمر أف الحياة العامة تخضع لقواعد مختمفة عف الحياة الخاصة ،وقد
أدى ذلؾ إلى إضفاء صعوبة جديدة عمى تعريف الحق في الحياة الخاصة ،وىو البحث عف
معيار يفصل بيف الحياة الخاصة والحياة العامة(.)39
وفرت الشريعة االسبلمية الحماية لمحياة الخاصة ،وتبنت ذلؾ إعبلنات الحقوؽ
واالتفاقيات الدولية والدساتير ،وقد كرست القوانيف العقابية ما جاء في تمؾ االعبلنات واالتفاقيات
والدساتير ،فقد نصت الفقرة ( )27مف المادة ( )266مف قانوف العقوبات الفرنسي عمى اآلتي:
"إف إجراء دراسة عف الخصائص الوراثية لشخص ما ،ألغراض طبية دوف أخذ موافقتو مسبقاً
وفق الشروط المنصوص عمييا في المادة ( )150-145مف قانوف الصحة العامة"(.)40
ونرى بأف المجوء إلى فحص البصمة الوراثية ينبغي أف يكوف بعيداً عف التدخل الذي
يمس الحياة الخاصة لؤلفراد أو خصوصياتيـ الجينية ،وبعبارة أخرى  ،يجب أف ال يؤدي ىذا
الفحص أو التحميل إلى كشف المعمومات المتعمقة بأسرار األفراد ،وىذه الحماية لمحياة الخاصة
(الخصوصية) لممتيـ لـ تكف مطمقة ،وانما ترد عمييا بعض االستثناءات ،إذ أف المشرع قد وازف
بيف حق االفراد في الخصوصية الجينية واضفاء الحماية عمييا  ،كما وفق بيف المصمحة العامة
ومصمحة الفرد( ،)41فقد أقر كأصل عاـ لؤلفراد الحق في الحياة الخاصة (الخصوصية الجينية)
وأضفى عميو الحماية الجزائية مف ناحيو وأجاز استثناء المساس بالحق في الخصوصية مف

()38

سميـ جبلد ،الحق في الخصوصية بيف الضمانات والضوابط في التشريع الجزائري والفقو االسبلمي ،رسالة

ماجستير ،جامعة وىراف ،2012 ،ص.13

()39
()40

()41

المرجع السابق ،ص. 14

د .صفاء عادؿ سامي ،مرجع سابق ،ص. 211
يشير البعض إلى أف حماية المجتمع ىي مف الغايات المثمى لكل تشريع في الدولة ،إذ بيا تتحقق مصمحة

االفراد في الحياة اليادئة واآلمنة ،وبالرغـ مف أىميتو إال أنو يثير دائما جدال فقييا وترددا قضائيا حوؿ مدى

المساس بحقوؽ األفراد في سبيل حماية المجتمع ،فقد تكوف األخيرة ذريعة أو تكأة لمعصف بحقوؽ األفراد السيما
الحق في الحياة الخاصة.

د /دمحم نور الديف سيد ،الحماية الجنائية لمحق في خصوصية المكالمات الياتفية ،مجمة دراسات ،عموـ الشريعة
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ناحية أخرى( .)42وقد تتوافر بعض شروط االستثناء المتعمق بالمساس بالحق في الخصوصية،
كتوافر الضرورة الطبية والطوارئ ،وأيضا في حاؿ صدور أمر بإجراء التحميل مف الجية
القضائية المختصة ،حيث يشترط في إذف إجراء تحميل البصمة الو ارثية ،أف يكوف األمر صاد اًر
عف جية التحقيق إذا كانت الدعوى لـ تصل بعد إلى حوزة المحكمة ،أو مف قبل محكمة
الموضوع المختصة ،ووفقاً لذلؾ ،فبل يستطيع أي شخص مف دوف أف تكوف ىناؾ دعوى أو إذف
صادر عف الجية المختصة ،وعمى الجية القائمة بأمر التحميل أف تمتنع عف القياـ بو ،قبل
استيفاء الشروط كافة التي يتطمبيا القانوف نظ اًر إلى خطورة

اآلثار الناجمة عف مثل ىذه

الفحوصات في المجاالت كافة ،الكثير يتساءؿ حوؿ ما إذا كانت البصمة الوراثية  DNAتعتبر
تدخبلً في الحياة الخاصة لشخص المتيـ أـ أنيا ال تعتبر تدخبلً في حياتو الخاصة ،لئلجابة
عمى ذلؾ يجب أف نرى إذا كانت المعمومات تتعدى الغرض المطموب منيا وىو تحديد ىوية
الشخص (المتيـ) وتمتد إلى الحياة الخاصة لو وتكشف عف معمومات وراثية قد تكوف ذات طابع
شخصي جداً ،ففي ىذه الحالة يعد مساساً في الحياة الخاصة لممتيـ ألنيا معمومات وراثية خاصة
بو ال يجوز االطبلع عمييا ،أما إذا كانت المعمومات المتحصمة تنحصر ضمف حدود الغرض
المنشود منيا ،فبل يعد مساساً بالحياة الخاصة ،ألنيا لـ َّ
تتعد اليدؼ الذي أجري االختبار مف
أجمو ،كما أنيا لـ تكشف عف معمومات وراثية تخص المتيـ(.)43
وتوجد ىناؾ العديد مف الجوانب التي تتصل بطبيعة الجينات الوراثية ذاتيا ،وذلؾ كإساءة
تفسير نتائج الفحص الجيني رغـ عدـ حتمية نتائجو ،حيث أنو إذا كانت الجينات الوراثية
بمقدورىا الكشف عف الكثير مف المعمومات عف الشخص ،إال أنيا ليست حتمية ،وسبب ذلؾ
وجود عوامل أخرى جينية تؤثر عمى ىذه النتائج ،والتي قد ال يمكف تقديرىا أو حتى اكتشافيا،
وكما يتسـ الحق في حرمة الحياة الخاصة الذي تحميو التشريعات المقارنة بأف األحاديث أو
الصور موضوع الحماية تجري غالباً في أماكف خاصة ،ومف ثـ فإف الوقوؼ عمييا والتقاطيا يعد
أم اًر ليس يسي اًر ويتطمب استخداـ أجيزة فنية تتيح ذلؾ ،وعمى العكس مف ذلؾ فإف المادة الجينية
()42
()43
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التي تشكل أساس الفحص الجيني يمكف الحصوؿ عمييا بسيولة كبيرة ودوف عناء كبير بل وبغير
عمـ الشخص في كثير مف األحياف ،إذ يمكف الحصوؿ عمى المادة الجينية مف مصادر مختمفة
مثل الدـ والمعاب والمني واألظافر والبوؿ واألنسجة الجمدية عمى أعقاب السجائر والشعر وغيرىا،
ويعني ذلؾ نتيجة مؤداىا سيولة الحصوؿ عمى المادة الجينية البلزمة لمتحميل دوف عمـ الشخص
ذاتو ،ودوف أف يتطمب األمر جيداً مف الجاني(.)44
كما أف لممعمومات الجينية قيمة كبيرة ،وترجع ىذه القيمة لما يتوفر لدييا مف قطعية
وثبات ،وىو ما يجعميا تختمف عف غيرىا مف معمومات طبية ،وذلؾ ألف المعمومات الجينية ال
تتغير مع مرور الوقت ،ومف جية أخرى فإف البصمة الوراثية تفضل غيرىا مف وسائل االثبات
المادية ،فمف ناحية فإنيا تظل فترة طويمة دوف تمف ،كما أف الجاني ليس بمقدوره التخمص منيا
في مسرح الجريمة ،فإذا كاف باستطاعتو عدـ ترؾ أثر لبصمة يديو ،فإنو ليس بمقدوره غالباً
تجنب ترؾ بصمتو الوراثية ،ومف ناحية أخرى فإف بعض وسائل االثبات العادية قد يكوف ليا
قيمة ضئيمة في االثبات بعكس البصمة الوراثية ،ويمكف تأصيل الحاالت التي يجوز فييا المساس
بالخصوصية الجينية دوف رضاء صاحبيا بردىا إلى ثبلث صور وىي :صدور أمر قضائي،
وأغراض البحث العممي ،وصيانة الصحة العامة(.)45
ويثور التساؤؿ حوؿ ما اذا كاف لمبصمة الوراثية خطورة عند اعتمادىا كدليل إدانة أـ ال؟
وىل لمبراءة أثر عمى البصمة الوراثية في مرحمة المحاكمة؟ ،لذا سوؼ نبيف ما إذا كاف لمبصمة
الوراثية خطورة عند اعتمادىا كدليل إدانة ،وأيضاً سنجاوب عمى التساؤؿ اآلخر الذي يتعمق بأثر
البراءة عمى البصمة الوراثية في مرحمة المحاكمة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
أوالا -خطورة اعتماد البصمة الوراثية كدليل إدانة
أكد العمماء عمى أف الخطورة تكمف في أف اعتماد بصمة الجينات قد خمق جواً مف
()44
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التسميـ بأف األدلة المقرونة بالمعمومات العممية معصومة مف األخطاء ،وبالتالي أخذت األحكاـ
الناجمة عف ذلؾ صفة القطعية التي ال تأبو بتوسبلت المتيميف الذيف يصروف عمى الصراخ
االحتجاجي والشكوى مف الظمـ ،وفي بريطانيا تنبو بعض الحقوقييف إلمكانية أف تكوف بعض
األحكاـ قد صدرت بطريق الخطأ ،وأصدر قضاة محكمة االستئناؼ مؤخ اًر حكمو بتبرئة شخص
قد أديف عاـ  1990بجريمة االغتصاب ،وجاء الحكـ بعد دراسة حيثيات القضية األولى التي تـ
الحكـ فييا اعتماداً عمى تقارير الطب الشرعي التي أثبتت تطابق البصمة الجينية وفصيمة الدـ
عند المتيـ مع تمؾ الموجودة في عينات تـ انتزاعيا مف موقع الجريمة ،ويستند القضاة عادة في
مثل تمؾ الحاالت إلى الدراسات العممية التي تقوؿ :إف احتماؿ وجود تشابو بيف البصمة الجينية
لشخص بريء مع البصمات الجينية المنتزعة مف موقع الجريمة ىو واحد في كل  300مميوف،
وبالنتيجة العممية ،فإف التشابو يعني التجريـ ،ومف ثـ فإف ما ينبغي القياـ بو مف جانب المحمفيف
ىو محاولة تبيف ما إذا كاف الشخص بريئاً مع األخذ في االعتبار التشابو الحاصل في البصمة
الجينية  ،والذي أثبتتو تقارير الطب الشرعي(.)46
ونرى بأف مواجية المتيـ بالبصمة الوراثية وفف استجوابو يؤدي في الغالب باالعتراؼ
بالجريمة ،بل االشارة إلى استعماليا يؤدي إلى االعتراؼ ،حيث نستدؿ عمى ذلؾ مف قضية
الرئيس األمريكي السابق "بيل كمينتوف" فقد اتيمتو مونيكا لويسكي ( 25عاماً) بأنو اغتصبيا
وأكرىيا عمى ممارسة العمل الجنسي دوف رضاءىا ،فأنكر الرئيس التيمة ،فقدمت ثياباً ادعت أف
عميو بقعة أو آثار منوية مف عبلقة سابقة مع الرئيس ،وقد تـ تحويل الثوب إلى المعامل الجنائية
بمكتب التحقيقات الفيدرالية إلجراء تحميل الحمض النووي  DNAمما أدى إلى اعترافو بالعبلقة،
حيث إنو في حالة تطابق بصمة الحمض النووي فإف ىذا يؤدي إلى ثبوت التيمة ،وكما نرى بأنو
في حالة أخرى مسجمة قد أرسل رئيس تحرير إحدى الصحف إلى رجاؿ المباحث خطاب وصل
إليو وفيو تيديد بالقتل ،وفي المعامل الجنائية تـ أخذ مسحة مف المكاف البلصق في الخطاب
وعزؿ خبليا المعاب التي تـ لصق الخطاب بيا ،وبتحميل الحمض النووي  DNAلنوايا الخبليا

()46
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الموجودة بالمعاب ومقارنتو ببصمة الحمض النووي لمشخص المشتبو فيو ،والذي أشار إليو رئيس
التحرير تبيف تطابقيما فوجيت إليو تيمة التيديد بالقتل(.)47
ثانيا – أثر البراءة عمى البصمة الوراثية
إف حكـ البراءة تصدره المحكمة الجزائية أو القاضي إذا اقتنع بأف المتيـ لـ يرتكب
الجريمة التي وجيت التيمة عنيا إليو ،أو أف الفعل الذي ثبت صدوره منو ال يكوف الجريمة
المنصوص عمييا في قانوف العقوبات أو القوانيف ذات الصفة الجزائية ،وعمى ىذا فإف حكـ
البراءة مف التيمة ال يصدر إال في حالتيف ،وىما :حالة انعداـ األدلة تماماً ضد المتيـ ،وحالة
عدـ وجود الجريمة وفقاً لمعديد مف القوانيف ،وحكـ البراءة ال يصدر إال بعد تبادؿ آراء أعضاء
ىيئة المحكمة فيما يراه كل منيـ تطبيقاً سميماً لمقانوف عمى وقائع الدعوى ،والمداولة ال تكوف أال
حينما تكوف المحكمة مشكمة مف عدة قضاة ،كمحكمة الجنايات ،ومحكمة التمييز ،أما إذا كانت
ٍ
قاض واحد كمحكمة الجنح ،فإف القاضي يدرس القضية بمفرده ويصدر
المحكمة مشكمة مف
حكمو فييا مف دوف مداولة مع أحد ،ونشير إلى عدـ وجود حالة ثالثة لمحكـ بالبراءة فمجاالت
الحكـ بيا ال تتعدى الصورتيف المذكورتيف ،وبخبلؼ األمر لدى جانب مف القضاء العربي الذي
يرى أنو يكفي في المحاكمة أف تتشكؾ المحكمة في صحة إسناد التيمة إلى المتيـ لكي تقضي
بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عف بصر وبصيرة ،وخبل حكميا مف عيوب التسبيب ،إذ
مرجع األمر في ذلؾ إلى مبمغ اطمئنانيا في تقدير األدلة(.)48
وال يعيب الحكـ أف تكوف المحكمة قد أغفمت الرد عمى أدلة االتياـ إذ إنيا غير ممزمة
في حالة الحكـ بالبراءة بالرد عمى كل دليل مف أدلة الثبوت ما داـ أنيا قد رجحت دفاع المتيـ أو
داخمتيا الريبة والشؾ في عناصر اإلثبات ومنيا عنصر أو دليل البصمة الوراثية ،وألف إغفاؿ
التحدث عنيا ما يفيد ضمناً أنيا طرحتيا ولـ ترى فييا ما تطمئف معو إلى إدانة المطعوف ضده،
وأخي اًر فإف الحكـ الجزائي الصادر بالبراءة مف المحكمة الجزائية بعد انقضاء مدد الطعف القانونية
()47
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أو انقضاء طرؽ الطعف المحددة قانوناً يكتسب الدرجة الباتة أو القطعية ،ويكوف ذلؾ حجة عمى
الكافة بما فييا المحاكـ الجزائية والمدنية فيما يتعمق بتعييف الواقعة المكونة لمجريمة ،ونسبيا إلى
فاعميا ووصفيا القانوني(.)49
ونرى بأنو توجد العديد مف التطبيقات القضائية لمبصمة الوراثية في إثبات جرائـ القتل،
بناء عمى تحميل
حيث أصدر القضاء في دوؿ عربية عديدة أحكاماً باإلدانة في الجرائـ الجنائية ً
وتطابق البصمات الوراثية ،وىذا ما أكدتو المحكمة االتحادية العميا بالحكـ المطعوف فيو الصادر
مف محكمة استئناؼ أبوظبي الشرعية بتاريخ  2005/2/28في االستئناؼ رقـ :2004/1131
(وبتحقيقات النيابة العامة اعترفت بمواقعة المدعو ...ليا جنسياً ،وأنيا حممت إثر ذلؾ سفاحاً
ولكنيا عدلت عف قوليا بأنيا قتمت الطفل خنقاً وأدعت أنيا ولدتو ميتاً وتخمصت مف جثتو برميو
بصندوؽ القمامة خوؼ افتضاح أمرىا ،كما عوؿ الحكـ المطعوف فيو عمى البينة الطبية التي
أوردت أف الطفل ولد حياً وىو مكتمل النمو ،وأنو توفي نتيجة إلسفكسيا الخنق ،كما بيف الكشف
الطبي عمى الطاعنة أف بيا عبلمات والدة حديثة تتزامف مع تاريخ الببلغ ،كما أثبت التقرير
الطبي أف الطاعنة متكررة االستعماؿ منذ زمف طويل وأنو سبق ليا الحمل والوالدة ،وبمطابقة
عينة الدـ المأخوذة مف المبلبس التي وجد ممفوفاً بيا الطفل والمشيمة اتضح أنيا موافقة لفحص
عينة دـ الطاعنة ،وبدراسة التركيب الوراثي لمحمض النووي المتخمص مف عينة الطفل المتوفى
وعينة الطاعنة تبيف أنو ليس ىناؾ ما يمنع وراثياً أف تكوف الطاعنة أماً بيولوجية لذلؾ الطفل،
كما لوحظ أف رقبة الطفل كانت مربوطة بشدة بقطعة قماش ،مما يعني أف إدانة الطاعنة
بجريمتي الزنا وقتل الوليد قد قامت عمى بينات كافية اطمأنت إلييا محكمة الموضوع ،ولـ يرد في
األوراؽ مما يشير إلى تعرض الطاعنة لئلكراه لبلعتراؼ لدى الشرطة بخنق الطفل ،وال باعترافيا
لدى الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة بجريمة الزنا ،وبأنيا حممت سفاحاً وأنجبت المولود المعني،
واف كا نت في اعترافيا لدى النيابة العامة قد عدلت عف القوؿ بأنيا قتمت الطفل خنقاً وزعمت أنو
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ولد ميتاً ،ولكنو عدوؿ تكذبو البينة الطبية التي أكدت أف المولود ولد حياً ومات خنقاً ،كما شوىد
رباط مف القماش ممفوؼ بشدة عمى رقبة الطفل(.)50
ونرى بأف بعض عمماء الشريعة االسبلمية ذكروا بأنو ال يجوز توقيع العقوبة عمى المتيـ
بناء عمى نتيجة البصمة الوراثية ،فيذا ما ذىب إليو غالبية الفقياء
في جريمة القتل العمد ً
المحدثيف تخريجاً عمى قوؿ جميور الفقياء بعدـ االعتداد بالقرائف في جرائـ القتل ،وأف إثبات
ىذه الجرائـ ال يكوف إال بالبينة أي بشيادة شاىديف أو إقرار الجاني ،والبعض اآلخر قد ذىب
إلى جواز إثبات جرائـ القتل بالبصمة الوراثية أو الدليل المادي عمى وجو العموـ ،وقد استندوا
في تأسيس رأييـ عمى قوؿ لبعض الفقياء بجواز األخذ بالقرائف المجردة في جرائـ القتل أو
القصاص عمى الشيادة أو االقرار ،وتتفق غالبية التشريعات الوضعية مع ما قرره االتجاه السابق
مف الفقو االسبلمي ،حيث أجازت صراحة العمل بالبصمات الوراثية في مجاؿ الجرائـ
الجنائية(.)51
ترى الباحثة جواز استخداـ البصمة الوراثية في الوصوؿ إلى معرفة الجاني واالستدالؿ
بيا كقرينة مف القرائف المعينة عمى تطبيق العقوبات المشروعة عمييـ ،وىو أمر ظاىر الصحة
والجواز لمشروعية استعماؿ الوسائل المتنوعة الستخراج الحق ومعرفتو ،كما أرى قوة ىذا االتجاه
وأدلة منطقيتو وأنو األقرب إلى تحقيق العدؿ بيف الناس ،وأف تفعيمو ضمانة لمحد مف الجريمة في
عصر كثرت فيو الجرائـ وتعقدت وتطور أسموبيا وتفنف فييا مرتكبوىا ،مما يحتـ عمى األجيزة
األمنية والقضائية األخذ بالوسائل العممية الحديثة في كشف الجريمة ومبلحقة مرتكبييا ليناؿ كل
مجرـ جزاء فعمتو طبقاً لنص المادة  2مف قانوف العقوبات االتحادي االماراتي حيث أنو نص
عمى أنو "اليؤخذ انساف بجريمة غيره ،والمتيـ بريء حتى تثبت إدانتو" ،ونرى بأف االعتماد عمى
بناء
نتائج البصمة الوراثية في إثبات الج ارئـ المذكورة ،وتوقيع العقوبة عمى المتيميف بارتكابيا ً
عمى ىذه النتائج متروؾ لقناعة القاضي الذي يفصل بالقضية ،فإف رأى أف نتائج البصمة
الوراثية كافية لمفصل في القضية المعروضة ،واطمأف إلى أف البصمة الوراثية ىي وسيمة إثبات
()50
()51

د.سالـ خميس عمى الظنحاني ،مرجع سابق ،ص. 134-133
المرجع السابق ،ص135
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في القضية ،وأداة اقتناعو اليقيني إلى ذلؾ كاف لو أف يحكـ في القضية بمقتضى ىذه النتائج،
لكف إف تطرؽ الشؾ إلى عدـ صبلحية البصمة الوراثية كوسيمة إثبات في القضية فميس ىناؾ ما
يمنع مف اعتمادىا قرينة أو أمارة تضاؼ إلى قرائف وأمارات أخرى تمثل في النياية مجتمعة
وسائل االثبات في القضية فيما يخص الجرائـ المذكورة(.)52

الخاتمة
في نياية بحثي لموضوع البصمة الوراثية كدليل اثبات في مرحمة المحاكمة في
القانوف االماراتي توصمت إلى أف البصمة الوراثية قرينة تتميز باإلثبات والنفي في حيف أف األدلة
الفنية األخرى تقتصر قدرتيا عمى النفي فقط ،ولقد استعرضت مف خبلؿ بحثي حجية البصمة
الوراثية كدليل في مرحمة المحاكمة ،واإلثبات بالبصمة الوراثية والحق في السبلمة الجسدية
وحرمة الحياة الخاصة  ،واخي اًر تطرقت إلى الحديث عف التطبيقات القضائية لمبصمة الوراثية ،فقد
توصمت مف خبلؿ ىذا البحث إلى عدد مف النتائج والتوصيات ،أوجز أىميا فيما يمي:
أوالا  -أهم النتائـج
 -1تعد البصمة الوراثية وسيمة مف وسائل التعرؼ عمى شخص الجاني أو المجني عميو وذلؾ
بتحميل جزء أو أجزاء مف الحامض النووي آلثار البقع الدموية ،أو المني ،أو الشعر ،أو األظافر
أو غير ذلؾ مما يوجد في مكاف الجريمة ،ومقارنتيا بنتائج تحميل الحامض النووي لمعينة
الخاصة بالمتيـ أو ذوي المجني عميو.
 -2أوضح لنا البحث أف صحة نتيجة تحميل البصمة الوراثية تعتمد وبدرجة أكيدة عمى عدة
شروط أساسية عديدة مف أىميا :التأكد مف مصداقية نتيجة تحميل البصمة الوراثية ،وضرورة
الحصوؿ عمى العينة مف المتيـ بطريق مشروع ،وأف الحق في السبلمة الجسدية والخصوصية
الجينية (الحياة الخاصة) ليس حقاً مطمقاً وانما يجوز المساس بيما ولكف بشروط معينة.
()52
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 –3اتضح لنا أف الفقو االسبلمي اختمف بشأف استخداـ البصمة الوراثية في االثبات الجنائي،
منيـ مف ذىب إلى جواز استخداميا في االثبات الجزائي ،ومنيـ مف لـ يجز استخداميا والرأي
الراجح لدى العمماء المعاصريف ىو عدـ جواز استخداـ البصمة الوراثية في إثبات جرائـ الحدود
والقصاص ،وذلؾ ألف الحدود تد أر بالشبيات.
 – 4لكل شخص بصمة وراثية تميزه عف غيره ،وال يمكف حصوؿ التشابو بيف شخصيف ،وذلؾ
ألف الحامض النووي الموجود في نواة الخمية يختمف مف شخص إلى آخر.
 –5البصمة الوراثية دليل عممي يساعد عمى إثبات اليقيف لدى القاضي ويؤكد الواقعة أماـ
المحكمة تأكيداً ال يتخممو شؾ ،وذلؾ ألنيا تتضمف كافة المعايير المطموبة في الوسيمة العممية
حتى يمكف استخداميا في حل المنازعات القانونية.
 – 6العمل بالبصمات الوراثية في المجاؿ الجنائي ىو مف باب العمل بالقرائف ،وقد أقرت
الشريعة العمل بالقرينة في الجممة.
 – 7إف الشريعة الغراء والقانوف الوضعي يجيزاف إثبات ىوية المفقود والمجيوؿ بموجب نتائج
البصمة الوراثية ،حيث أف الشريعة االسبلمية اعتبرت العبلمات واألمارات في جسـ اإلنساف والتي
يعرفيا األفراد أو خاصة الشخص وأقرباؤه دليبلً عمى تحديد ىوية االنساف.
 - 8يجوز إجبار المتيـ واكراىو عمى الخضوع لتحميل البصمة الو ارثية إذا ما رفض الخضوع
اختيارياً ،شريطة أف يتـ ذلؾ بمعرفة طبيب مختص ،وبناء عمى قرار بذلؾ مف النيابة العامة ،أو
مف قاضي التحقيق ،وأف تتوافر دالئل كافية عمى ارتكاب المتيـ جناية أو جنحة.
 – 9ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ عد البصمة الوراثية محل الدراسة بمثابة سيد األدلة في
المواد الجنائية ،بل ىي دليل مستحدث يضاؼ إلى ترسانة األدلة التقميدية في مجاؿ اإلثبات
الجنائي ،دوف أف يمغي ذلؾ دور بقية األدلة ،فاألدلة الجنائية وفقاً لنظاـ االثبات الحر متساندة
متماسكة يشد بعضيا بعضاً ويكمل بعضيا بعضاً ،ومنيا مجتمعة تتكػوف عقػيدة القاضي
وقػناعتو.
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ثـانـيـا  -أهـم التـوصيـات
بعد انتياء الدراسة توصي الباحثة بما يمي
 – 1توصي الباحثة بضرورة تدخل المشرع في دولة االمارات العربية المتحدة لسف القوانيف
البلزمة لتنظيـ المجوء إلى البصمة الوراثية في التحقيق واالثبات الجنائي وأحكاميا ،وذلؾ مف
خبلؿ تقنيف خاص بيا ،أو تعديل خاص بقانوف االجراءات الجنائية ،بحيث يمكف االستعانة بيذه
الوسيمة بطريقة قانونية مقننة.
 – 2توصي الدراسة أيضاً بضرورة عمل لقاءات دورية لمسادة القضاة والسادة وكبلء النيابة
العامة وقيادات ضباط الشرطة ،إلطبلعيـ عمى أىـ القضايا التي استخدمت فييا تقنية البصمة
الوراثية ،ومدى فاعمية ومصداقية ىذا النوع مف البصمات ،وذلؾ لتكويف عقيدة واضحة لمقضاة
ووكبلء النيابة العامة.
تمؾ ىي أىـ النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا مف خبلؿ بحثي ىذا  ،والتي حاولت
جاىداً إبرازىا والوصوؿ إلييا مف خبلؿ تناولي لموضوع (البصمة الوراثية كدليل إثبات في مرحمة
المحاكمة في القانوف االماراتي) ،غير أنو مف الجدير بالذكر أف ىذا الموضوع بحيويتو ومشكبلتو
وما يثيره مف موضوعات أخرى سوؼ يظل حياً ومتطو اًر ما بقي االنساف وما بقيت الحياة.
وال يسعني في نياية ىذا البحث المتواضع إال أف أدعو هللا العمي القدير أف ينفع بما فيو،
وأف يكوف سبحانو وتعالى قد أليمني فيو التوفيق والسداد والرشاد ،فإف ظير خطأ أو تقصير أو
غفمة فيو مني ،واف كنت قد أحسنت فيو فضل مف ربي ،وال أعدـ األمل في االستفادة مف كل
تصحيح أو تصويب او إرشاد ،وهللا ولي التوفيق.
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ضمانات المحكوم عميه في حالة النفاذ المعجل
وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية االماراتي

الباحثة :دانة دمحم سميمان

كمية القانون /جامعة الشارقة

الرقم الجامعيU15100612 :
إشراف :أ .د .سيد أحمد محمود

المقدمة
إن األصل في قانون المرافعات أن األحكام ال تنفذ جب ار إال إذا كانت نيائية وحائزة لقوة األمر
المقضي بحجة أنيا وصمت لمركز من الثبات واالستقرار تطمئن إلى عدم إلغاء ما تم من إجراءات تخص
التنفيذ التي تستغرق وقتا وجيدا ونفقات ،بمعنى أنو لو أعيد الحال إلى ما كان عميو سييدر اإلجراء لكن
استثناء من ىذا األصل وضع المشرع اإلماراتي نظام النفاذ المعجل لألحكام التي لم تستنفد طرق الطعن
العادية أي قبل صيرورتيا النيائية ،وىذا النظام أنشئ بناء عمى حرص المشرع عمى بناء مجموعة
متداخمة من التوازنات بين المصالح المتعارضة ،فمن جانب حرص المشرع عمى حماية حق المحكوم لو
الذي قد يتضرر من التأخير في الحصول عمى الحماية القضائية وحاول المشرع أن يتالفى المحاوالت
التسويفية التي قد تثار من قبل المحكوم عميو لتأخير التنفيذ المشمول بالنفاذ المعجل ليستغل األثر الموقف
لمطعن فأعطى المحكوم لو رخصة النفاذ المعجل قبل استقرار حجية الحكم المطعون فيو.

1

وقام المشرع اإلماراتي بالموازنة بين مصمحة المحكوم لو والمحكوم عميو فمثل ما منح المحكوم لو
ميزة النفاذ المعجل لحكمو غير المستنفد طرق الطعن أعطى في ذات الوقت وسائل وقائية لممحكوم عميو
وىي بمثابة ضمانات تقي المحكوم عميو من آثار ومخاطر النفاذ المعجل وىذه الضمانات تتمثل في
الكفالة ووقف التنفيذ والتظمم من وصف الحكم.
أوال  -منهج الدراسة
1

طمعت دويدار ،النظرية العامة لمتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة،2015 ،
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إتبعت الباحثة في بحثيا المنيج الوصفي وذلك في وصف النفاذ المعجل وبيان ماىيتو وطبيعتو
والمحل الذي يرد عميو باإلضافة إلى بيان الضمانات المقررة لممحكوم عميو واستخدمت الباحثة المنيج
المقارن بشكل ضئيل وذلك بالمقارنة بين القانونين اإلماراتي والمصري في الموضوع.
ثانيا  -مشكمة البحث
تكمن مشكمة البحث في التساؤل التالي؟
ما مصير المحكوم عميو في النفاذ المعجل؟ ىل ىناك وسائل حماية لممحكوم عميو في النفاذ المعجل؟
ثالثا  -أهمية الدراسة
تكمن أىمية الدراسة في بيان معنى النفاذ المعجل وبيان طبيعتو وتوضيح اليدف منو والمحل
الذي يرد عميو وذلك في المبحث األول ومن ثم تتجسد األىمية في بيان الضمانات المقررة لممحكوم عميو
في النفاذ المعجل وىذا ىو محور البحث.
رابعا  -خطة البحث
لقد تم تقسيم موضوع ضمانات المحكوم عميو في النفاذ المعجل إلى مبحثين وىما كالتالي-:
مقدمة
المبحث األول  -ماىية النفاذ المعجل.
المطمب األول  -مفيوم النفاذ المعجل وطبيعتو.
المطمب الثاني  -محل النفاذ المعجل والحكمة منو.
المبحث الثاني  -ضمانات المحكوم عميو في النفاذ المعجل.
المطمب األول  -الضمانة االولى )وقف التنفيذ(
المطمب الثاني  -الضمانة الثانية )الكفالة(
المطمب الثالث  -الضمانة الثالثة )التظمم من وصف الحكم(
خاتمة
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المبحث األول
ماهية النفاذ المعجل
يعتبر النفاذ المعجل ميزه لممحكوم لو لتنفيذ حكمو عمى الرغم من كون الحكم الصادر من أجمو
حكما ليس بنيائي وانما صادر من محكمة أول درجة ،فالنفاذ المعجل يعطي فاعمية لبعض األحكام
فالمشرع حاول أن يحمي المحكوم لو من تنصل المحكوم عميو ومنحو رخصة لتنفيذ حكمو عمى الرغم من
صدوره من محكمة أول درجة ،فالنفاذ المعجل يعطي الحكم قوة تنفيذية رغم المعارضة واالستئناف ،ألن
األصل أن الحكم ال ينفذ إال إذا كان نيائيا أي أنو استنفد طرق الطعن العادية أال وىي االستئناف
والمعارضة.
وعند الرجوع لنص المادة  227من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي نرى أنيا تبين أن النفاذ
المعجل ال يكون إال عند النص عميو في القانون أو كان محكوما بو

1

فنظام النفاذ المعجل يرمي لتفعيل القوة التنفيذية لحكم المحكمة االبتدائية الذي يقبل االستئناف
بشكل يسمح بتنفيذ تمك األحكام جب ار قبل أن تصبح نيائية ،والنفاذ المعجل ال يقتصر عمى أحكام االلتزام
2

االبتدائية بل ىو يعتبر صورة من صور الحماية الوقتية

ومن الميم أن نمقي الضوء عن كثب عمى ماىية النفاذ المعجل وطبيعتو وذلك في المطمب
األول ،ومن ثم نتطرق لبيان اليدف من النفاذ المعجل وتسميط الضوء أيضا عمى المحل الذي يرد عميو
وذلك في المطمب الثاني من ىذا المبحث.

المطمب األول
مفهوم النفاذ المعجل وطبيعته
إن مصير النفاذ المعجل لألحكام يتعمق بمصير الحكم المشمول بو والذي يتم تنفيذه قبل معرفة
مصير الحكم المنفذ بو ،فإنو إذا ألغي الحكم من محكمة الطعن فالتنفيذ قد يكون زال سنده ويترتب عمى
1

المادة  227من قانون االجراءات المدنية ”ال يجوز تنفيذ االحكام جب ار مادام الطعن فييا باإلسناف جائ از اال إذا كان

2

نبيل اسماعيل عمر ،التنفيذ الجبري لمسندات التنفيذية ،دار الجامعة الجديدة  ،2015،ص29

النفاذ المعجل منصوصا عميو في القانون او محكوما بو ومع ذلك يجوز بمقتضاىا اتخاذ اجراءات تحفظية.
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ذلك إعادة الحال إلى ما كان عميو وقد يثار في ىذه الحالة مسؤولية المحكوم لو الذي قام بمبادرة منو
بالتنفيذ الجبري قبل أن يعرف مصير الحكم المشمول بالنفاذ المعجل ألنو كان عميو أن ينتظر إلى أن
يصبح الحكم نيائيا فكأنو قام بالتنفيذ المبكر وعمى مسؤوليتو ،فنظام النفاذ المعجل لألحكام نظام قمق ألنو
يعمق مصير ذلك الحق بمصير الحكم المشمول بو.1
فالنفاذ المعجل نفاذ مؤقت ،ألنو يعتبر تنفيذا لمحكم قبل أوانو فيو صورة من صور الحماية
الوقتية من الخطر المحدق ،فالنفاذ المعجل ال يكون إال لألحكام االبتدائية غير النيائية ،ألن األحكام
النيائية تنفذ فو ار بطبيعتيا ،فالنفاذ المعجل يكون لألحكام االبتدائية القابمة لمطعن بطرق الطعن العادية
فطريق الطعن فييا مازال مفتوحا  ،لكن المشرع أعطى ميزة لبعض األحكام تتمثل في تنفيذىا قبل أوانيا
ولتمك الميزة أو الرخصة ىدف أال وىو تفعيل بعض االحكام االبتدائية التي تستدعي النفاذ المعجل
معجل وفقا لمقانون أو من القضاء.
فما ىو المقصود بالنفاذ المعجل؟ وما ىي طبيعتو ،ىذا ما سأتناولو في الفروع التالية-:

الفرع األول
تعريف النفاذ المعجل
أوال -:النفاذ المعجل لغة واصطالحا
النفاذ في المغة ىو جواز الشيء عن الشيء والخموص منو والمعجل في المغة ىو عمى وزن
مفعل وىو يعني السرعة.2
والنفاذ اصطالحا ىو تنفيذ لمحكم بالرغم من أنو قابل لمطعن باالستئناف وبالرغم من الطعن فيو
فمذلك ال يجوز الحكم فيو إال في الحاالت التي حددىا القانون.3

1نبيل اسماعيل عمر ،التنفيذ الجبري لمسندات التنفيذية ،مرجع سابق ،ص29
2

الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،الجزء الرابع ص114

3عزمي عبدالفتاح عطية ،قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الكويتي ،مؤسسة دار الكتب ،الطبعة الثاني، 2013
الكتاب األول ،ص198
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ثانيا -:النفاذ المعجل قانونيا
لم يقم المشرع اإلماراتي بوضع تعريف محدد لمنفاذ المعجل واكتفى ببيان حاالت النفاذ المعجل
وأنواعو وعند الرجوع لنص المادة  227من قانون اإلجراءات المدنية نالحظ أن المشرع بين أنو ال يجوز
تنفيذ األحكام جب ار مادام الطعن فييا باالستئناف جائ از اال إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عميو.1
وقد اختمفت آراء الفقياء حول النفاذ المعجل لكن عند استعراض تمك اآلراء نالحظ أنيا تنتيي
لنفس المعنى فيرى الدكتور أحمد أبو الوفا  :أن النفاذ المعجل أو التنفيذ المعجل ىو تنفيذ لمحكم قبل أوانو
العادي أي قبل أن يحوز قوة الشيء المحكوم بو ،وذىب الدكتور رمزي سيف إلى أن النفاذ المعجل
لألحكام ىو تنفيذ الحكم رغم قابميتو لمطعن بطرق الطعن العادية ،فيصفون النفاذ المعجل بأنو نوع مميز
من التنفيذ كونو تنفيذ مؤقت ألن صحة ذلك النفاذ مرتبطة عمى نتيجة الطعن في الحكم إما باالستئناف
أو بالمعارضة ويترتب عمى ذلك أنو إذا تأبد الحكم ثبت ما تم من تنفيذ مؤقت و إذا ألغي فيمغى ما تم
2

بمقتضاه من تنفيذ مؤقت أي نفاذ معجل

وذىب األستاذان أحمد قمحة والدكتور عبد الفتاح السيد :إلى أن النفاذ المعجل يعطي ترخيص
لصاحب الحكم بتنفيذه عمى الفور كما صدر بغض النظر عن كونو قابال لمطعن ،ويصبح األمر معمقا
عمى صيرورة الحكم انتيائيا فإذا بقي االلتزام كمو أو بعضو عمى عاتق المحكوم عميو يبقي التنفيذ صحيحا
أما إذا أزيل فيعد التنفيذ باطال استنادا عمى أن إذا ظمت العمة بطل المعمول فيمزم الدائن بأن يقوم برد ما
3

استوفاه لممدين

وترى الباحثة أن الفقو وِفق في بيان النفاذ المعجل حيث إن النفاذ المعجل يعطي لممحكوم لو ميزة
لتنفيذ حكمو عمى الرغم من أن ميعاد الطعن مازال مفتوحا فيو رخصة من المشرع لممحكوم لو.
وعمى ما سبق ينبغي ان ال نربط بين النفاذ المعجل و حجية األمر المقضي؛ ألن الحكم ال يعتبر
سندا تنفيذيا بمجرد صدوره حائز لحجية األمر المقضي ،وال يكون كذلك إال إذا حاز قوة األمر المقضي،
وىذا ال يعني ربط النفاذ المعجل بالحجية ،ألن السند التنفيذي قد يكون نفاذا معجال من غير أن تكون
1

المادة  227من قانون االجراءات المدنية ”ال يجوز تنفيذ االحكام جب ار ما دام الطعن فييا باالستئناف جائ از اال إذا كان

النفاذ المعجل منصوصا عميو في القانون او محكوما بو ومع ذلك يجوز بمقتضاىا اتخاذ اجراءات تحفظية”
2
3

مصطفى مجدي ىرجو ،موسوعة القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ ،دار محمود ،د.ت ،المجمد الرابع ،ص73
مصطفى مجدي ىرجو ،المرجع السابق ،ص74
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لمحكم حجية األمر المقضي ،فيناك سندات تنفيذية ال تحوز حجية األمر المقضي ألنيا ليست أحكام
قضائية وذلك مثل المحررات الموثقة ،فالنفاذ السابق عمى الحجية يعتبر نفاذا مؤقتا ألنو غير نيائي،
ألن مصيره متوقف عمى مصير الحكم أمام محكمة الطعن فإنو إذا تأكد الحكم فسيستقر وينفذ واذا ألغي
أعيد الحال إلى ما كان عميو.1
لكن ىناك جانب آخر يرى أن مصطمح النفاذ المعجل المؤقت غير دقيق ألن إجراءات التنفيذ ال
تختمف باختالف السند وال يمكن القول إن القوة التنفيذية الكامنة في الحكم الذي يحتوي عمى النفاذ
المعجل قوة مؤقتة ألن ذلك يعني أن نعطي ذات الوصف لمحكم النيائي الذي ينفذ نفاذا عاديا والمطعون
فيو بالنقض فإنو قد يمغى أمام محكمة النقض.2
وترى الباحثة أن االتجاه الثاني قد وِفق في رأيو ولذا وازن المشرع بين مصالح المحكوم لو
والمحكوم عميو ،فماىي طبيعة النفاذ المعجل؟ ىذا ما سأبينو في الفرع التالي:

الفرع الثاني
طبيعة النفاذ المعجل
إن نظام النفاذ المعجل ذو طبيعة وقتية فيو يعتبر شكال من أشكال الحماية الوقتية في مسائل
التنفيذ الجبري فمثالا في المسائل المتعمقة باالستعجال فالنفاذ المعجل يقوم بمعالجة االستعجال بشكل
مبكر دون االنتظار لفوات ميعاد الطعن باالستئناف ،والنفاذ المعجل يقوم عمى فكرة تفعيل القوة التنفيذية
الكامنة في الحكم االبتدائي الذي يقبل االستئناف بشكل يسمح بالشروع في تنفيذ تمك األحكام جب ار وقبل
صيرورتيا النيائية.3
والنفاذ المعجل يعتبر حماية وقتية فيو ال يقتصر عمى أحكام االلتزام وانما يشمل األوامر عمى
عرائض أيضا ،لكن حمايتو ال تمتد إلى السندات التنفيذية وال المحررات الموثقة أو محاضر الصمح.

1

طمعت دويدار ،النظرية العامة لمتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،مرجع سابق ،ص49-50

3

نبيل إسماعيل عمر ،التنفيذ الجبري لمسندات التنفيذية ،مرجع السابق ،ص28

2

طمعت دويدار ،النظرية العامة لمتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،مرجع سابق ،ص50
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فالنفاذ المعجل يحمي مصالح طالب التنفيذ ،لكن المشرع وضع قواعدا وضمانات تحمي المنفذ
ضده من النفاذ المعجل ،فالمشرع عندما منح المحكوم لو حماية أال وىي النفاذ المعجل أعطى في ذات
الوقت حماية وضمانات لممحكوم عميو تكفل حمايتو من مخاطر النفاذ المعجل.
وترى الباحثة من خالل ما سبق أن طبيعة النفاذ المعجل قمقة ،ألن مصير الحكم المشمول بالنفاذ
المعجل يكون معمقا عمى تنفيذ الحكم المنفذ بو فإذا ألغي الحكم فالتنفيذ يزول وعميو يعاد الحال إلى ما
كان عميو ،فمذلك سمي بالنفاذ المؤقت ألنو غير نيائي.
وبعد استعراضنا لمفيوم النفاذ المعجل وبيان طبيعتو سنقوم بتسميط الضوء عمى المحل الذي يرد
عميو النفاذ المعجل والحكمة من وراء النفاذ المعجل وذلك في المطمب التالي.

المطمب الثاني
محل النفاذ المعجل والحكمة منه
ذكرنا في السابق أن النفاذ المعجل ال يكون إال ألحكام االلزام وليس لألحكام المقررة أو المنشئة؛
فيل ىذا يعني أن األحكام التي تقرر أو تنشئ المراكز القانونية والحقوق ال تنفذ معجال؟
وىل النفاذ المعجل ىدفو تنفيذ األحكام االبتدائية التي لم تنتو مدة الطعن فييا واعطاء ميزة
لممحكوم لو وحماتيو من تنصل المحكوم عميو؟
لإلجابة عمى التساؤالت ال بد من تناول محل النفاذ المعجل واليدف الذي يرمي إليو النفاذ
المعجل عن كثب وذلك في الفروع التالية-:

الفرع االول
محل النفاذ المعجل
إن النفاذ المعجل يكون ألحكام اإللزام عمى أساس أن األحكام المنشئة والمقررة تتحقق بصدورىا
الحماية القضائية كاممة فال تقبل التنفيذ الجبري بطبيعتيا ،والنفاذ المعجل يكون قبل تأكد الحق فال
يتصور أن يرتبط بحكم مقرر يحمل تأكيد لمحق أو حكم منشئ ال يجب أن ينتج أثره المنشئ إال بعد
التأكيد ،لكن الفقيو دونوفريو يرى بضرورة التمييز بين التنفيذ الجبري ونفاذ الحكم فالتنفيذ الجبري ال يكون
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إال ألحكام اإللزام فال ينفذ جب ار إال تمك األحكام سواء بالتنفيذ المعجل أو غيره والحكم سواء كان مقرر أو
منشئا يكون منتجا آلثار أخرى غير التنفيذ الجبري وعمى ذلك يصح شمولو بالنفاذ المعجل ،لكن ما يقال
بخصوص الحكم المقرر أو المنشئ بأنو يتضمن تأكيدا لمحق مما يتعارض مع نفاذه المعجل فيرد عمى
ىذا القول بأن حكم اإللزام يتضمن تأكيدا لمحق فقابمية الحكم لمنفاذ المعجل يعني أن تأكيد الحق كافيا
لنفاذه ولو لم يكن ىذا التأكيد نيائيا.1
لكن ىناك تساؤال يثور في الذىن ما إذا كان النفاذ المعجل شأنو شأن التنفيذ العادي؟
يرى الدكتور فتحي والي :أن النفاذ المعجل كالتنفيذ العادي أي أنو يقتصر عمى أحكام اإللزام وال
يشمل األحكام االخرى ألن األحكام المنشئة والتقريرية تحقق الحماية القضائية بمجرد صدورىا وليست
بحاجة لمتنفيذ الجبري سواء كان التنفيذ عاديا أو معجال  ،لكن جاء الدكتور نبيل عمر برأي عمى غرار
الرأي السابق بأنو من الضرورة التمييز بين تنفيذ الحكم ونفاذه فالنفاذ يكون عمى كافة األحكام ما ينتج
عنيا من آثار موضوعية واجرائية بينما التنفيذ الجبري ال يكون إال لألحكام الصادرة باإللزام بحيث إن
الحكم لو كان مقر ار أو منشئا يكون صالحا إلنتاج آثار تقبل التنفيذ الجبري وتقتضي النفاذ المعجل ومنيا
عمى سبيل المثال األحكام المستعجمة ومنيا دعوى طمب الحراسة ودعوى إثبات الحالة.2

الفرع الثاني
الحكمة من النفاذ المعجل
إن النفاذ المعجل نظام يقوم عمى تفعيل القوة التنفيذية الكامنة في أحكام اإللزام االبتدائي والتي
تقبل االستئناف بشكل يسمح بتنفيذىا جب ار قبل صيرورتيا نيائية ،فالمشرع عندما أنشأ نظام النفاذ المعجل
فإنو يرمي إلعطاء الفاعمية لبعض األحكام القضائية ودحض المحاوالت التسويقية التي قد يقوم بيا
المحكوم ضده برفع االستئناف قاصدا إيقاف تنفيذ حكم أول درجة عمى الرغم من أن الظاىر يدل عمى
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ضمانات المحكوم عميه في حالة النفاذ المعجل وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي
صحة الحكم ولتقرير حماية عاجمة لممحكوم لو ضد تصرفات المدين في أموالو في حالة صدور حكم
محكمة أول درجة ضده.1
وىناك نوع آخر من النفاذ غير النفاذ المعجل أال وىو النفاذ العادي لألحكام وىو التنفيذ الطبيعي
لمحكم ،فالنفاذ العادي لمحكم يكون بإتباع إجراءات التنفيذ بموجب حكم قضائي نيائي صادر بإلزام،
والحكم النيائي ىو ذلك الحكم الذي ال يقبل الطعن باالستئناف ،ويرجع السبب وراء تنفيذ الحكم النيائي
تنفيذا عاديا إلى أن ىذا الحكم مستقر عمى خالف الحكم االبتدائي المعرض لإللغاء لكن المشرع وضع
قواعد أيضا تكفل حماية المحكوم عميو ضد مخاطر النفاذ المعجل وذلك بالنص عمى إلزام المحكوم لو
بدفع كفالة وجوبا أو جوا از وتقرير مسؤولية المحكوم لو إذا ألغي النفاذ المعجل والحكم بالتعويض لممدين
المحكوم عميو دون حاجة إلثبات خطأ المحكوم لو ،فالمشرع وازن بين مصالح الطرفين أي وازن بين حق
المحكوم لو في النفاذ المعجل وبين حماية الطرف اآلخر وىو المحكوم عميو جراء النفاذ المعجل ومنحو
ضمانات تحميو من ذلك وىذا ما سوف نستعرضو في المبحث الثاني.

المبحث الثاني
ضمانات المحكوم عميه في النفاذ المعجل
إن المشرع في المواد  231-233-234من قانون اإلجراءات المدنية بين الضمانات الكفيمة
بحماية المحكوم عميو في النفاذ المعجل فوضع ضمانات تخفف من خطورة تنفيذ الحكم قبل أن يصبح
الحكم نيائيا وباتا ،وتتمثل الضمانات في ثالث أال وىي وقف التنفيذ من محاكم الطعن ،والكفالة ،والتظمم
من وصف الحكم.
فالنفاذ المعجل يرمي لحماية المحكوم لو ليقتضي حقو قبل تأكيده نيائيا ،فالمشرع عميو أال
يتمادى في حماية المحكوم لو إلى درجة اإلضرار بالمحكوم عميو فمذلك وضع ضمانات ىدفيا وقاية
المنفذ ضده بقدر اإلمكان.
فالضمانات التي وضعيا المشرع ذات طبيعة وقائية وىي قيام المحكوم عميو برفع استئناف ضد
الحكم المشمول بالنفاذ المعجل ولو طمب وقف النفاذ المعجل المشمول بو حكم اول درجة ،فإذا قامت
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ضمانات المحكوم عميه في حالة النفاذ المعجل وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي
محكمة االستئناف باالستجابة لمطمب وأوقفت القوة التنفيذية لمحكم المطعون فيو فيقف التنفيذ ،وىناك
ضمانة أخرى بمقتضاىا يمكن لممحكوم عميو وقف القوة التنفيذية لمحكم االبتدائي وىي االعتراض عمى
وصف الحكم فإذا اعترض المنفذ ضده عمى وصف الحكم المشمول بالنفاذ المعجل وقامت المحكمة
باالستجابة لطمبو يترتب وقف النفاذ المعجل ،وتبقى ىناك ضمانة ثالثة وىي عالجية أال وىي الكفالة التي
قد تكون كفالة وجوبية أو جوازية ،فإنو إذا تطمبت محكمة أول درجة الكفالة لتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ
المعجل فالمحكوم لو ليس بإمكانو تنفيذ الحكم إال بعد أن ينفذ الكفالة فعند إلغاء الحكم المشمول بالنفاذ
المعجل من محكمة الطعن يترتب عمى ذلك إعادة الحال إلى ما كان عميو ولممحكوم عميو طمب
التعويض.1
وترى الباحثة أن المشرع حاول أن يوازن ويوقف بين مصالح الطرفين المنفذ والمنفذ ضده فمثل
ما أعطى لممنفذ مكنة أن ينفذ حكمو االبتدائي نفاذا معجال بالرغم من ان ميعاد الطعن ال زال مفتوحا فيو
في ذات الوقت منح المحكوم عميو ضمانات كفيمة بحمايتو من النفاذ المعجل وآثاره وسوف تقوم الباحثة
باستعراض ىذه الضمانات وذلك في المطالب التالية حيث يخصص لكل مطمب ضمانة.

المطمب األول
الضمانة األولى  -وقف التنفيذ
الضمانة األولى التي بينيا المشرع في قانون اإلجراءات المدنية في المادة  234وىي طمب وقف
التنفيذ أو ما يسمى وقف النفاذ المعجل ويقصد بيذه الضمانة وقف النفاذ المعجل من محكمة الطعن أي
المحكمة التي تنظر االستئناف أو المحكمة التي تنظر التظمم من األمر عمى عريضة أو امر األداء،
وتكون اآللية برفع المحكوم عميو من محكمة أول درجة استئنافا أو تقديم تظمم بيدف إلغاء الحكم أو
2

األمر بوقف النفاذ المعجل

فيستطيع المحكوم ضده من محكمة أول درجة الطعن في الحكم االبتدائي المشمول بالنفاذ
المعجل وطمب وقف تنفيذه سواء كان الحكم مشمول بالنفاذ المعجل القانوني أو القضائي وىذا وفق رأي
1
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ضمانات المحكوم عميه في حالة النفاذ المعجل وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي
الدكتور عزمي عبد الفتاح ،ويرى الدكتور رمزي سيف أنو ينبغي النص عمى أن المحكمة التي تنظر
االستئناف أو التظمم ال تستطيع وقف التنفيذ إال عند شمول الحكم أو األمر بالنفاذ المعجل قضائيا وليس
قانونيا.1
أن وقف التنفيذ سواء كان التنفيذ معجال أم عاديا ال يمكن أن يتم من المحكمة من تمقاء نفسيا
وانما يشترط طمبو من المحكوم عميو ،واال سيكون القاضي قد أخل بمبدأ حياد القاضي الذي يعني أن
القاضي ال يجوز أن يقضي بما لم يطمبو الخصوم أو أكثر ممن طمبوه إال إذا تعمق األمر بالنظام العام،
فطمب وقف النفاذ المعجل قد يقترب بطمب منع التنفيذ الذي يقدم كتظمم من وصف الحكم ولكنو يختمف
عنو في أنو طمب وقتي يتعمق بالقوة التنفيذية وال دخل لو بوصف الحكم ومحكمة االستئناف عندما تقوم
بالفصل في الطمب فيي ال تراقب مخالفة المحكمة لمقانون وانما تقوم بإضفاء حماية وقتية عمى المحكوم
عميو بوقف النفاذ المعجل لحين الفصل في االستئناف األصمي في الموضوع فال يشترط أن يكون ىناك
خطأ في القانون لكي يأمر بوقف التنفيذ.2
أما بالنسبة لشروط وقف التنفيذ فالمشرع اشترط شرط وقوع ضرر جسيم وذلك وفقا لما جاء في
الفقرة األولى من نص المادة  234من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي حيث تطمب توافر الضرر
لطمب وقف التنفيذ ،فالمشرع اشترط وقوع ضرر جسيم لوقف التنفيذ لكنو لم يبين معيار الجسامة الذي
يتطمبو لكن األستاذ فتحي والي قام ببيان الجسامة المتطمبة بالضرر وىي التي تقع عمى مال ذي قيمة
استثنائية مما يؤدي إلى التأثير في الحالة المالية أو األدبية لممحكوم عميو بدرجة كبيرة ،ومسألة الجسامة
ليست مسألة موضوعية محضة بل شخصية تتطمب النظر لمظروف الخاصة لممحكوم عميو والظروف
االقتصادية أيضا فالجسامة بالنسبة لمضرر تعتبر مسألة نسبية.3
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ضمانات المحكوم عميه في حالة النفاذ المعجل وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي
وقد اكتفى المشرع اإلماراتي باشتراط وقوع ضرر جسيم من التنفيذ لكن المشرع المصري اشترط
شرطا آخر وىو رجحان إلغاء الحكم االبتدائي المشمول بالنفاذ المعجل وذلك في المادة  292من قانون
المرافعات المصري.1
فيذا الشرط يعبر عن شرط رجحان وجود الحق ألنو يعتبر مظي ار من مظاىر الحماية الوقتية
وترجيح إلغاء الحكم يعتبر شرطا فرضتو قواعد المصمحة ،ألنو لن يكون لطالب الوقف مصمحة حقيقية
مشروعة إال إذا كانت ىناك أسباب جدية لكسب دعوتو الموضوعية التي يترتب لصالحو فييا زوال آثار
التنفيذ ،فإذا لم تتحقق األسباب فيذا يعني أن طالب وقف التنفيذ يريد تعطيل إجراءات التنفيذ عمى غير
مقتضى فيستوجب ذلك عدم قبول طمبو.2
إن الحكمة من وراء ىذه الضمانة أن المحكمة قد تأخذ وقتا طويال لكي تصدر الحكم في
موضوع الطعن فإذا سمح لممحكوم لو من محكمة أول درجة تنفيذ الحكم أو األمر ثم صدر الحكم في
الطعن لمصمحة الطاعن وكان المطعون ضده نفذ الحكم كميا أو جزئيا ،فأنو يصعب إعادة األمر إلى ما
كان عميو فيذه الضمانة بمثابة وسيمة لحماية المنفذ ضده وىو المحكوم عميو ابتدائيا.3
وبالنسبة لطبيعة وقف التنفيذ المعجل من محكمة الطعن فإنو عند إصدار المحكمة الحكم المتعمق
بوقف النفاذ المعجل فيذا الحكم يعطل الحماية الوقتية التي منحتيا محكمة أول درجة ،ألن محكمة
الطعن منحت حماية وقتية الحقة باعتبارىا محكمة أعمى درجة ،فمحكمة الطعن ال تقوم بالبحث
بالظروف التي استدعت محكمة أول درجة إلصدار الحكم أو أمر األداء ألن محكمة أول درجة تتمتع
بسمطة تقديرية كاممة فيما سبق لكن محكمة الطعن تقوم بتقدير الظروف والنتائج التي تترتب عمى تنفيذ
الحكم أو األمر فإذا تبين ليا أن ىناك ضرر جسيم فتقوم بوقف التنفيذ.4
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ضمانات المحكوم عميه في حالة النفاذ المعجل وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي

المطمب الثاني
الضمانة الثانية  -الكفالة
يقصد بالكفالة ما يقدمو طالب تنفيذ الحكم االبتدائي أو األمر المشمول بالنفاذ المعجل قبل
الشروع في التنفيذ الجبري فيي تعتبر ضمانة إلعادة الحال إلى ما كان عميو وتعويض المنفذ ضده في
حالة إلغاء الحكم أو األمر المشمول بالنفاذ المعجل ،وذلك لمحماية من اإلعسار المحتمل لممحكوم ،ليذا
تطمب المشرع اإلماراتي الكفالة وذلك في المادة  231من قانون اإلجراءات المدنية.1
فالكفالة عبارة عن مبمغ من النقود أو األوراق المالية أو تقديم كفيل مقتدر يقوم بتقديمو الممتزم
بالكفالة كضمان إلعادة الحال إلى ما كان عميو إذا تم التنفيذ الجبري ثم ألغي سنده في الطعن ،فالكفالة
التي نعنييا ىي التي تكون في نطاق الحكم القضائي المعتبر سندا تنفيذيا عندما يكون الحكم ابتدائيا
ومشموال بالنفاذ المعجل ويراد تنفيذه قبل أن يصبح نيائيا.2
ففي النفاذ المعجل ألحكام اإللزام يدفع المحكوم لو الكفالة أو يقوم بتقديميا لمن حكم لصالحو من
أول درجة ألن الكفالة ليس ليا دور أمام محاكم االستئناف ،فيي ال تطمب أماميا وال يحكم بيا ألن
أحكاميا نيائية قابمة لمتنفيذ وال يطمب النفاذ المعجل أماميا لمحكم المطعون فيو إذا لم يطمب نفاذه المعجل
قبل صدوره من اول درجة فال يجوز طمب ذلك أمام االستئناف ألول مرة ألنو يعتبر طمبا جديدا ،والكفالة
قد تكون وجوبية مثل التي تكون لألحكام الصادرة في المسائل التجارية ،فالكفالة ىنا تكون واجبة بقوة
القانون ،وطالب التنفيذ ىو الذي يختار نوع الكفالة التي يجب إيداعيا كشرط واقف لمشروع في النفاذ
المعجل فيو تنفيذ معمق عمى شرط واقف وىو تنفيذ الكفالة إذا كانت واجبة قضاء او قانونا ،فصور
الكفالة التي بينيا المشرع المحمي تكون إما تقديم كفيل مقتدر أو إيداع مبمغ من المال في خزانة المحكمة
أو تسميم الشيء لحارس مقتدر ،وقد تكون الكفالة جوازية أي اختيارية في األحكام الصادرة في المسائل
التجارية فالمشرع اإلماراتي لم يشترط الكفالة في تمك المسائل التي تنفذ نفاذا معجال بقوة القانون.3
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ضمانات المحكوم عميه في حالة النفاذ المعجل وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي
 -1تقديم كفيل مقتد
فيقوم المحكوم لو أو ما يسمى بطالب التنفيذ بتقديم شخص آخر يضم ذمتو المالية إلى جانب
ذمة المحكوم لو وقد يكون الشخص طبيعيا أو اعتباريا مثل البنوك ويجب أن يكون الشخص اآلخر قادر
عمى تنفيذ الكفالة وعند المنازعة في اقتدار الكفيل فيترك ذلك لتقدير المحكمة ،والكفيل في ىذه الحالة ىو
كفيل شخصي وليس عيني ،ويقوم الكفيل بااللتزام بإعادة الحال إلى ما كان عميو إذا تم إلغاء الحكم
المنفذ بو واستحال عمى المحكوم عميو إعادة الحال إلى ما كان عميو وكان المنفذ قد أفمس فيحل الكفيل
محمو ويعيد الحال إلى ما كان عميو واذا لم يقم الكفيل بذلك فيجبر عميو ذلك دون تطمب رفع دعوى
والحصول عمى حكم ضده ينفذ جب ار والسند التنفيذي في ىذه الحالة ىو محضر التعيد من الكفيل.1
واالقتدار يعني اليسار الذي ِ
يمكن المحكوم عميو من الرجوع عمى الكفيل إذا ألغي الحكم في
االستئناف بعد تنفيذه جب ار ويترك تقدير ذلك في المنازعة لمقاضي فال يمزم قدر معين من األمالك،
وبخصوص المنازعة في الكفالة فمممنفذ ضده أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع
في خزانة المحكمة ويجب إعالن الصحيفة التي تخص المنازعة خالل ثالثة أيام من إعالن المنفذ ضده
بطريقة تقديم الكفالة وذلك وفقا لنص المادة  231من قانون اإلجراءات المدنية.2
وىذه المنازعة يختص بيا قاضي التنفيذ باعتبارىا منازعة موضوعية في التنفيذ وترفع المنازعة
من المنفذ ضده ضد طالب التنفيذ عمى أنو يجوز إدخال الحارس والكفيل وال يجوز لممحكوم لو اجراء
التنفيذ الجبري إلى أن ينقضي ميعاد المنازعة أو الفصل فييا ،واذا لم تكن ىناك منازعة في الكفالة أو تم
رفض المنازعة فييا فيأخذ قاضي التنفيذ تعيدا عمى الكفيل بالكفالة أو عمى الحارس بقبول الحراسة وىذا
وفقا لمفقرة الرابعة من نص المادة  232من قانون االجراءات المدنية.3

1
2

نبيل اسماعيل عمر ،التنفيذ الجبري لمسندات التنفيذية ،مرجع سابق ،ص63

فتحي والي ،التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز االداري ،مرجع سابق ،ص82

المادة  232من قانون االجراءات المدنية” ولذي الشأن خالل ثالثة ايام من اعالن الخيار ان يرفع امام قاضي التنفيذ

تظمما ينازع فيو في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع ويكون الحكم الصادر في التظمم انتيائيا”

3

فتحي والي ،التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز االداري ،مرجع سابق ،ص83

المادة“  232واذا لم يرفع التظمم في الميعاد أو رفع ورفض أخذ قاضي التنفيذ تعيدا عمى الكفيل بالكفالة او عمى الحارس

بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل عمى تعيد الكفيل او الحراسة بمثابة سند تنفيذي قبمو بااللتزامات المترتبة عمى
تعيد الكفيل او قبول الحارس”
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ضمانات المحكوم عميه في حالة النفاذ المعجل وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي
وترى الباحثة أن المشرع قد وفق في المدة الالزمة لمتظمم في منازعة الكفالة وان ميعاد ثالثة أيام
يعتبر ميعادا ناقصا عمى المحكوم عميو أن يتخذ اإلجراء خاللو أي برفع الدعوى فيو فإذا انقضى الميعاد
دون رفع دعوى فتكون الدعوى غير مقبولة ولممحكوم لو اتخاذ اإلجراءات.1
 -2إيداع مبمغ في خزانة المحكمة.
يقوم المحكوم لو بإيداع مبمغ من النقود أو أوراق مالية مثل األسيم أو السندات والشيكات
والكمبياالت في خزانة المحكمة وبالنسبة لتحديد ىذا المبمغ يكون راجع لطالب التنفيذ ألنو ىو الذي يختار
الكفالة ومن ثم يقوم المنفذ ضده بالمنازعة في ىذا االختيار أو بمقدار الكفالة والمحكمة ىي التي تقدر
ذلك .وىذا النوع من الكفالة نجده في نص المادة  231من قانون اإلجراءات المدنية التي قامت ببيان
طرق تقديم الكفالة متمثمة بتقديم كفيل مقتدر أو إيداع خزانة المحكمة مبمغ من النقود أو أوراق مالية بما
يكفي ذلك.
 -3تسميم شيء لحارس مقتدر
ىذه الطريقة تتمثل بإيداع حصيمة التنفيذ في خزينة المحكمة أو تسميم الشيء المأمور بتسميمو
إلى حارس مقتدر وىذا النوع من الكفالة يعتبر نوعا سيال ال يكمف طالب التنفيذ أي نفقات فيو يستطيع
النفاذ المعجل لمحكم الصادر باإللزام بتسميم شيء ويتم التسميم لشخص ثالث كحارس مقتدر أمين ،فالتنفيذ
يتم دون انتظار فوات ميعاد المنازعة في اقتدار الكفيل وال توجد غرامة مالية ،فالمنفذ ال يودع أوراق مالية
أو نقودا وال يقدم كفيال فيو كأنو يقوم بتنفيذ الحكم تنفيذا نظريا وليس أيا من الطرق السابقة يعتبر إجباريا
بالنسبة لطالب التنفيذ فمو االختيار فيو الذي يمتزم باالختيار واإليداع .2وبالنسبة لمحكم الصادر بالنفاذ
المعجل والكفالة فيو ال يتضمن أي تحديد لنوع الكفالة إذا اوجبيا القانون فيو ال يحدد نوع الكفالة وىذه
سياسة اتبعيا المشرع ترمي إلى عدم التضييق عمى الخصوم وتطبيقا لمبدأ سمطان اإلرادة فأنو إذا اختار
طالب التنفيذ الكفالة فعميو إخطار المدين بما اختاره أال وىو المنفذ ضده ليتمكن الطرف اآلخر من
المنازعة في اختيار الكفالة  ،والمشرع لم يقم بتحديد ميعاد اإلخطار لكن مصمحة طالب التنفيذ تقتضي
التعجيل باإلعالن ألنو لن يتمكن من الشروع في التنفيذ إال إذا فات ميعاد االعتراض عمى الكفالة.3

1

مصطفى مجدي ىرجو ،موسوعة القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ ،مرجع سابق ،ص99
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المطمب الثالث
الضمانة الثالثة  -التظمم من وصف الحكم
بين المشرع اإلماراتي حالة التظمم من وصف الحكم وبين ميعاد التظمم من وصف الحكم وذلك
في غضون ثالثة أيام وبين المشرع أن التظمم يحكم بو عمى استقالل عن الموضوع ،وتكمن فكرة ىذه
الضمانة بأن القانون ىيأ لممحكوم لو بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ضمانة وقائية يستطيع فييا طمب
وقف النفاذ المعجل وىذه الضمانة ليست مقررة لمصمحة المحكوم عميو بحكم مشمول بالنفاذ المعجل فقط
،بل إنيا مقرر لمصمحة المحكوم لو ،فمو االستناد إلى ىذه المادة ليطمب صدور الحكم مشموال بالنفاذ
المعجل واذا قام القاضي برفضو عمى الرغم من أنو مقرر قانونا أو أنو طمب إعفاءه من الكفالة إذا الزمو
الحكم بيا بالمخالفة لمقانون الذي ينص عمى اإلعفاء منيا مثل األحكام المستعجمة.1
فأن لممحكوم عميو يعترض عمى الوصف االبتدائي إذا وصف الحكم خطأ بأنو انتيائي مع أنو
ابتدائي فينا يطعن المحكوم عميو في الوصف لكي ال ينفذ الحكم نفاذا عاديا خاطئا ويعترض المحكوم
عميو إذا وصف الحكم االبتدائي بالنفاذ المعجل رغم عدم توافر حالة من حاالت النفاذ المعجل القانوني
أو القضائي.2
واذا احتوى الحكم اإلعفاء من الكفالة رغم وجوبيا فمممحكوم عميو االعتراض عمى وصف الحكم،
وبالنسبة لممحكوم لو فمو االعتراض عمى الوصف إذا صدر حكم بتقرير كفالة عمى الرغم من أن القانون
قام باإلعفاء منيا مثل حالة صدور حكم مستعجل أو حكم نفقة ،أو في حالة وصف الحكم بشكل خاطئ
أي أنو ابتدائي وىو في الحقيقة نيائي فمممحكوم لو االعتراض عمى وصف الحكم وأيضا يصح االعتراض
في حالة النفاذ المعجل القانوني وورود عبارة تقضي بعدم جواز النفاذ المعجل.3
وفي خصوص مسألة التظمم اختمف الفقو في ذلك فاألستاذ رمزي سيف يرى بعدم جواز استئناف
وصف الكفالة في حالة النفاذ المعجل ،وذىب األستاذ دمحم عبد الخالق برأي مختمف عن األول بجواز
1

عزمي عبد الفتاح عطية ،قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الكويتي ،الكتاب االول ،ص235

المادة  233من قانون اإلجراءات المدنية” يجوز التظمم أمام محكمة االستئناف من وصف الحكم وذلك باإلجراءات

المعتادة لرفع االستئناف ويكون ميعاد الحضور ثالثة أيام ويجوز إبداء التظمم في الجمسة ولو بعد فوات مواعيد االستئناف

أثناء نظر االستئناف المرفوع عن الحكم ويحكم في التظمم مستقال عن الموضوع”
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عزمي عبدالفتاح عطية ،قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الكويتي ،المرجع السابق ،ص237
المرجع السابق ،ص237
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االعتراض عمى وصف الحكم ولو كانت الكفالة جوازية ،واتخذ األستاذ فتحي والي اتجاىا وسط بين
االتجاىين السابقين فقام بالتمييز بين حاالت النفاذ المعجل القضائي أو في حالة كان النفاذ مستند لمفقرة
1

التي تجيز النفاذ المعجل لوجود ضرر جسيم فيجوز استئناف الحكم الذي يتعمق بالكفالة

ويكون االعتراض عمى وصف الحكم االبتدائي من حيث النفاذ و الكفالة أمام المحكمة االستئنافية
التي تكون مختصة بنظر االستئناف أو المحكمة التي تكون مختصة بنظر التظمم في األمر ولكنو إذا
كان االعتراض عمى الوصف ألن محكمة أول درجة قامت بوصف الحكم بوصف خطأ كأن تصف
الحكم بأنو ابتدائي مع أنو نيائي فيرفع االعتراض أمام المحكمة التي اصدرت الحكم وىي محكمة أول
درجة.
واالستئناف الوصفي يرفع باإلجراءات المعتادة لرفع االستئناف أو التظمم بصحيفة وقد يكون
التظمم من وصف الحكم ىو االعتراض عمى الوقف في أية جمسة من جمسات نظر االستئناف أو التظمم
المرفوع في الميعاد ،وميعاد االعتراض غير محدد في القانون فالقانون بين ميعاد الحضور وىو ثالثة أيام
ولم يقم ببيان ميعاد االعتراض عمى وصف الحكم لكن من البدييي أن االستئناف الوصفي لن يقبل من
المحكوم عميو من أول درجة إذا انقضى ميعاد االستئناف فيجوز تقديم االعتراض في أي جمسة ولو
انقضى ميعاد االستئناف.2
وان مجرد رفع االعتراض ال يؤثر عمى التنفيذ فال يترتب عمى رفع االعتراض أن يصبح الحكم
جائز النفاذ إذا كان المعترض ىو المحكوم لو كما لو وصف الحكم خطأ بأنو ابتدائي وىو نيائي في
الحقيقة فيترتب عمى صدور الحكم في االعتراض عمى الوصف إما وقف التنفيذ أو االستمرار فيو فمن
مصمحة صاحب الشأن القيام برفع منازعة وقتية في التنفيذ وينتج عن ذلك وقف التنفيذ لحين الفصل في
االستئناف الوصفي والحكم الصادر في االعتراض عمى الوصف يعتبر حكما وقتيا وليست لو حجية
لموضوع الطعن فمممحكمة التي تقضي فاالستئناف أو التظمم أن تقضي بخالف ما قضت بو في مسألة
الوصف ،فعمى ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنو ال يجوز الطعن في الحكم الصادر باالعتراض
عمى استقالل عن الحكم الصادر في الموضوع ألنو ال يعتبر حكما منييا لكل الخصومة.3
1
2
3

المرجع السابق ،ص238

عزمي عبدالفتاح عطية ،قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الكويتي ،الكتاب االول ،ص238
المرجع السابق ،ص242

حكم نقض مصري475،14، 4/4/1963-76
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خاتمة
بعد أن قمت باستعراض الضمانات الكفيمة بحماية المحكوم عميو من مخاطر النفاذ المعجل الذي
قمنا ببيانو في المبحث األول توصمت إلى النتائج والتوصيات التالية-:
النتائج-:
 -1إن النفاذ المعجل يعني إلزام من صدر عميو الحكم بتنفيذه فور صدوره وقبل تصديقو من محكمة
الطعن إذا لم يقتنع بو المحكوم عميو.
 -2إن نظام النفاذ المعجل ذو طبيعة وقتية فيو يعتبر شكال من أشكال الحماية الوقتية في مسائل
التنفيذ الجبري واليدف من النفاذ المعجل ىو تفعيل القوة التنفيذية الكامنة في أحكام اإللزام
االبتدائية والتي يقبل االستئناف بشكل يسمح بتنفيذىا جب ار قبل صيرورتيا النيائية.
 -3وضع المشرع ضمانات كفيمة بحماية المحكوم عميو وىي ثالثة ضمانات الكفالة والتظمم عمى
وصف الحكم ووقف التنفيذ من محكمة الطعن.
 -4المشرع وازن بين مصمحة الطرفين أال وىما طالب التنفيذ والمنفذ ضده فكما أقر المشرع النفاذ
المعجل لمحكم الذي لم يستنفد طرق الطعن أقر ضمانات ليا وسائل وقائية لممنفذ ضده.
التوصيات-:
توصي الباحثة المشرع بوضع مدة يرفع خالليا التظمم من وصف الحكم فالمشرع بين ميعاد
الحضور في تمك المسألة ولم يبين الميعاد المحدد لمتظمم ألنو ال يتصور فتح المدة كاممة أمام المنفذ
ضده ليتظمم من النفاذ المعجل متى شاء.
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قائمة المراجع
أوال  -المعاجم المغوية
مجد الدين الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزء الرابع.
ثانيا  -الكتب
أحمد مميجي ،الموسوعة الشاممة في التنفيذ ،الناشرون المتحدون2016 ،
حامد عكاز وعز الدين الدناصوري ،القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ ،دار الكتب والدراسات العربية،
الطبعة التاسعة ،الجزء الرابع2017 ،
حسين أحمد المشاقي ،التنفيذ واجراءاتو في المواد المدنية والتجارية ،دار الثقافة2012 ،
طمعت دويدار ،النظرية العامة لمتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار الجامعة
الجديدة2010 ،
عزمي عبد الفتاح عطية ،قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الكويتي ،مؤسسة دار الكتب ،الطبعة
الثانية  ،2013الكتاب األول
فتحي والي ،التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز اإلداري ،رقم اإليداع
 ،81/3112دون سنة نشر ،دون دار نشر.
مصطفى مجدي ىرجو ،موسوعة القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ ،دار محمود ،المجمد الرابع ،دون سنو
نشر.
نبيل إسماعيل عمر ،التنفيذ الجبري لمسندات التنفيذية ،دار الجامعة الجديدة2015،
ثالثا  -التشريعات
قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقم  10سنو 2014
قانون المرافعات المصري  13سنو 1968
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فهرس القانون رقم  32لسنة  3202بشأن النشاط االقصاا ي
(ملحق خاص)
فهرس القانون رقم  32لسنة  3202بشأن النشاط االقصااي

أ .الاييق محموي بن سليمان

صدر القانوف رقم  32لسنة  3202بِشأف النشاط التجاري ونشر مبدونة التشريعات يف ع ػ ػدد خػ ػاص بتاريخ  30اغسطس
 ، 3202وقد احتوى على أثين عشر كتاابً تضمنت العديد من األبواب والفصوؿ والفروع  ،وبلغ عدد مواده يف رلملها
 0239مادة  ،وىو كأغلب القوانني الليبية مل حيتوي على فهرس أو كشاؼ يسهل الوصوؿ إىل زلتوايتو  ،ومع ّد ىذا الفهرس ػ
على ما قد يعرتيو من قصور ػ ػ أيمل أف يكوف أداة فعالة تسهل على ادلستفيدين من ىذا القانوف الوصوؿ إىل ما يبتغونو من
زلتوايتو بسرعة

ويسر.
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0229

.................................................

0229

مادة ( )0324نظاـ الوحدات ...............................................
مادة ( )0323ادلعايري الوطنية ...............................................
مادة ( )0326استخداـ وحدات القياس .....................................
مادة ( )0327أدوات وأجهزة القياس ........................................

0229
0229
0229
0242

الفرع الثالث  :األحكام اليت تُطبق يف الصلح الواقي

الصلح الواقي
مادة ( )0086اجلرائم اليت تُرتكب يف ُ

الفرع الرابع  :األحكام اخلاصـة ابإلج ـ ـراءات

الكتاب الثامن  :األحكام اخلاصة ابلتصدير واالسترياد

الكتاب التاسع  :ادلوازين وادلكاييل وادلقاييس
الباب األول  :وحدات القياس القانونية

الباب الثاين  :الرقابة على القياس .............................................................
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فهرس القانون رقم  32لسنة  3202بشأن النشاط االقصاا ي
........................................
مادة ( )0328اإليفاء ابلشروط
........................................
مادة ( )0329الرقابة اإللزامية
مادة ( )0302تصنيف الرقابة اإللزامية ........................................
........................................
مادة ( )0300تطبيق طرؽ الرقابة
........................................
مادة ( )0303اخلتم أو الوسم
مادة ( )0302الرقابة على القياسات ........................................
........................................
مادة ( )0304تطبيق ادلواصفات
مادة ( )0303الرقابة على كميات ادلنتجات وادلواد ادلعبأة .....................
مادة ( )0306صناعة وبيع وإصالح أدوات وأجهزة القياس .....................

0242
0242
0242
0240
0240
0240
0240
0240
0243

الباب الثالث  :توزيع االختصاصات ..........................................................

0243

.....................
مادة ( )0307اجلهة ادلنفذة ألحكاـ ىذا الكتاب
مادة ( )0308اجلهة ادلختصة ابدلواصفات وادلعايري القياسية ......................

0243
0243

....................................................................

0242

...............................
مادة ( )0309عدـ وجود أختاـ قانونية
......................
مادة ( )0332التالعب يف األجهزة اليت دتت معايرهتا
..................................................
مادة ( )0330الع ػػود
...............................
مادة ( )0333التصرؼ يف أجهزة غري معرية
مادة ( )0332إعاقة مهاـ مأموري الضبط القضائي ...........................

0242
0242
0242
0242
0244

الباب الرابع  :العقوبـ ــات

...........................................................
الباب اخلامس  :أحكام ختامية
مادة ( )0334صفة مأموري الضبط القضائي ...............................
مادة ( )0333رسوـ ادلعايرة ........................................ .........
مادة ( )0336التنسيق يف شؤوف ادلواصفات وادلعايري القياسية ....................
........................................
مادة ( )0337الالئحة التنفيذية

0244
0244
0244
0244
0244

الكتاب العاشر  :العالمات والبياانت التجارية .................................................

0243

..........................................................

0243

.................................................
الفصل األول  :أحكام عامة
مادة ( )0338تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريف .................................................
...............................
مادة ( )0339الواقعة ادلنشأة حلق ادللكية
...............................
مادة ( )0322مكتب العالمات التجارية
...............................
مادة ( )0320احلق يف تسجيل العالمة
........................................
مادة ( )0323موانع التسجيل
........................................
مادة ( )0322ادلعامل التارخيية
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0243
0243
0243
0243
0246
0246

الباب األول  :العالمات التجارية
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فهرس القانون رقم  32لسنة  3202بشأن النشاط االقصاا ي
........................................
مادة ( )0324العالمة ادلشهورة
مادة ( )0323زتاية العالمة ادلشهورة ........................................
........................................
مادة ( )0326رفض التسجيل
........................................
مادة ( )0327العالمة اجلماعية
........................................
مادة ( )0328عالمة اجلودة
........................................
مادة ( )0329العالمات ادلرتابطة

0247
0247
0247
0247
0248
0248

...............................

0248

........................................
مادة ( )0342طلب التسجيل
........................................
مادة ( )0340مدى التسجيل
........................................
مادة ( )0343نطاؽ العالمة
........................................
مادة ( )0342أولوية القيد
........................................
مادة ( )0344تعدد طلبات القيد
........................................
مادة ( )0343اشرتاطات إضافية
........................................
مادة ( )0346التظلم من القرار
........................................
مادة ( )0347إشهار العالمة
........................................
مادة ( )0348تسجيل العالمة
مادة ( )0349شهادة تسجيل العالمة ........................................
........................................
مادة ( )0332تعديالت العالمة
مادة ( )0330االطالع على العالمات ........................................

0248
0248
0249
0249
0249
0249
0232
0232
0232
0230
0230
0230

الفصل الثاين  :إجراءات التسجيل واإلشهار والشطب

الفصل الثالث  :التصرف يف العالمة .................................................
...............................
مادة ( )0333التصرؼ يف العالمة استقالالً
........................................
مادة ( )0332مدى التصرؼ
........................................
مادة ( )0334االنتقاؿ اجلزئي
مادة ( )0333مقابل انتقاؿ العالمة ........................................
........................................
مادة ( )0336حجية التصرؼ
........................................
مادة ( )0337مدة احلمايػػة
........................................
مادة ( )0338شطب العالمة
........................................
مادة ( )0339إعادة التسجيل
........................................
مادة ( )0362التسجيل بسوء نية
...............................
مادة ( )0360إشهار الشطب والتجديد
مادة ( )0363تصحيحات التسجيل ........................................

0230
0230
0233
0233
0233
0233
0233
0232
0232
0232
0232
0232

...........................................................

0234

الفصل الرابع  :العقوابت
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فهرس القانون رقم  32لسنة  3202بشأن النشاط االقصاا ي
مادة ( )0362تزوير العالمة .................................................
مادة ( )0364تقليد العالمة ............................................. ..
مادة ( )0363اإلجراءات التحفظية ........................................
مادة ( )0366نػػدب خبيػػر .................................................
مادة ( )0367تعويض احملجوز عليو ........................................
...............................
مادة ( )0368احلكم ابدلصادرة أو اإلتالؼ

0234
0234
0234
0233
0233
0233

.................................................

0233

مادة ( )0369صفة مأموري الضبط القضائي ...............................
مادة ( )0372الالئحة التنفيذية ادلنظمة للعالمات التجارية .....................
........................................
مادة ( )0370احلماية الوقتية

0233
0236
0236

..........................................................

0236

........................................

0236

مادة ( )0373عناصر البياف التجاري ........................................
........................................
مادة ( )0372مطابقة البياانت
مادة ( )0374منع تضليل اجلمهور ........................................
مادة ( )0373حاالت وجود أكثر من مصنع لصانع واحد .....................
...............................
مادة ( )0376استخداـ األمساء اجلغرافية
........................................
مادة ( )0377استخداـ ادلميزات

0236
0237
0237
0237
0238
0238

.................................................

0238

مادة ( )0378العوامل اليت ذلا دخل يف تقدير قيمة ادلنتجات ...................
مادة ( )0379ادلنتجات اليت ذلا عالقة ابلصحة والبيئة .........................
مادة ( )0382العقوب ػ ػػات .................................................
...............................
مادة ( )0380مأمورو الضبط القضائي

0238
0238
0239
0239

........................................

0239

الفصل اخلامس  :أحكام ختامية

الباب الثاين  :البياانت التجارية

الفصل األول  :أحكام البيان التجاري

الفصل الثاين  :قيمة ادلنتجات

الكتاب احلادي عشر  :ادلنافسة ومحاية ادلستهلك

الباب األول  :ادلنافسة ......................................................................
الفصل األول  :أحكام عامة

0239

.................................................

0239

مادة ( )0383األىداؼ .................................................
مادة ( )0382نطاؽ التطبيق .................................................
........................................
مادة ( )0384حتديد األسعار

0239
0239
0262

........................................

0262

مادة ( )0383األعماؿ وادلمارسات ادلخلة ابدلنافسة ...........................
مادة ( )0386ادلنافسة غري ادلشروعة يف رلاؿ ادللكية الفكرية ....................

0262
0260

الفصل الثاين  :ادلنافسة غري ادلشروعة

[]044

فهرس القانون رقم  32لسنة  3202بشأن النشاط االقصاا ي
...............................
مادة ( )0387السيطرة واذليمنة على السوؽ
مادة ( )0388حظر مظاىر السيطرة ........................................
مادة ( )0389التكتالت االقتصادية ........................................
مادة ( )0392عمليات الرتكيز التجاري ........................................
...............................
مادة ( )0390البيع أبقل من سعر التكلفة

0260
0260
0263
0263
0262

.................................................

0262

مادة ( )0393إنشاء اجمللس .................................................
مادة ( )0392تكوين اجمللس .................................................
مادة ( )0394اختصاصات اجمللس ........................................
........................................
مادة ( )0393وجوب االستشارة
مادة ( )0396تنفيذ قرارات اجمللس ........................................
.................................................
مادة ( )0397احلصانة
مادة ( )0398حاالت العزؿ .................................................
مادة ( )0399اجلهات اليت جيوز ذلا رفع شكوى إىل اجمللس ......................
...............................
مادة ( )0222النظاـ الداخلي للمجلس

0262
0262
0264
0264
0263
0263
0263
0263
0266

...........................................................

0266

مادة ( )0220العقوابت ادلرتتبة على األعماؿ وادلمارسات ادلخلة ابدلنافسة .........
......................
مادة ( )0223العقوابت ادلرتتبة على حظر السيطرة
مادة ( )0222العقوابت ادلرتتبة على التكتالت االقتصادية ......................
...............................
مادة ( )0224وقف أو سحب الرتاخيص

0266
0266
0266
0267

.................................................

0267

مادة ( )0223صفة مأموري الضبط القضائي ...............................
........................................
مادة ( )0226سرية ادلستندات
........................................
مادة ( )0227الالئحة التنفيذية

0267
0267
0267

...........................................................

0267

.................................................

0267

مادة ( )0228األىداؼ .................................................
........................................
مادة ( )0229حقوؽ ادلستهلك

0267
0268

الفصل الثالث  :جملس ادلنافسة

الفصل الرابع  :العقوابت

الفصل اخلامس  :أحكام ختامية

الباب الثاين  :محاية ادلستهلك

الفصل األول  :أحكام عامة

.................................................
الفصل الثاين  :سالمة ادلنتج
...............................
مادة ( )0202االلتزاـ ابدلواصفات وادلعايري
...............................
مادة ( )0200حظر تداوؿ بعض ادلنتجات
...............................
مادة ( )0203اخلطر اجلسيم أو الوشيك
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0268
0268
0269
0269

فهرس القانون رقم  32لسنة  3202بشأن النشاط االقصاا ي
........................................
مادة ( )0202االلتزاـ ابلتبصري
...............................
مادة ( )0204عيوب السلعة أو اخلدمة
...............................
مادة ( )0203مسؤولية احملرتؼ النهائية

0269
0269
0272

......................

0272

مادة ( )0206تعريف الغش .................................................
........................................
مادة ( )0207الدعاية الكاذبة

0272
0270

.................................................

0270

مادة ( )0208مدى االلتزاـ ابإلعالـ ........................................
مادة ( )0209اإلعالـ حبق الرجوع ........................................
........................................
مادة ( )0232إثبات التعامل
مادة ( )0230حق ادلستهلك يف االستفادة من التخفيضات .....................

0270
0270
0270
0273

........................................

0273

........................................
مادة ( )0233ضماف اجلودة
........................................
مادة ( )0232شهادة الضماف
........................................
مادة ( )0234مسؤولية ادلوزع
...............................
مادة ( )0233إخفاء لسلع وفرض القيود
مادة ( )0236العقوابت .................................................
...............................
مادة ( )0237مأمورو الضبط القضائي

0273
0273
0273
0273
0272
0272

الفصل الثالث  :يف نزاهة ادلعامالت االقتصادية ومنع الغش

الفصل الرابع  :إعالم ادلستهلك

الفصل اخلامس  :ضمان السلع واخلدمات

الكتاب الثاين عشر  :غرف التجارة والصناعة والزراعة واالحتاد العام للغرف ......................

0274

.................................................
مادة ( )0238تعريف
........................................
مادة ( )0239إنشاء الغرؼ
مادة ( )0222اختصاصات الغرؼ ........................................
........................................
مادة ( )0220القيد يف الغرؼ
........................................
مادة ( )0223جتديد الرخص
........................................
مادة ( )0222اجلمعية العمومية
مادة ( )0224إدارة الغرفة .................................................
...............................
مادة ( )0223اختصاصات جلنة اإلدارة
مادة ( )0226اجتماع جلنة اإلدارة ........................................
........................................
مادة ( )0227أمني جلنة اإلدارة
........................................
مادة ( )0228الشعب النوعية
مادة ( )0229جلنة الشعبة .................................................
مادة ( )0242أمواؿ الغرفة .................................................

0274
0274
0274
0273
0273
0273
0273
0276
0276
0276
0276
0277
0277
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فهرس القانون رقم  32لسنة  3202بشأن النشاط االقصاا ي
مادة ( )0240ميزانية الغرفة .................................................
مادة ( )0243االحتاد العاـ للغرؼ ........................................
........................................
مادة ( )0242أىداؼ االحتاد
مادة ( )0244إدارة االحتاد .................................................
مادة ( )0243تشكيل جلنة اإلدارة ........................................
........................................
مادة ( )0246أمني جلنة اإلدارة
مادة ( )0247اجتماعات جلنة اإلدارة ........................................
........................................
مادة ( )0248ميزانية االحتاد
........................................
مادة ( )0249تعارض ادلصاحل
...............................
مادة ( )0232رللس أصحاب األعماؿ
.................................................
مادة ( )0230استثناء
........................................
مادة ( )0233الالئحة التنفيذية

0277
0277
0278
0278
0278
0279
0279
0279
0282
0282
0282
0282

.................................................

0282

.................................................
مادة ( )0232تعريفات
...............................
مادة ( )0234حرية مزاولة النشاط التجاري
مادة ( )0233ترخيص مزاولة النشاط ........................................
مادة ( )0236سلالفة شرط الرتخيص ........................................
........................................
مادة ( )0237اللوائح التنفيذية
مادة ( )0238إلغاء قوانني .................................................
مادة ( )0239نفاذ القانوف .................................................

0282
0280
0280
0280
0283
0283
0282

الكتاب الثالث عشر  :أحكام ختامية عامة
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