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مالحظة /
اآلراء الػ ػواردة ه ه ػػث البرب ػػوث و تع ػػرب إو ع ػػن ك ػػة ن ػػر أ ػػربا ا كه ػػم كح ػػدهم
اؼبسػػلكلوف عػػن ػػربة اؼبعلومػػات كأ ػػالت ا كإدارة اللػػة و تتربمػػيف أيػػة مسػػلكلية ه
ذلك.
لالتصاؿ برئيس التربرير/ 190-0990952 :

195-7599189
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شروط اليشر باجمللة:

األخوة األفاضيف حر ان على حسن إخراج اللة نر و التكرـ باولتزاـ باآليت:
 .2أف و يكػػوف قػػد تم نشػػر البرب ػ مػػن قبػػيف ه أم ؾبلػػة أك كتػػاب أك رلػػالة علميػػة أك
كليلة نشر أخرل.
 .1أف و تزيد فربات البرب عن ( )35فربة تقريبا دبا في ا قائمة اؼبرا ع.
 .3هػ ػ ػوام الص ػ ػػفربة م ػ ػػن اليم ػ ػػن عل ػ ػػى كرؽ  . A4كحج ػ ػػم اػب ػ ػ ( )24كنوع ػ ػ
).(Traditional Arabicكلل وام ( )21كبن السطور (.)2
 .4العناكين الولطية تكتب مسودة كحبجم خ (.Bold )26
العناكين اعبانبية :تكتب مػن أكؿ السػطر مسػودة كحبجػم ( Bold )24كتوضػع بعػدها
نقطتاف رأليتاف.
 .5تبدأ الفقرات بعد طبس فراغات.
 .6هبب اوهتماـ بوضع عالمات الرتقيم ه أماكن ا اؼبعركفة الصػربيربة كبرمػوز أظبائ ػا
باػب العريب .
 .7ضػػركرة الػػتاداـ رمػػز القولػػاف اؼبزهػراف لايػػات القرآنيػػة ( ﴿ ﴾ ) كالرمػػز ( « » )
للنصوص النبوية كالرمز ) " " ( :عالمة التنصيص.
 .8تكتػػب ه اؽبػوام أظبػػاء الشػ رة للمػللفن كالباػػارم الرتمػػثم أبػػو داكد ابػػن أيب
شيبة كو يكتب اولم الكاميف للمللفن ه اؽبوام .
فربات البرب كليس ه آخر .
 .9اإلحاوت للمصادر كاؼبرا ع تكوف ه هوام
 .20و تكتب بيانات النشر للمصادر كاؼبرا ػع ه اؽبػام كإمبػا يكتػب ذلػك ه قائمػة
اؼبصادر كاؼبرا ع ه آخر البرب .
مثيف  :ابن حجر فتح البارم شرح ربيح الباارم ج  1ص 331
 .22عنػػد اإلحالػػة إىل كتػػب اغبػػدي اؼبرتبػػة علػػى األبػواب الفق يػػة كاؼبوضػػوعات العلميػػة
تكتب أظباء الكتب كاألبواب مع كتابة اعبزء كالصفربة كرقم اغبػدي إف ك ػد.
هكػػثا :أخر ػ الباػػارم ه ػػربيرب كتػػاب .اإليبػػاف بػػاب اإليبػػاف كقػػوؿ النػػي «
بين اإللالـ على طبس»  :ج  2ص  21رقم .2
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 .21زبمرج اآليات القرآنية ه اؼبنت بعد اآلية مباشرة حبجم .21
مثػ ػػيف :قػ ػػاؿ ا﵁ تعػ ػػاىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ [البقرة.]241 :
 .23ه اؽبػوام يػػرتؾ بعػػد أرقػػاـ اؽبػوام ألػػبيس كاحػػد مث تبػػدأ كتابػػة اؼبعلومػػات ال ػ ً
يراد كتابت ا كهوام كيف فربة تبدأ بالرقم كاحد.
 .24قائمة اؼبصادر ترتب على أظباء الش رة للمللفن كاآليت:
ابػػن حجػػر أضبػػد بػػن علػػي بػػن ؿبمػػد العسػػقالين فػػتح البػػارم شػػرح ػػربيح الباػػارم
ربقيق :علي ؿبمد البجاكم بريكت :دار اعبييف ط  2لنة  2221هػ2991 /ـ.
ملاص ػػا لس ػ ػريت الثاتي ػػة ه ح ػػدكد ػػفربة كاح ػػدة كيرف ػػق ػػورة
 .25يرف ػػق الباح ػ ػ
ن
شاصية ل .
 .26ترلػػيف البربػػوث كالسػػري الثاتيػػة اؼباتصػػرة مطبوعػػة علػػى كرؽ كقػػرص مػػدم ل ػرئيس
التربرير مباشرة أك عرب الربيد اإللكرتكين اآليت.
iaelfared@elmergib.edu.ly

 .27للمجلة اغبق ه رفض نشر أم حب بػدكف إبػداء األلػباب كالبربػوث الػ و تقبػيف
للنشر و ترد إىل أ ربا ا.
 .28لصػػاحب البرب ػ اؼبنشػػور اغبػػق ه اغبصػػوؿ علػػى عػػدد ( )5نسػػم مػػن عػػدد اللػػة
اؼبعين ؾبانان.
 .29ترتيػػب كركد األحبػػاث ه اللػػة و يػػدؿ علػػى أنبيػػة البرب ػ أك الباح ػ إمبػػا للكػػيف
التقدير كاوحرتاـ .
 .10إلدارة اللػػة حريػػة تغيػػري اػبطػػوط كالتنسػػيق دبػػا ينالػػب إخ ػراج اللػػة بالصػػورة ال ػ
تراها.
نأميف من السادة البرباث كالقػراء اؼبعػثرة عػن إم خطػأ قػد وبػدث مقػدمان فللػ الكمػاؿ
كحد لبربان كتعاىل.
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مالحظُ /

اآلراء الػ ػواردة ه ه ػػث البرب ػػوث و تع ػػرب إو ع ػػن ك ػػة ن ػػر أ ػػربا ا كه ػػم كح ػػدهم
اؼبسػػلكلوف عػػن ػػربة اؼبعلومػػات كأ ػػالت ا كإدارة اللػػة و تتربمػػيف أيػة مسػػلكلية ه
ذلك.
لالتصاؿ برئيس التربرير/ 092-2432315 :

091-7133083
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جملة العلوو الشرعية والقاىوىية
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كطرة ئسس ارتحد د

ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

اغبمد ﵁ الثم علم اإلنساف ما مل يعلم ك عل خليفة ه األرض ككرمػ كفلػل
على كيف اػبالئػق كالصػالة كالسػالـ علػى نبينػا ؿبمػد ػ ػلى ا﵁ عليػ كلػلم ػ كعلػى آلػ
كأ رباب الكراـ األخيار كمن تبع م بإحساف إىل يوـ الدين.
أما بعد:
إن ليسرين أف اقدـ إليكم هثا العدد من ؾبلتكم على أميف أف تناؿ رضاكم.
كإذ نشكر السػادة أعلػاء هي ػة التػدريس ه اعبامعػات الليبيػة علػى مسػاعد م لنػا
ه مرا عة البربوث مػن الناحيػة اللغويػة كالعلميػة ككػيف ذلػك بػدكف أم مقابػيف مػادم إو
ما كاف من أ ر كثواب من عند ا﵁ تعاىل.
ك ثا اعب د الكرمي انتشرت ؾبلتنا كداع يت ا بن اعبامعات العربية كالبرباث كت
اعتمادها لنشر حبوث ترقيات أعلػاء هي ػات التػدريس كطػالب اؼبا سػتري كمػا التوفيػق
إو من عند ا﵁ ػ ػ تعاىل ػ ػ كبثلك ارت ؾبلتنا ؾباون رحبان لنشر نتاج البرباث من ـبتلف
اعبامعات العربية كنرحب بكيف حب علمي أ ػييف ه ؾبػاؿ زبصػص اللػة كنشػكر كػيف
من لاهم ه العميف كندعو ا﵁ أف هبعيف ذلك ه ميزاف حسنا م صبيعا.
واهلل ولي التوفيق.

حاجةةةةةةةة ارتهةةةةةةةا ملارفةةةةةةةة ليتاتةةةةةةةا ال ةةةةةةةار ال ةةةةةةةر الةةةةة ة اةةةةةةةر

ةةةةةةةا
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حاجة اجملتّد ملعزفة وكاصد الغارع
والطزم اليت تعزف بّا
إعداد الدنتور :عىز روطاُ العبيد
عمًد نلًُ الكانىى أ أ دامعُ الصيتىنُ
املقدمة

اغبمػػد ﵁ رب العلمػػن كالصػػالة كالسػػالـ علػػى أشػػرؼ األنبيػػاء كاؼبرلػػلن لػػيدنا ؿبم ػ ود
كعلى آل ك ربب أصبعن.
أما بعد:
كالقاضػي كالفقيػ

إف اغبدي عن أنبيػة اؼبقا ػد بالنسػبة للمجت ػد كالعػامل كاؼبفػ
ؽبو حدي ه عن غاية اؼبقا د كشبر ا كزبدة ذلك العلم كخال ت .
كقبػػيف اغبػػدي عػػن اعبوانػػب اؼب مػػة كال ػ تلػػزـ الت ػػد ه توايػػف اؼبقا ػػد علػػى ك ػ
اػبصوص وبد من اغبدي عن أنبية اؼبقا د بالنسبة للمجت د على ك العموـ.
ي ػػثكر عام ػػة م ػػن كتبػ ػوا ه األ ػػوؿ ش ػػركطان ينبغ ػػي توافره ػػا ه الت ػػد كربفػ ػ الق ػػرآف
الكػػرمي أك معرفػػة آيػػات األحكػػاـ في ػ ككػػثلك السػػنة النبويػػة اؼبط ػػرة كاللغػػة العربيػػة كم ػواطن
اإلصب ػػاع كغ ػػري ذل ػػك غ ػػري أف اش ػػرتاط مقا ػػد الشػ ػريعة عل ػػى كماؽب ػػا ق ػػد اش ػػرتط قلي ػػيف م ػػن
األ ولين األكلن كثلة من اآلخرين.
كاشرتاط اإلؼباـ دبقا د الشريعة و يكوف ؾبرد معرفة كتثكر كإمبػا وبػد أف يكػوف ذلػك
ملكػػة لػػدل الت ػػد يسػػتطيع ػػا إدراؾ مقا ػػد الشػريعة كالػػتنباط ا مػػن النصػػوص الشػػرعية كأف
تكوف اؼبقا د أداة بناء كتقومي كتقييم.
لثلك خصصت هثا البرب لدرالة هثا اؼبوضوع كقد قسمت إىل أربعة مطالب :
تلػػمن اؼبطلػػب األكؿ :او ت ػػاد كشػػركط أمػػا اؼبطلػػب الثػػاين :يتعػػرض للمقا ػػد عنػػد
الفقي الت د كحا ت إلي ا كاؼبطلب الثال  :فيتلػمن أنبيػة مقا ػد الشػريعة بالنسػبة للمسػلم
العامي أك اؼبقلد كأما اؼبطلػب الرابػع :فيتلػمن الطػرؽ الػ تعػرؼ ػا مقا ػد الشػارع كينت ػي

حاجةةةةةةةة ارتهةةةةةةةا ملارفةةةةةةةة ليتاتةةةةةةةا ال ةةةةةةةار ال ةةةةةةةر الةةةةة ة اةةةةةةةر

ةةةةةةةا
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هػػثا البرب ػ خباسبػػة تتلػػمن النتػػائ ال ػ لػػيتم التو ػػيف إلي ػػا مػػن خالل ػ إف شػػاء ا﵁ تعػػاىل.
كذيلت بثبت باؼبصادر كاؼبرا ع.

انًطهب األول :فٍ االجتهاد
أوال  :مفَوو االجتَاد يف اللغة واالصطالح :
أ– تعريف االجتهاد في اللغة  :او ت اد مأخوذ من اعب د بلػم اعبػيم كفترب ػا كهػو
الولع كالطاقة أك من اعب د بفػتح اعبػيم دبعػمل اؼبشػقة يقػاؿ  :ػد فػالف دابتػ كأ ػدها إذا
ضبيف علي ا ه السري فوؽ طاقت ا .
كبناءن على هثا األخث يكوف اؼبعمل اللغوم لكلمة او ت اد هػو  :الػتفراغ الولػع كبػثؿ
اعب ػػد كالطاقػػة لتربصػػييف فعػػيف مػػا كمػػن اؼبعلػػوـ أف الفعػػيف و وبتػػاج بػػثؿ ػػد إو إذا كػػاف ه
ربصػػيل ػػعوبة كمشػػقة كلػػثلك و يقػػاؿ :ا ت ػػد فػػالف ه ضبػػيف تفاحػػة أك كتػػاب مػػثالن كإمبػػا
يقاؿ  :ا ت د فالف ه ضبيف كيس ضام أك ارة كبرية ككبو ذلك(.)1
ب – وأما تعريفه اصطالحا ،فقد عرف بتعريفات عديدة منها :
ما عرف ب بعض علماء األ وؿ بأن التفراغ اعب د كبثؿ غاية الولع إما ه الػتنباط
األحكاـ الشرعية كإما ه تطبيق ا.
ثاىيا  :أىواع االجتَاد:
يتنوع او ت اد إىل نوعن  :ا ت اد مطلق كا ت اد مقيد .
 -1االجتهاد المطلق :
كضابط هو القدرة علػى الػتنباط األحكػاـ ه كػيف حادثػة كاإلفتػاء ه كػيف مسػألة كمػن
هثا يػدرؾ تعريف الت ػ د اؼبطلػق ف ػو مػن كانػت لػ ملكػة تسػاعد علػى الػتاراج حكػم كػيف
كاقعة و نص في ا كيشرتط ه الت د ؾبموعة من الشركط من أنب ا:
 -1التكليف :بأف يكوف بالغان عاقالن.

( )1ـبتار القاموس  008-007الطاهر أضبد الزاكم الػدار العربيػة للكتػاب خم كـبتػار
بكر الرازم اؽبي ة اؼبصرية للكتاب .

الصػرباح091

ؿبمػػد بػن أيب
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 -2اإليما ااا  :بػ ػػأف يكػ ػػوف ملمنػ ػػا بكػ ػػيف مػ ػػا هبػ ػػب اإليبػ ػػاف ب ػ ػ بالػ ػػدلييف اإلصبػ ػػا خم ألف
او ت اد التنباط اغبكم الشرعي من دليل فالبػد أف يكػوف الت ػد عارفػان دبصػدر هػثا الػدلييف
كهو ا﵁ – لبربان كتعاىل -كدبن بلغ عن كهو رلوؿ ا﵁ . 
 -3ص ا ة النيااة و ااالمة االعتقاااد :ألف النيػػة اؼبالصػػة ذبعػػيف القلػػب يسػػتنري بنػػور ا﵁
تعاىل فينفث إىل لب هثا الدين اغبكيم كيتج إىل اغبقيقة الدينيػة و يبغػي لػواها كو يقصػد
ػور و يدركػ
غريها كأف ا﵁ تعاىل يلقي ه قلب اؼبالص باغبكمػة في ديػ كينجيػ كالشػريعة ن ه
إو مػػن كػػاف تقي ػان ىبشػػى ا﵁ ه تصػػرفات كأشػػرؽ قلب ػ بػػاإلخالص كأمػػا فالػػد اوعتقػػاد بػػأف
يكوف ذا و
بدعة أك هول أك و يتج إىل النصوص و
بقلب للي وم فإن قد يسيطر على تفكػري مػا
يبنع من اولػتنباط الصػربيح م مػا تكػن قػوة تفكػري خم ألف النيػة اؼبعو ٌ ػة ذبعػيف الفكػر معو ٌ ػان
كلثلك قبد األئمة األعالـ الثين أكرثوا هثا العلم العميق ؼبن بعػدهم قػد اشػت ركا بػالورع قبػيف
أف يشت ركا بالفق كأخبارهم كاضربةه بالنور كاؼبعرفة.
 -4العلااب باللغااة العربيااة :اتفػػق علمػػاء األ ػػوؿ علػػى ضػػركرة األخػػث بنصػ و
ػيب مػػن اللغػػة
العربيػة دبػا يبكػن الت ػد مػن ف ػم القػرآف الػثم نػزؿ ػث اللغػة ككػثلك السػنة الػ هػي بيانػي
ػػاءت بلسػ و
ػاف عػػريب فػػال يبكػػن الػػتنباط األحكػػاـ إو بف ػػم كػػالـ العػػرب إفػرادان كتركيبػان كإنػ
علػػى قػػدر ف ػػم الباحػ ه الشػريعة أللػرار البيػػاف العػػريب كدقائقػ تكػػوف قدرتػ علػػى الػػتنباط
األحكاـ من النصوص الفق ية الشرعية.
ط اشػرتط الشػافعي ه الرلػالة()1خم ألف القػرآف هػو
 -5العلب بالقرآ الكاريب :هػثا شػر ه
الع كمن صبع فقد صبع النبػوة بػن
علم القرآف ك ه
عمود هث الشريعة كمصدرها األكؿ غري أف ى
نبي كما ذكر ابػن عمػر رضػي ا﵁ عن مػا كقػاؿ بعػض علمػاء األ ػوؿ يكفػي الت ػد اإلؼبػاـ
بعلػ م ه طبسػمائة
بآيات األحكاـ حبي يستطيع الر ػوع إلي ػا عنػد اغبا ػة كقػد حصػرها ي
آيػ ػػة( )2كعلم ػ ػ ػ ػػث اآليػ ػػات يكػ ػػوف ؿبص ػ ػالن ؼبعاني ػ ػػا عارف ػ ػان العػ ػػاـ كاػبػ ػػاص من ػ ػػا كاإلصبػ ػػاؿ
كالتفصييف كاإلطالؽ كالتقييد كالنالم كاؼبنسوخ كما إىل ذلك.
 -6العلااب بالةاانة الن ايااة الم اارفة :اتفػػق العلمػػاء علػػى أف يكػػوف الت ػػد عاؼبػان بالسػػنة
القوليػػة كالفعليػػة كالتقريريػػة ه كػػيف اؼبوضػػوعات ال ػ يتصػػدل لدرالػػت ا عنػػد مػػن يقػػوؿ إف
( )1الرلالة لإلماـ الشافعي ت -أضبد شاكر ط اغبلي .ص.998
الشوكاين ط مصطفى اغبلي .ص .521
( )2إرشاد الفربوؿ ﵀مػد بن علي ٌ
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او ت ػػاد يقبػػيف التجزئػػة كأف يكػػوف عاؼب ػان بكػػيف الس ػنٌة ال ػ تشػػتميف علػػى األحكػػاـ التكليفيػػة
حبي يكوف قارئان ؽبا كفانبان كمدركان مرامي ا كمنالبات األحواؿ ال قيلت ه شػأاا عنػد مػن
يبن ػػع ذبزئ ػػة او ت ػػاد كهب ػػب أف يع ػػرؼ النال ػػم كاؼبنس ػػوخ أك الع ػػاـ من ػػا كاػب ػػاص كاؼبطل ػػق
كاؼبقيد كالتاصيص الثم عػرض ؼبػا فيػ مػن عم و
ػوـ كمػا وبػد أف يعػرؼ طػرؽ الركايػة كإلػناد
األحادي كقوة الركاية حبي يكوف عاؼبان بأحواؿ الر اؿ الثين نقلوا أحادي رلوؿ ا﵁ .
 -7اإللمام بالمةائل المجما عليهاا ومااعاي ال:االف :إف معرفػةى مواضػع اإلصبػاع
ط باوتفػػاؽ كمواضػػع اإلصبػػاع ال ػ وشػػك ه ك ػػود اإلصبػػاع في ػػا هػػي :أ ػػوؿ الف ػرائض
شػػر ه
كأ ػػوؿ اؼبواري ػ كا﵀رمػػات ال ػ ػػاء ػػا الق ػػرآف ك ػػاءت ػػا السػػنة  .كلػػيس مع ػػمل هػػثا أف
الشاص و يناؿ در ة او ت اد اؼبطلق إو إذا كاف ملمػان جبميػع مواقػع اإلصبػاع بػيف يكفيػ أف
ػالؼ كمل ينعقػػد في ػػا
يعػػرؼ أف اؼبسػػألة ال ػ يريػػد حبث ػػا كالػػتنباط حكم ػػا مل يسػػبق في ػػا خػ ه
إصباعه على رأ وم مع و
ن.
 -8العلااب بقااعااد أصاااه الفقااه :ألف الت ػػد يعتمػػد علػػى تلػػك القواعػػد اعتمػػادانكليػان
كه مقدمت ا القياس فيعرؼ شركط كأركان كأقسام كاؼبنقوؿ من ا كاؼبردكد.
 -9فهب مقاصد ال اريعة علاك امالهاا :فقػد عػيف الشػاطي -رضبػ ا﵁ -الشػرط األكؿ
كاألع م لبلوغ
در) ة او ت اد هو معرفة اؼبقا د على كماؽبا مث التمكن مػن اولػتنباط بنػاءن
على ف م في ػا( 1فمػن يريػد الػتنباط اغبكػم الشػرعي مػن دليلػ هبػب عليػ أف يعػرؼ ألػرار
الشريعة كمقا دها العامػة ه تشػريع األحكػاـخم ألف دولػة األلفػاظ علػى اؼبعػاين قػد ربمػيف أكثػر
مػن ك ػ و كيػر ح كاحػػدان من ػا مالح ػان قصػػد الشػارع كمػػا أف األدلػة الفرعيػػة في ػا تعػػارض مػػع
ػائع دي ػػدةه و يع ػػرؼ
بعلػ ػ ا فيأخ ػػث دب ػػا ي ػػتالءـ م ػػع قص ػػد الش ػػارع كق ػػد رب ػػدث أيلػ ػاه كق ػ ي
حكم ػػا بالنصػػوص الشػػرعية فيلجػػأ إىل اولتربسػػاف أك اؼبصػػلربة اؼبرلػػلة أك العػػرؼ ككبوهػػا
بوالطة مقا د الشريعة العامة من التشريع.
يقوؿ الشاطي -رضب ا﵁ ":-فإذا بلغ اإلنساف مبلغان ف م عن الشارع في قصػد ه كػيف
مسػ و
ػألة مػػن اؼبسػػائيف الشػػرعية كه كػػيف بػ و
ػف هػػو السػػبب ه
ػاب مػػن أبوا ػػا فقػػد حصػػيف لػ ك ػ ه
تنزيل منزلة اػبليفة للني  -  -ه التعليم كالفتيا كاغبكم دبا أراد ا﵁"(.)2
( )1ان ر اؼبوافقات أليب إلرباؽ الشاطي ط دار اغبدي
( )2ان ر اؼبوافقات .88/9

القاهرة 5116ـ.0/9 .
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كقػػد نبٌػ الشػػاطي ه أكثػػر مػػن موضػ وع علػػى أف علػػى الت ػػد الػػثم يغفػػيف ه ا ت ػػاد
عػن اعتبػار اؼبقا ػد يػزؿ ه ا ت ػاد فقػاؿ  :زلػة العػامل أكثػر مػا تكػوف عنػد الغفلػة عػن اعتبػػار
مقا د الشارع ه ذلك اؼبعمل الثم ا ت د في .)1(...
كقػػاؿ أيلػػا " :كمػػدار الغلػ ه هػػثا الفصػػيف إمبػػا هػػو علػػى حػ و
ػرؼ كاحػ وػد كهػػو اعب ػػيف
دبقا د الشرع "(.)2
إف النصػػوص إذا أخػػثت ب اهرهػػا كحرفيت ػػا فق ػ ضػػاؽ نطاقي ػػا كق ػ ميف عطاؤهػػا كإذا
أخ ػػثت بعلل ػ ػػا كمقا ػ ػػدها كانػ ػػت ىمعًين ػ ػان و ينل ػػب فينفػ ػػتح بػ ػػاب القيػ ػػاس كينفػ ػػتح بػ ػػاب
اولتصػػالح كذبػػرم األحكػػاـ ؾبراهػػا الطبيعػػي ه ربقيػػق مقا ػػد الشػػرع جبلػػب اؼبصػػا كدرء
اؼبفالد فالت د إمبا يتسع ؾباؿ ا ت اد بإ راء العلػيف كاولتفػات إلي ػا كلػوو ذلػك مل يسػتقم
إصباع.
ل إ راء األحكاـ على كفق اؼبصا إو بنص أك و
المجتهد المقلد :
كهو ما كانت ل القدرة على التنباط أحكاـ بعض اؼبسائيف .
شروطه :
ط ه الت ػػد اؼبقلٌػد الشػػركط السػػابقة نفسػ ا مػػع إضػػافة شػ و
ػرط آخػػر كهػػو العلػػم
يشػػرت ي
جبميػػع مػػا يتعلػػق باؼبسػػائيف اؼب ػراد الػػتنباط حكم ػػا مػػن الكتػػاب كالسػػنة كاإلصب ػػاع ك ػػيف
الت د دبا يتعلق بغري تلك اؼبسػألة مػن اؼبسػائيف الفق يػة األخػرل و ينفػي عنػ ػفة او ت ػاد
كو يسلب أهليت (.)3

( )1اؼبوافقات .099/9
للشاطي طبع اؼبكتبة التوفيقية القاهرة .ص .599
( )2ان ر اوعتصاـ ٌ
( )3فق األكلويات ﵀مػد الوكيلي "ط "0اؼبع د العا للفكر اإللالمي بأمريكا

0997ـ .ص.91-9
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انًطهب انثاٍَ:
انًماطذ عُذ انفمُه انًجتهذ وحاجته إنُها
أوال :أ -ةعريف املقاصد يف اللغة:
اؼبقا ػ يػد صبػ يػع مقصػ وػد مشػػتق مػػن الفعػػيف قصػػد يقصػػد قصػػدان كالقصػػد ه اللغػػة يطلػػق
()2
()1
كيػراد بػ معػ و
ػاف من ػػا  " :الػػتقامة الطريػػق كشػػاهد قول ػ تعػػاىلﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

أم تبيػػن الطريػػق اؼبسػػتقيم الػػثم و اعو ػػاج في ػ " كه اغبػػدي الش ػريف قػػاؿ  « : القصػػد
القصد تبلغوا» (.)3
ى
ب – ةعريف املقاصد يف االصطالح:

مل أ د عند األ ػولين القػدامى كفق ػاء اؼبقا ػد تعريفػان ؼبقا ػد الشػريعة كإمبػا كانػت
ػف ؿب و
طالحات مطولةه بقيت متنػاثرنة بػن ػفربات كتػب م دكف تعري و
ػدد ؽبػا
ات كا
ؽبم تعبري ه
ه ٌ
لثا كػاف التعبػري عػن اؼبقا ػد تعبػريان عػن مػراد الشػارع اغبكػيم مػن تشػريع األحكػاـ كاؼبع ٌػرب عن ػا
دبعػ و
ػاف ذات ميػ و
ػوؿ كاحػ وػد كعبػػارات ـبتلفػػة مثػػيف :اغبكمػػة كاؼبصػػلربة كاؼبعػػمل كاؼبنالػػبة كهػػيمن
اؼبصطلربات اؼبرادفة للمقا د كالتعماو ا أكثر شيوعا من اؼبقا د نفس ا.
غري أنين ك دت عند بعض ا﵀دثن تعر و
يفات للمقا د الشرعية لأكتفي بثكر
و
عرف ػػا بقولػ  " :مقا ػػد التشػريع العامػػة
تعريػػف من ػػا للشػػيم الطػػاهر بػػن عاشػػور الػػثم ٌ
هػػي اؼبعػػاين كاغبكػػم اؼبلربواػػة للشػػارع ه صبيػػع أح ػواؿ التش ػريع أك مع م ػػا حبي ػ و زبػػتص
بالكوف ه نووع و
خاص من أحكاـ الشريعة "(.)4

( )1لساف العرب وبن من ور  96/9مادة (قصد) دار لساف العرب بريكت .
( )2لورة النربيف اآلية.9 :
( )3مػػن حػػدي أيب هريػػرة ػػربيح الباػػارم كتػػاب الرقػػاؽ بػػاب القصػػد كاؼبداكمػػة عل ػى العمػػيف دار ابػػن كثػػري
دمشق 0917ق0978 /ـ.5979/2 .
( )4مقا ػػد الشػ ػريعة اإلل ػػالمية للش ػػيم الط ػػاهر ب ػػن عاش ػػور ت :ؿبمػ ػػد الط ػػاهر اؼبيس ػػاكم دار النف ػػائس األردف
0951ق0999 /ـ .ص. 089
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كيع ػػرض للمقا ػػد اػبا ػػة ه القس ػػم الثال ػ ػ م ػػن كتابػ ػ مقا ػػد الش ػ ػريعة اإلل ػػالمية
فيقوؿ " :معرفة اؼبقا د الشرعية اػبا ة ه أبواب اؼبعامالت :كهي الكيفيػات اػبا ػة للشػارع
لتربقيػػق مقا ػػد النػػاس اػبا ػػة أك غبف ػ مصػػا النػػاس العامػػة ه تصػػرفا م اػبا ػػة كػػي و
يعػػود لػػعي م ه مصػػاغب م العامػػة إبطػػاؿ مػػا ألػػس ؽبػػم مػػن ربصػػييف مصػػاغب م العامػػة إبطػػاون
عن و
غفلة أك عن التنزاؿ هول كباطيف ش وةو "(.)1
إف مقا ػػد الش ػريعة اإللػػالمية هػػي قبلػػة التكلي ػػف كاؼبكلفػػن إذ هػػي اآل ػػرة الكػػربل
كالعػػركة الػػوثقى الػ تػرب بػػن األحكػػاـ كاغبكػػم كاغبػػاكم كا﵀كػػوـ كهػػي الػ تبػػن خصػػائص
الشريعة كؿبالن اؼبلػة كربقيػق العبوديػة ﵁  -تبػارؾ كتعػاىل -فتربقيػق العبوديػة ﵁ هػو مقصػد
اؼبقا د كحكمة اغبكم كأظبى الغايات كأ يف األهداؼ.
كعلػػى الت ػػد الػػثم يتصػػرؼ ه الش ػريعة بالػػتنباط األحكػػاـ مػػن النصػػوص كالقواعػػد
كاؼببػػادئ كيطبق ػػا علػػى الوقػػائع ف ػػثا وبػػد ل ػ مػػن معرفػػة مقا ػػد الش ػريعةخم ألف ا ت ػػاد ه
األمػػور ال ػ ليسػػت دولت ػػا كاضػػربة إمبػػا يقػػع لوقوع ػ علػػى فػػرض أف يكػػوف م ػا ا ػػر ل ػ هػػو
األقرب إىل قصد الشارع كاألكىل بأدلة الشريعة دكف ما ا ر لغري من الت ػدين فيجػب عليػ
اتباع ما هو األقرب.
كقػػد أ ٌك ػد علػػى أنبيػػة اؼبقا ػػد بالنسػػبة للمجت ػػد الكثػػريي مػػن علمػػاء األمػػة " إذا كقعػػت
الواقع ػػة ف ػػأحوج الت ػػد إىل طل ػػب اغبك ػػم في ػػا فين ػػر أكون ه نص ػػوص الكت ػػاب ف ػػإف ك ػػد
مسػػلكان داون علػػى اغبكػػم ف ػػو اؼب ػراد كإف أعػػوز عبػػأ إىل نصػػوص األخبػػار ال ػواردة فػػإف ك ػػد
كإو اذبػ ػ إىل نص ػػوص أخب ػػار اآلح ػػاد  ..ف ػػإف ع ػػدـ اؼبطل ػػوب ه ه ػػث ال ػػدر ات مل ىب ػػض ه
القياس بعد كلكن ين ر ه كليات الشريعة كمصاغب ا العامة"(.)2
السػبكي – رضبػ ا﵁ – فقػد اعتػرب أف مػن شػركط الت ػد اؼبمارلػة كالتتبػع
أما تقي ا(ل)3ػدين ٌ
ؼبقا د الشريعة .

( )1مقا د الشريعة اإللالمية للشيم الطاهر بن عاشور ص .916
( )2فق األكلويات ﵀مد الوكيلي "ط "0اؼبع د العا للفكر اإللالمي بأمريكا
( )3قواعد األحكاـ للعز بن عبد السالـ "ط" دار الكتب العلمية بريكت.9/0 .
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وػة

كالغزا ن ر ألنبية اؼبقا د "إذ اعترب مقا د الشرع قبلة الت دين ىمػ ٍن تو ػ إىل
من ا أ اب اغبق"(.)1
كأ ٌك ػد العػػز بػ يػن عبدالسػػالـ علػػى أنبيػػة اؼبقا ػػد للمجت ػػد بقول ػ  " :كمػػن تتبػػع مقا ػػد
ػاد أك عرفػػا هف بػػأف هػػث
الشػػرع ه طلػػب اؼبصػػا كدرء اؼبفالػػد حصػػيف لػ مػػن ؾبمػػوع ذلػػك اعتقػ ه
اؼبصلربة و هبوز إنباؽبا كأف هث اؼبفسدة و هبوز قربااػا كإف مل يكػن في ػا إصبػاعه كو نػص
قياس خاص فإف ف م نص الشرع يو ب ذلك"(.)2
كو ه
كيقوؿ ابن القيم رضب ا﵁ " :إف الشػريعة مبناهػا كألالػ ا علػى اغبكػم كمصػا العبػاد
ه اؼبعاش كاؼبعاد".
كقػ ػػد اشػ ػػرتط ك ػ ػػوب العلػ ػػم دبقا ػ ػػد الش ػ ػريعة كحكم ػ ػػا كأهػ ػػداف ا فػ ػػثلك ضػ ػػركرم
للمجت ػػد عا ػ هػم ل ػ مػػن اعب ػػيف كاػبطػػأ كمػػن إيق ػػاع اؼبشػػقة كالعنػػت بػػاؼبكلفن كإذا كان ػػت
الشػريعةي مبنيػةن علػػى اؼبقا ػػد كاؼبصػػا فكيػػف يصػػح أف يكػػوف الت ػػد الػػثم تػػر ه حجرهػػا
كرضع من ثدي ا غري يملم بألرارها كمقا دها(.)3
ابن تيميػة – رضبػ ا﵁ – فق ػ ػ ػد اشػرتط العلػم دبقا ػد الشػريعة حيػ يق ػ ػ ػوؿ " :كإىل
أمػ ػ ػا ي
ػت قػػووي قال ػ الص ػػربابة كمل ىبتلف ػوا في ػ كك ػػاف القي ػػاس مع ػ خم ألف العل ػػم
لػػاع ه ػػث م ػػا علم ػ ي
بصػػربيح القيػػاس كفالػػد مػػن أ ى ػيف اؼبعلػػوـ كإمبػػا يعػػرؼ ذلػػك مػػن كػػاف خب ػريان بأل ػرار الشػػرع
كمقا د كما اشتملت علي شريعة اإللالـ من ا﵀الن ال تفوؽ التعداد كما تلػمنت مػن
مص ػػا العب ػػاد ه اؼبع ػػاش كاؼبع ػػاد كم ػػا في ػػا م ػػن اغبكم ػػة البالغ ػػة كالرضب ػػة الس ػػابغة كالع ػػدؿ
التاـ"(.)4
ف و يعترب اػبرب كالدرالة كالغوص ه مقا ػد الشػريعة كألػرارها مػن أ ى ػيف العلػوـ الػ
تلزـ العامل بيف إن يعترب معرفة حكمة الشريعة كمقا دها كؿبالن ا خا ةن الفق ه الدين(.)5

( )1اؼبصدر نفس ص.017
( )2اؼبصدر نفس ص.051
( )3إعالـ اؼبوقعن وبن القيم شركة الطباعة الفنية اؼبتربدة
( )4ؾبموع الفتاكل وبن تيمية ط0998 0ق.289/51 .
( )5اؼبصدر نفس .929/00

0968ـ.9/9 .
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إف ؼبقا د الشريعة أنبيةن كبريةن " لتكوف نربالان للمتفق ن ه الػدين كمر عػان بيػن م عنػد
اخ ػ ػػتالؼ األن ػ ػػار كتب ػ ػػدؿ اإلعص ػ ػػار (م ػ ػػاذا يقص ػ ػػد باألعص ػ ػػار هن ػ ػػا ) كتو ػ ػالن إىل إق ػ ػػالؿ
اوختالؼ بن فق اء األمصار كدربةن وتبػاع م علػى اإلنصػاؼ ه تػر يح بعػض األقػواؿ علػى
بعض عند تطاير شرر اػبالؼ "(.)1
كن را ألنبية معرفة حكم التشريع كعلل كغايات العامة كاػبا ة ه ـبتلػف األعمػاؿ
كالتقلي ػػيف م ػػن اوخ ػػتالؼ الفق ػػي ب ػػن الفق ػػاء كالتعص ػػب اؼب ػػثهي كذل ػػك ه بن ػػاء األحك ػػاـ
الفق ية على مقا د الشريعة كهثا ما يدعم هث الشريعة كمركنت ا كقدر ا على التكيػف مػع
ـبتلف البي ات كه كيف األعصار .
" كل ػػيس فق ػػاء الي ػػوـ – كقب ػػيف الي ػػوـ – حبا ػ وػة إىل ش ػ و
ػيء ق ػػدر ح ػػا ت م إىل مث ػػيف ه ػػثا
التقػػدير اؼبصػػلربي السػػديد كإىل مثػػيف هػػثا اغبػػرص الشػػديد علػػى مصػػا اإللػػالـ كاؼبسػػلمن
كو ش ػػك أف ه ػػثا ير ػػع إىل خ ػػربةو كب ػػريةو باؼبص ػػا كاؼبفال ػػد كإىل مس ػػتول ع ػ و
ػاؿ م ػػن التش ػػبع
دبقا د الشريعة"(.)2
الشاطي أبرز علماء اؼبقا د يقوؿ " :إمبا ربصيف در ة او ت اد ؼبن اتصػف بو ػفن :
أحدهما :ف م مقا د الشريعة على كماؽبا والثاني  :الػتم ٌكن مػن اولػتنباط بنػاءن علػى ف مػ
في ا"(.)3
مث ق ػػاؿ " :ف ػػإذا بل ػػغ اإلنس ػػاف مبلغ ػان ف ػػم ع ػػن الش ػػارع في ػ قص ػ ىػد ه ك ػػيف مس ػ و
ػألة م ػػن
مسػػائيف الش ػريعة كه كػػيف بػ و
تنزل ػ منزلػػة
ػاب مػػن أبوا ػػا فقػػد حصػػيف ل ػ ك ػ ه
ػف هػػو السػػبب ه ٌ
اػبليفة للني  ه التعليم كالفتيا كاغبكم دبا أنزؿ ا﵁"(.)4
كقػػد ػب ػص ابػػن عاشػػور احتيػػاج الفقي ػ الت ػػد إىل معرفػػة مقا ػػد الش ػريعة خبمسػػة أكبػ و
ػاء
ٌ
ي
()5
أرل أن من اللركرم لردها بإهبا وز :

( )1مقا د الشريعة وبن عاشور ص.007
( )2ن رية اؼبقا د عند الشاطي ألضبد الريسوين الطبعة الرابعة
للشاطي .016 -012/9
( )3اؼبوافقات ٌ
( )4اؼبصدر نفس .017-016/9
( )5مقا د الشريعة اإللالمية وبن عاشور ص.090
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الن ا األوه :ف م أقواؿ كمدلووت الشريعة اللغوية كاللف ية كالنٌقلية ال عميف ػا
اولتدوؿ الفق ي كتك ٌفيف دبع م ا علم األ وؿ.
الن ااا الثاااني :البرب ػ عمػػا يعػػارض األدلػػة ال ػ وحػػت للمجت ػػد فػػإف الػػتيقن مػػن
لػػالمة الػػدلييف أعمل ػ كإف ألفػػى ل ػ معارض ػان ن ػػر ه كيفيػػة العمػػيف بالػػدليلن مع ػان أك ر ربػػاف
أحدنبا على اآلخر.
حكمػ ي فيػ
الن ا الثالث :قياس مامل يرد حكم ه أقواؿ الشارع على حكم ما كرد ي
بعد معرفة عليف التشريعات الثابتة.
و
الن ا الراب :إعطاء حك وم و
حادث حدث للناس و يعرؼ حكمػ فيمػا وى ىح
لفعيف أك
للمجت دين من أدلة الشريعة كو ن ري ل يقاس علي .
الن ا ال:امس :تل يقي بعض أحكاـ الشريعة الثابتة عند من مل يعرؼ عليف أحكام ػا
كو حكمػػة الش ػريعة ه تش ػريع ا ف ػػو يػػت م نفس ػ بالقصػػور عػػن إدراؾ حكمػػة الشػػارع من ػػا
كيستلػػعف علم ػ ه نػػب لػػعة الش ػريعة فيسػػمى هػػثا الن ػػوع بالتعبػػدمخم فالفقي ػ حبا ػ وػة إىل
معرفة مقا د الشريعة ه هث األكباء كل ا.

انًطهب انثانث :أهًُت يماطذ انشرَعت بانُضبت نهًضهى
انعايٍ أو انًمهذ.
أٍنية املقاصد باليصبة للنصله العامي أو املقلد:
التقليػػد ه عػػرؼ األ ػػولين هػػو اعتمػػاد اإلنسػػاف علػػى غػػري ه أخػػث األحكػػاـ الشػػرعية
بال دلييف.
الفرق بني التقليد واإلةباع:
ذهػػب بعػػض العلمػػاء إىل أف التقليػػد كاوتبػػاع لف ػػاف مرتادفػػاف معنانبػػا كاحػ هدخم ألف كػػال
من مػػا يطلػػق علػػى ؾبػػرد اوتبػػاع ل ػواءه كػػاف هػػثا اوتبػػاع مػػثمومان أـ ؿبمػػودان كذهػػب الػػبعض
اآلخػر إىل أامػا لف ػاف متباينػاف كأف معػمل التقليػد غػري معػمل اوتبػاع فالتقليػد :هػو قبػوؿ قػوؿ
الغري بال حجة كو برهاف كأما اوتباع ف ػو :قبػوؿ القػوؿ الػثم قامػت حجتػ كثبػت دليلػ كقػد
انقسم الفق اء ه ضركرة معرفة العامي اؼبقلد ؼبقا د الشريعة إىل فريقن :
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الفرياق األوه :يػػرل أنػ و حا ػػة للمسػلم العػػامي ؼبعرفػة اؼبقا ػػد كأف الت ػد هػػو اؼبعػين
ب ػػثلك حيػ ػ يق ػػوؿ اب ػػن عاش ػػور -رضبػ ػ ا﵁" كل ػػيس ك ػػيف مكل ػػف حبا ػػة إىل معرف ػػة مقا ػػد
الشػريعةخم ألف معرفػػة اؼبقصػػد نػػوع دقيػػق مػػن أنػواع العلػػم فربػػق العػػامي أف يتلقػػى الشػريعة بػػدكف
معرف ػػة اؼبقص ػػدخم ألن ػ و وبس ػػن ان ػ كو تنزيل ػ مث يتول ػػع للن ػػاس ه تعػ ػريف م اؼبقا ػػد دبق ػػدار
ازديػاد ح ػم مػن العلػوـ الشػرعية لػ ال يلػعوا مػا يلقنػوف مػن اؼبقا ػد ه غػري مواضػع فيعػػود
()1
بعكس اؼبراد".
ككثلك يقوؿ الدكتور يولف العػامل – رضبػ ا﵁ " : -كاؼبكلػف إمػا أف يكػوف مقلػدا أك
ؾبت دا فإذا كاف عاميا مقلدا فاأل يف فيػ أف يتلقػى الشػريعة بػدكف معرفػة مقا ػدها الػ ترمػي
إلي ػا تفصػيال خم ألف معرفػة اؼبقا ػد نػػوع دقيػق مػن أنػواع العلػم و ىبػػوض فيػ إو مػن بلػغ در ػػة
من العلم ككهب قدرا من لطف الثهن كالتقامة الف م" .
كيقوؿ أيلا" :فاؼبقلد وبد لػ مػن قائػد يقػود كحػاكم وبكػم عليػ كعػامل يقتػدم بػ
كو هبػػوز للعاقػػيف تقليػػد الغػػري مػػع علم ػ بأن ػ لػػيس مػػن أهػػيف ذلػػك األمػػر كمػػا أن ػ و يبكػػن أف
يسلم اؼبريض نفس إىل من يعلم أن ليس بطبيب إو إذا كاف فالد العقيف"(.)2
بينمااا ياارف الفريااق الثاااني ،ياار ه ا ا ،كتتجلػػى أنبيػػة اؼبقا ػػد عنػػدهم بالنسػػبة للعػػامي
اؼبقلد ه األمور التالية :
 – 0هبػػب علػػى اؼبسػػلم أف يوافػػق قصػػد قصػػد الشػػارع اغبكػػيم كإذا كػػاف األمػػر كػػثلك
فالبػد أف يعػػرؼ اؼبكلػػف مقا ػػد الشػػارع حبيػ تكػػوف مقا ػػد تابعػػة ؼبقصػػد الشػػارع كؿبكومػػة
ػػا فػػال وبػػاكؿ الت ػػرب من ػػا أك التربايػػيف علي ػػا ؼبػػا لػػيعود علي ػ مػػن نتػػائ كخيمػػة كأض ػرار
سػػيمة كمفالػػد صبػػة كيعػػرض نفس ػ ؼبواقػػف يكػػوف في ػػا مػػثموما و فبػػدكحان ك مػػوزكران و
مأ وران(.)3
 -5معرفػػة اؼبقا ػػد تعطػػي اؼبسػػلم مناعػػة كافيػػة – كخا ػػة ه كقتنػػا اغباضػػر -ضػػد الغػػزك
الفكرم كالعقدم كالتيارات اؼبستوردة كاؼببادئ الرباقة كالدعوات اؽبدامة ال يتسػرت أ ػربا ا
()1مقا د الشريعة اإللالمية وبن عاشور ص .092- 099
( )2اؼبقا د العامة للشريعة اإللالمية دكتػور يولػف العػامل طبػع دار اغبػدي القػاهرة كالػدار السػودانية بػاػبرطوـ
0907ق0997/ـ .ص017
( )3الثبات كالشموؿ للسفياين ط 0مكتبة اؼبنارة مكة اؼبكرمة 0988ـ .ص.561
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كراء دعايػة كاذبػة كيبػػثلوف ػدهم إلخفػاء ؿبالػػن الشػريعة كتشػوي معاؼب ػػا كاوفػرتاء علي ػػا
كإلصػػاؽ الشػػب كاألضػػالييف ػػا كالتموي ػ علػػى السػػثج كالبسػػطاء كأنصػػاؼ اؼبتعلمػػن بػػالطالء
اػبادع كاؼبكر اؼبكشوؼ(.)1
-9كما أف معرفة اؼبقا د بالنسػبة للعػامي اؼبقلػد زيػادة لإليبػاف بػا﵁ كترلػيم للعقيػدة ه
قلب لتكوف عند القناعة الكافية ه دين كشريعت كيسعى اهػدا لاللتػزاـ بأحكام ػا كوبػثر
من ـبالفت ا كيرفض اولتعاضة عن ا فيزداد ؿببػة لشػريعت كسبسػكا بدينػ كثباتػا علػى ػراط
اؼبستقيم فيفار بدين كيعتز بإلالم (.)2
 -9كت ػر أنبيػػة اؼبقا ػػد بالنسػػبة للداعيػػة ه ترتيػػب لػػلم األكلويػػات ه الػػدعوة إىل ا﵁
لػػبربان فيقػػدـ اللػػركريات علػػى اغبا يػػات كالتربسػػينات كيقػػدـ األ ػػيف علػػى التػػابع كيقػػدـ
مػػا فيػ مصػػلربةه عامػةه علػػى مػػا فيػ مصػػلربةه خا ػةه كوبػ ٌثر النػػاس مػػن اللػػرر األكثػػر خطػػورنة
قبػػيف ربػػثير ؽبػػم مػػن اللػػرر األقػػيف خطػػورنة كىباطػػب النػػاس علػػى قػػدر عقػػوؽبم كمسػػتويا م مػػن
الف ػم كالداعيػػة كالطبيػػب وبػػد لػ مػػن معرفػة اؼبقا ػػدخم ألاػػا الػػدكاء الػػثم هبػػب أف يقدمػ ه
الوقت اؼبنالب كه ال رؼ اؼبنالب كيسمى هثا دبصطلح العصر فق الواقع.
بن عبػد السػالـ ه معػرض بيػاف مقصػد كغايتػ مػن تػأليف كتابػ "قااعاد
()3يقوؿ العز ي
األحكااام " " :الغػػرض مػػن كضػػع هػػثا الكتػػاب بيػػاف مصػػا الطاعػػات كاؼبعػػامالت كلػػائر
التصػػرفاتخم ليسػػعى العبػػاد ه ربصػػيل ا كبيػػاف مقا ػػد اؼباالفػػات ليسػػعى العبػػاد ه درئ ػػا
كبياف مصا العبادات ليكوف العبػاد علػى خػ وري من ػا كبيػاف مػا يقػ مدـ مػن بعػض اؼبصػا علػى
بعض كما يل مخر من بعض اؼبفالد علػى بعػض كمػا يػدخيف ربػت اكتسػاب العبػاد دكف مػا و
قدرة ؽبم علي كو لبييف ؽبم إلي ".
كالشريعة كل ػا مصػا  :إمػا تػدرأ مفالػد أك ذبلػب مصػا فػإذا ظبعػت قػوؿ ا﵁ تعػاىل :ﱡﭐﱾ
ػثرؾ من ػ أك
ﱿﲀﱠﭐ فتػػأ ٌم ػيف ك ػػيت بعػػد ندائػ فػػال ذبػػد إو خ ػريان وبثػػك علي ػ أك شػػرا وبػ ٌ

ؾبلة كلية الشػريعة كالدرالػات اإللػالمية عػدد""6

( )1مقا د الشريعة ؿبمػد الزحيلي
اؼبكرمة0951هػ ص905-919
( )2الثبات كالشموؿ ص  561كمقا د الشريعة ﵀مد الزحيلي ص.905-919
(.089 /5 )3

امعػة أيـ القػرل مكػة
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صبع ػان بػػن اغب ػ ٌ كالتربػػثير كقػػد أبػػاف ه كتاب ػ مػػا ه بعػػض األحكػػاـ مػػن مفالػػد حثن ػا علػػى
ا تنا ا كما ه بعض األحكاـ من مصا حثنا على اإلتياف ا".

انًطهب انرابع  :انطرق انتٍ تعرف يماطذ انشارع
الطريق األوه  :تعرؼ اؼبقا د بف م الكتاب كالسنة كذلك بوالػطة العلمػاء مػن هػث
األمة كنبا :
أوال  :حفػػاظ القػػرآف الكػػرمي كاغبػػدي الػػثين حف ػوا علػػى األمػػة مصػػادر الػػدين كضبػوا
موارد من التغيري كالتكرير إىل أف ك لت إىل اػبلق افية نقية من األدناس .
ثانيا  :فق اء اإللػالـ كمػن دارت الفتيػا علػى أقػواؽبم بػن األنػاـ الػثين خصػوا بالػتنباط
األحكػػاـ كعن ػوا بل ػػب قواع ػػد اغبػػالؿ كاغب ػراـ ف ػػم ه األرض دبنزل ػػة النج ػػوـ ه السػػماء ػػم
ي تػػدم اغب ػرياف ه ال لمػػاء كحا ػػة النػػاس إلػػي م أع ػػم مػػن حػػا ت م إىل الطعػػاـ كالش ػراب
كهم الت دكف اؼببلغوف ألحكػاـ ديػن ا﵁ بعػد الرلػوؿ  كالتبليػغ يعتمػد علػى العلػم دبػا يبلػغ ك
الصدؽ في كإو مل تصح مرتبػة التبليػغ(.)1كقػاؿ اإلمػاـ الشػافعي رضبػ ا﵁ تعػاىل  ":لػيس ألحػد
أب ػػدا أف يق ػػوؿ ه ش ػػيء ح ػ ىػيف كو حػ ػراـ إو م ػػن ػػة العل ػػم ك ػػة العل ػػم اػب ػػرب ه الكت ػػاب
كالسنة أك اإلصباع كالقياس(." )2
مث ب ػػن أف العل ػػم بكت ػػاب ا﵁ يتوق ػػف عل ػػى العل ػػم باللغػ ػة العربي ػػة لف ػػا كمعن ػػا كمعرف ػػة
النالػم كاؼبنسػوخ كمػػا مػر بنػػا ه بدايػة هػػثا البربػ كمػا ػػاء ه الكتػاب مفركضػػا كمػا ػػاء
لػػبدب كاإلرشػػاد كاإلباحػػة  :أم الفػػرؽ بػػن األمػػر الػػثم هػػو للو ػػوب علػػى أ ػػل كبػػن األمػػر
الثم دلت القرائن على أن ليس للو وب .
اؼببن للناس ما نزؿ إلػي م مػن األحكػاـ كمػا
مث اؼبعرفة بالوضع الثم كضع ا﵁ في نبي ٌ
أراد ا﵁ جبميػػع فرائلػ كمػػن أراد أكػػيف النػػاس أـ بعلػ م دكف بعػػض كمػػا افرتض ػ علػػى النػػاس
م ػػن طاعت ػ كاونت ػػاء إىل أم ػػر مث معرف ػػة م ػػا ض ػػرب ا﵁ م ػػن األمث ػػاؿ الدال ػػة عل ػػى طاعت ػ اؼببين ػػة
كاوزدياد من نوافيف اػبري.
و تناب معصيت كترؾ الغفلة عن

( )1أعالـ اؼبوقعن .7-6/0
( )2الرلالة لإلماـ الشافعي ربقيق أضبد شاكر ص. 99 :
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كأف القياس ما طلب بالدوئيف من موافقػة اػبػرب اؼبتقػدـ مػن الكتػاب كالسػنة ألاػا علػم
اغبق اؼبفرتض طلب كموافقت تكوف من ك ن :
أحدهما  :أف ا﵁ كرلول حرـ الشيءى منصو ا أك أحلى ؼبعمل.
فػػإذا ك ػػدنا مػػا ه مثػػيف ذلػػك اؼبعػػمل فيمػػا مل يػػنص عليػ بعينػ كتػػاب أك لػػنة أحللنػػا
أك حرمنا خم ألن ه معمل اغبالؿ أك اغبراـ .
ثانيهمااا  :أف ذبػػد الشػػيء منػ كالشػػيء مػػن غػػري كو ذبػػد شػػي ان أقػػرب بػ مػػن أحػػدنبا
فتلربق بأكىل األشياء شب ان ب كما ه زاء الصيد.
فطلػػب موافقػػة اػبػػرب ال ػوارد ه الكتػػاب أك السػػنة هػػو مقصػػود الت ػػد ه إ ػراء عمليػػة
القياس ألف الكتاب كالسنة يعترباف علما للربق الثم أتى ب الرلوؿ  من عند رب .
الطريق الثاني :ا تقراء تصرفات ال ارع.
()1
ػػاء ه قواعػػد األحكػػاـ للعػػز بػػن عبػػد السػػالـ "مػػن تتبػػع مقا ػػد الشػػرع ه لػػب
اؼبصػػا كدرء اؼبفالػػد حصػػيف لػ مػػن ؾبمػػوع ذلػػك اعتقػػاد أك عرفػػاف بػػأف هػػث اؼبصػػلربة و هبػػوز
إنباؽبػػا كأف هػػث و هبػػوز قربااػػا كإف مل يكػػن في ػػا إصبػػاع كو نػػص كو قيػػاس خػػاص فػػإف
ف م نص الشارع يو ب ذلك".
فإذا كاف ف م الشريعة ىبلق اؼبلكة القوية ه معرفة اؼبصػا كاؼبفالػد كبالػتقراء اعبزئيػات
يبكننػػا أف نصػػيف إىل مقصػػد كلػػي للشػػارع كبالػػتقراء األحكػػاـ ال ػ عرفػػت علل ػػا عػػن طريػػق
مسالك العلػة فإنػ بػثلك وبصػيف العلػم دبقا ػد الشػارع بسػ ولةخم ألننػا إذا الػتقرينا علػالن كثػريةن
متماثل ػةن ه كواػػا ضػػابطان غبكمػ وػة متربػػدةو أمكننػػا أف نسػػتالص من ػػا حكم ػةن كاحػػد نة فنجػػزـ
بأاا مقص هد شرعي كما يستنت من اعبزئيػات مف ومػان كليػان علػى حسػب قواعػد اؼبنطػق مثػاؿ
ذلك :أننا إذا علمنا علٌة اػي النػي  -  -عػن ال ػ يمىزابنة الثابتػة دبسػلك اإليبػاء ه قولػ  - -ؼبػن
ػف قػاؿ :نعػم قػاؿ فػال إذا» فيربصػيف
لأل عن بيع التمر بالرطػب «أيػنقص الرطػب إذا ٌ
وؿ و
وؿ دبج و
دبعلوـ أك ؾب و
لنا بثلك أف علة ربرمي اؼبزابنة – كهي بيع ؾب و
وؿ مػن نسػ – كهػي
يى
ً
ض ػ ٍن كهػػو الرطػػب من ػػا اؼببيػػع باليػػابسخم ألن ػ يػػنقص باعبفػػاؼ .كإذا
اعب ػػيف دبقػػدار أحػػد الع ىو ى
ً
ضػ ٍن بطريػػق الػػتنباط
علمنػػا الن ػػي عػػن بيػػع اعب ػزاؼ باؼبكيػػيف كعلمنػػا أف علتػ ػػيف أحػػد الع ىو ى
العلة فإننا نصيف إىل مقصد الشارع بتجنب الغرر بقدر اإلمكاف.
(.061/5 )1
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كمػػن ذلػػك اي ػ  « - -عػػن ش ػراء مػػا ه بطػػوف األنعػػاـ حػػب تلػػع كعػػن بيػػع مػػا ه
ضػػركع ا إو بكيػ وػيف كعػػن ش ػراء العبػػد كهػػو آبػ هػق كعػػن ش ػراء اؼبغػػا ،حػػب تقسػػم كعػػن ش ػراء
الصدقات حب تقبض كعن ضربة الغواص»(.)1
أم ال ػػثم يغ ػػوص ه البرب ػػر أل ػػيف اعبػ ػواهر كالعل ػػة ه صبي ػػع ذل ػػك تر ػػع إىل اعب ال ػػة
كالغرر كعدـ القدرة على التسػليم كضػربة الغػواص اؼبػراد بػثلك أف يقػوؿ مػن يعتػاد الغػوص ه
البربػػر لغػػري  :مػػا أخر ػ ه هػػث الغو ػػة ف ػػو لػػك بكػػثا مػػن الػػثمن فػػإف هػػثا و يصػػح ؼبػػا فيػ
من الغرر كاعب الة.
كبعػػد معرفػػة هػػث العلػػيف كغريهػػا ه ؾبػػاؿ العقػػود اؼبن ػػي عن ػػا ؽبػػثا السػػبب يبكنن ػػا أف
ػالؼ ه
نسػػتالص من ػػا قصػػدان كاحػػدان :كهػػو إبطػػاؿ الغػػرر ه اؼبعاكضػػات  .كبػػثلك و يبقػػى خػ ه
و
أف كػػيف تعػ و
ػارض
ػارض اشػػتميف علػػى خطػ ور أك غػػرور ك الػػة ه شبػ ون أك مػػثم ون أك أ ػ وػيف ف ػػو تعػ ه
(.)2
باطيف
ه
الطريق الثالث  :االهتداء بالص ابة:
كم ػػن الط ػػرؽ ال ػ نتع ػػرؼ ػػا عل ػػى مقا ػػد الش ػػارع  :اوهت ػػداء بالص ػػربابة رضػ ػواف ا﵁
علػػي م أصبعػػن كاوقتػػداء ػػم ه ف ػػم األحكػػاـ مػػن الكتػػاب كالسػػنة كتطبيق ػػا علػػى الوقػػائع .
كذلػػك ؼبػػا تػػوفر فػػي م مػػن ػػدؽ اإليبػػاف كفصػػاحة اللسػػاف كأ ػػوؿ البيػػاف كمعا ػػر م لنػػزكؿ
القرآف كمشاهد م ؼبن كلف ببياف القرآف بأفعال كأقوال كإقرارات مع ما امتازكا ب من دكاعػي
اغبف كالوعي ك فاء السػريرة كالسػرية كفطانػة الػثهن كط ػارة القلػب كاونقيػاد كاإلخػالص
لػػدين اإللػػالـ كشػريعت كطاعػػة رلػول ف ػػم هػػداة األمػػة كقػػادة الت ػػدين كلػػادة العلمػػاء
اغبائزكف على تزكية أفليف اػبلق أصبعن كهم عدكؿ كميف كما رل من أمرهم يلكؿ .
ك اء ه أعالـ اؼبوقعن وبن القيم " كقػد كانػت الصػربابة أف ػم األمػة ؼبػراد نبي ػا كأتبػع
ل كإمبا كانوا يدندنوف حوؿ معرفة مراد كمقصود كمل يكػن أحػد مػن م ي ػر لػ مػراد رلػوؿ
ا﵁  مث يعدؿ عن إ غري البتة كالعلم دبراد اؼبتكلم يعػرؼ تػارة مػن عمػوـ لف ػ كتػارة مػن

( )1ركا أضبد كالرتمثم ك ابن ما
( )2نييف األكطار 069 /2

نبيف األكطار

068/2
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عمػػوـ علت ػ كاغبوالػػة علػػى األكؿ أكضػػح ألربػػاب األلفػػاظ كعلػػى الثػػاين أكضػػح ألربػػاب اؼبعػػاين
كالف م كالتدبري(.)1
كأمػػا معرفػػة اؼبقا ػػد الػ بنيػػت علي ػػا األحكػػاـ فعلػػم دقيػػق و ىبػػوض فيػ إو مػػن لطػػف
ذهن كالتقاـ ف م .
أما قوانن التشريع كالتيسري كأحكاـ الدين فتلقوهػا مػن مشػاهدة مواقػع األمػر كالن ػي
كما أف لساء الطبيب يعرفوف مقا د األدكية ال كانوا ه الدر ة العليا من معرفت ا(.)2
فمن ل اعتناءه شدي هد دبثهب ر ويف كأقوال بف م مراد من تصرفات كىبرب عنػ بأنػ يفػ
بكثا كأن و يقػوؿ بكػثا كصبيػع أتبػاع األئمػة مػع أئمػت م ػث اؼبثابػة فكيػف دبػن هػم هػداة
األمة كضبلة الرلػالة عػن رلػوؿ اؽبػدل كالرضبػة فالبػد مػن أف يكونػوا ه الدر ػة العليػا مػن ف ػم
بالقوؿ كإدراؾ مػا يرمػي إليػ  .ككبػن نعلػم أف كػيف مػن وزـ إنسػانا منػث نشػأت إىل أف بلػغ أشػد
كعلم طبع يكوف أكىل الناس دبعرفة مقا د من أقوال كتصرفات كاؼبراد من عبارات .
فالصػػربابة رضػواف ا﵁ علػػي م :عا ػػركا مبػػدأ نػػزكؿ التشػريع كوزمػػو كعػ ىػزرك كنصػػرك إىل
أف بلػ ػ ػ ػػغ أشػ ػ ػ ػػد بقول ػ ػ ػ ػ تع ػ ػ ػ ػػاىل :ﭐﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵﱠ( )3ف ػػم إذا أ ػػدر النػػاس بف ػػم عباراتػ كمعرفػػة مقا ػػد فعػػن طػريق م ك ػػلت الش ػريعة
إىل التابعن كتابعي م كاأل ياؿ اؼبتعاقبة إىل يومنا هثا.

566-562/0

( )1ان ر أعالـ اؼبوقعن
( )2حجة ا﵁ البالغة ألضبد ك ا﵁ الدهلوم ط ؿبمد صباؿ الدين 096/0
( )3لورة اؼبائدة :اآلية 9 :
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انخاتًت
اغبمػػد ﵁ الػػثم بنعمت ػ تػػتم الصػػاغبات كالصػػالة كالسػػالـ علػػى أشػػرؼ اؼبرلػػلن كآل ػ
ك ربب أصبعن.
 -0إف او ت اد ه الشريعة اإللالمية قػيم بقػدـ الشػريعة نفسػ ا فقػد ػاءت بػ السػنة
النبوية اؼبط ػرة كتناكلػ الصػربابة رضػواف ا﵁ علػي م كالتػابعوف كتناقلػ علمػاء األمػة قػديبا كحػديثا
إىل عصرنا هثا.
 -5إف معرفػ ػػة اؼبقا ػ ػػد كاإلؼبػ ػػاـ ػ ػػا أمػ ػػر ضػ ػػركرم للمجت ػ ػػد كمػ ػػا يػ ػػرل بعػ ػػض علمػ ػػاء
األ وؿ.
 -9العلم ػػاء متفق ػػوف عل ػػى أف الش ػ ػريعة ؽب ػػا مقا ػػد ه ك ػػيف م ػػا ش ػػرعت كيع ػػرؼ ذل ػػك
بالػػتقراء األدلػػة الشػػرعية مػػن الكتػػاب كالسػػنة كعمػػيف الصػػربابة الك ػراـ كالػػتنباط الت ػػدين مػػن
هث األمة لبحكاـ.
 -9او ت ػػاد ه مقا ػػد الشػريعة هدفػ كغايتػ هػػو مصػػلربة العبػػاد كلػػعاد م ه الػػدنيا
كاآلخرة.
وآخر دعىانا أن احلمد هلل رب العاملني
وصلى اهلل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أمجعني
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لائًت انًظادر وانًراجع
القرآف الكرمي.
الشوكاين ط اغبلي.
-0إرشاد الفربوؿ ﵀مد ٌ
 -5إعالـ اؼبوقعن وبن القيم ط شركة الطباعة الفنية اؼبتربدة  0968ـ .
 -9األيٌـ لإلماـ الشافعي ط مكتبة الكليات األزهرية.
 -9اوعتصاـ لإلماـ الشاطي ط اؼبكتبة التوفيقية القاهرة .
 -2اؼبوافقات لإلماـ الشاطي ط دار اغبدي القاهرة .
 -6اؼبستصفى لإلماـ الغزا ط مصطفي ؿبمػد القاهرة .
 -7الرد على من أخلد إىل األرض للسيوطي ط اإللكندرية  0989ـ .
 -8الرلالة لإلماـ الشافعي ت  -أضبد شاكر ط اغبلي .
للسفياين ط  0مكتبة اؼبنارة مكة اؼبكرمة  0988ـ .
 -9الثبوت كالشموؿ ي
 -01اؼبقا د العامة للشريعة اإللالمية ليولف العامل ط دار اغبدي القاهرة 0997ـ.
 -00حجة ا﵁ البالغة لو ا﵁ الدهلوم ط ؿبمػد صباؿ الدين.
 -05ػ ػػربيح الباػ ػػارم لإلمػ ػػاـ أيب عبػ ػػد ا﵁ الباػ ػػارم ط دار ابػ ػػن كثػ ػػري دمشػ ػػق لػ ػػنة
0978ـ.
 -09فق األكلويات ﵀مد الوكيلي ط اؼبع د العا للفكر اإللالمي بأمريكا 0997ـ.
 -09قواعد األحكاـ للعز بن عبد السالـ ط دار الكتب العلمية بريكت .
 -02ـبتار الصرباح ﵀مد الرازم ط اؽبي ة اؼبصرية للكتاب .
 -06ـبتار القاموس للطاهر أضبد الرازم ط الدار العربية للكتاب .
 -07مقا د الشريعة وبن عاشور ت ػ ؿبمػد اؼبساكم ط دار النفائس األردنية 0999ـ.
 -08لساف العرب وبن من ور ط دار لساف العرب بريكت .
 -09ؾبموع الفتاكل وبن تيمية ط  09هػ .
الشوكاين ط اغبلي .
 -51نييف األكطار ﵀مد ٌ
 -50ن رية اؼبقا د عند الشاطي ألضبد الريسوين ط  0902هػ .
 -55ؾبلة كلية الشريعة كالدرالات اإللالمية عدد 6امعة أيـ القرل مكة اؼبكرمة 0951هػ.
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ودى وجوب احلهي بالدية يف الكتن اخلطأ
يف ضوء الكاٌوُ رقي  08لضٍة  ً 5106بغأُ تعدين بعض
أحهاً قاٌوُ الكصاص والدية رقي  6لضٍة ً0959
تعميل عمى حهي قطائي يف الدعوى
رقي  ً5106/ 95وزور اخلىط
إعداد الدنتور :عبد املٍعي إحمىد الصزارعي
قضتاذ الكانىى اجلهآٌ نلًُ الكانىى  /دامعُ املسقب
مقدمة:
بعػػد ػػدكر القػػانوف رقػػم  08لسػػنة 5106ـ بشػػأف تعػػدييف بعػػض أحكػػاـ قػػانوف القصػػاص
كالديٌة رقم  59لسنة 0959ـ كا ت ا﵀اكم الليبيػة العديػد مػن اإلشػكاليات القانونيػة اؼبتعلقػة
بتطبيػػق هػػثا القػػانوف من ػػا تلػػك اؼبتعلقػػة دبػػدل ك ػػوب التػزاـ القاضػػي بػػاغبكم بالديػػة ه ريبػػة
القتيف اػبطأ حي تصدت بعض ا﵀اكم ؽبث اؼبسػألة ؿباكلػة كضػع حػيف مالئػم كلػوؼ يتػوىل
الباح ػ التعليػػق علػػى حكػػم كػػاف قػػد ػػدر عػػن ؿبكمػػة اػبمػػس اعبزئيػػة ه الػػدعول رقػػم 95
5106/ـ مػػركر اػبمػػس قلػػى بػػرفض اغبكػػم بالديػػة ه ريبػػة قتػػيف خطػػأ بوالػػطة مركبػػة آليػػة خم
لعدـ ك ود مطالبة بالدية من أكلياء الدـ كليعرض الباح ؼبناقشة األلػانيد الػ بنػت علي ػا
ا﵀كمة هثا اغبكمخم لبياف ما إذا كانت مصيبة فيما انت ت إلي كذلك على النربو اآليت:

أونًا :انىلائع واإلجراءاث
ا م ػػت النياب ػػة العام ػػة اؼب ػػت م ...بأنػ ػ كبت ػػاريم 5106/ 08 / 09ـ كب ػػدائرة قس ػػم م ػػركر
اػبمس:
نفسا باػبطػأ كذلػك بػأف قادهػا بإنبػاؿ كشػكيف ػا حػادث مػركر
 -0قتيف دبركبت اآللية ن
كنت عن ذلك كفاة الين علي  ...كعلى النربو اؼببن باألكراؽ.
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 –5ق ػ ػػاد اؼبركب ػ ػػة اآللي ػ ػػة بس ػ ػػرعة تزي ػ ػػد عل ػ ػػى اغب ػ ػػد اؼبق ػ ػػرر قانون ػ ػػا كعل ػ ػػى النرب ػ ػػو اؼبب ػ ػػن
باألكراؽ...
كطلب ػػت م ػػن ؿبكم ػػة اػبم ػػس اعبزئي ػػة دائ ػػرة اعب ػػنح كاؼباالف ػػات األكىل معاقبت ػ دبو ػػب
نص ػػوص اؼبػ ػواد  ...29م ػػن الق ػػانوف رق ػػم  00لس ػػنة 0989ـ بش ػػأف اؼب ػػركر عل ػػى الط ػػرؽ العام ػػة
كاؼبعدؿ بالقانوف رقم  08لسنة  5106ـ كباؼبواد  9 9مكرر ( أ)  7 6 2مػن القػانوف رقػم
 08لسنة 5106ـ بشأف تعدييف بعض أحكاـ قانوف القصاص كالدية رقم  6لسنة  0959ـ.
كه اعبلسػػة ا﵀ػػددة لن ػػر الػػدعول مل وبلػػر اؼبػػت مخم فػػتم تأ يػػيف ن رهػػا إىل لسػػة تاليػػة
صبيعػػا
حي ػ حلػػر اؼبػػت م كحلػػر مع ػ دفاع ػ كبس ػلال عػػن الػػت م اؼبو ػػة إلي ػ اعػػرتؼ ػػا ن
كطلبػت النيابػة العامػػة حجػز الػػدعول للربكػم مػػع سبسػك ا بقػرار او ػاـ كتطبيػػق أقصػى عقوبػػة
على اؼبت م.

ثاًَُا  :انحكى وأصبابه
قلت ا﵀كمػة ه هػث الواقعػة بإدانػة اؼبػت م عػن ريبػة القتػيف اػبطػأ كف نقػا لقػانوف اؼبػركر
كمل تفصيف ه طلبات النيابة العامة فيما يتعلق باغبكم بالدية ه ريبة القتيف اػبطػأ كف نقػا لقػانوف
القص ػػاص كالدي ػػة كتعديالتػ ػ كك ػػاف منط ػػوؽ حكم ػػا عل ػػى النرب ػػو اآليت ":حكم ػػت ا﵀كم ػػة
حلػػورينا بإدانػػة اؼبػػت م كدبعاقبت ػ بػػاغببس لػػتة أش ػ ر ...عػػن الت متػػن األكىل كالثانيػػة "" القتػػيف
اػبطأ بوالطة مركبة آلية كذباكز السرعة ا﵀ددة".
كقػػد كرد بألػػباب اغبكػػم " ...إف اؼب ػواد الػواردة بقيػػد الواقعػػة ه ق ػرار ا ػػاـ النيابػػة العامػػة
م ػ ػػن الق ػ ػػانوف رق ػ ػػم  08لس ػ ػػنة 5106ـ .بش ػ ػػأف تع ػ ػػدييف بع ػ ػػض أحك ػ ػػاـ الق ػ ػػانوف رق ػ ػػم  6لس ػ ػػنة
0959ـ.بشأف القصاص كالدية و يتسمل تطبيق أحكام ا ه كاقعػة الػدعولخم ألف هػث ا﵀كمػة
رأت بعد درالت ا ؼبواد القانوف اؼبثكور أف القاضي و وبكم بالدية علػى العاقلػة كف نقػا ألحكػاـ
القانوف لالف الثكر إو مب طالب ا أكلياء الدـ فا﵀كمة التالصت من نصػوص القػانوف
تعويلػػا كلػػيس عقوبػػة
اؼبنػػو عنػ قر ػػا للتعػػويض منػ للعقوبػػة ك انػػب كبػػري مػػن الفقػ يعتربهػػا
ن
كيتلح ذلك من خالؿ ياغة نص اؼبادة ( الثالثة) من القانوف حي ذكرت أنػ " :إضػافة إىل
العقوبات اؼبقررة بشػأف ...وبكػم القاضػي بالديػة "...مل يقػيف اؼبشػرع يعاقػب .إضػافة إىل ذلػك
أف الفقػػرة الثانيػػة مػػن اؼبػػادة اؼبػػثكورة ذكػػرت أف الديػػة و تأخػػث أحكػػاـ الغرامػػة اؼبقػػررة ه قػػانوف
العقوبات كالغرامػة كمػا هػو معػركؼ هػي نػوع مػن العقوبػات عػن بعػض اعبػرائم أدر ػا اؼبشػرع
ه قانوف العقوبات كالقوانن اؼبكملة ل .
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كم ػػا أف الدي ػػة كف نق ػػا للق ػػانوف اعبدي ػػد أ ػػاز اؼبش ػػرع إل ػػقاط ا أك إنقا ػ ػ ا أك طريق ػػة
لػ ػػدادها ...كمػ ػػا نصػ ػػت اؼبػ ػػادة األكىل علػ ػػى أن ػ ػ  ...." :ه حال ػ ػػة عػ ػػدـ ك ػ ػػود اتفػ ػػاؽ ب ػ ػػن
اؼبستربقن للدية كاؼبلزـ قانونا ا تطبق على الدية أحكاـ الدعول اؼبدنية التابعػة كيف ػم مػن
قيالػا عليػ
هثا الػنص كإف كػاف هػثا اغبكػم كرد ه لػياؽ الػنص اؼبتعلػق بالقتػيف العمػد إو أنػ ن
فػإف ه القتػػيف اػبطػأ ه حالػػة عػدـ اتفػػاؽ أكليػػاء الػدـ كالعاقلػػة علػى مقػػدار الديػة فإنػ و طريػػق
ؽبػػم إو اؼبطالبػػة ػػا أمػػاـ ا﵀كمػػة اعبنائيػػة كو يك ػػوف ذل ػػك إو بص ػػربيفة إدع ػػاء بػػاغبق اؼب ػػدين
كيرفع ػػا أكلي ػػاء ال ػػدـ إىل ان ػػب الػػدعول اعبنائي ػػة" دع ػػول مدني ػػة تابع ػػة" عندئ ػػث ف ػػإف القاض ػػي
ملزما باغبكم بالدية ه حالة ثبوت الت مة ه حق اؼبت م.
اعبنائي يكوف ن
كعط نفػػا علػػى ذلػػك كل ػ أف اؼبشػػرع ه السػػابق ه القػػانوف اؼبعػػدؿ رقػػم  6لسػػنة 0959ـ
نفسػػا خط ػأن بالديػػة كمل يقػػيف وبكػػم فبػػا يػػدؿ علػػى أف اؼبشػػرع ه
ذكػػر كلمػػة يعاقػػب مػػن قتػػيف ن
السػػابق عل ػػا عقوبػػة كمػػن مث فػػال وبتػػاج األمػػر بشػػأاا اؼبطالبػػة ػػا مػػن أكليػػاء الػػدـ بػػيف تطلب ػػا
النيابة العامة كحي إف األمر كثلك فإن كاف على النيابة العامػة أو تلػمن قػرار او ػاـ اؼبػواد
 9 9مكػػرر كمػػا بعػػدهامن القػػانوف رقػػم  08لسػػنة 5106ـ اؼبشػػار إلي ػ خصو ن ػػا أف أكليػػاء
الػدـ مل يقيمػوا أنفسػ م مػدعن بػػاغبق اؼبػدين أثنػاء التربقيػق كقبلػػت م النيابػة ػث الصػفة فلػػيس
من اؼبقبوؿ قيام ا بثلك كه الوقت نفس لػيس مػن اؼبعقػوؿ أف وبكػم القاضػي ػا كمل يتقػدـ
إلي أحد من اؼبستربقن يطالب ا كف نقا للقانوف."...

ثانثًا :اإلشكانُت انتٍ َثُرها انحكى :
يث ػػري اغبك ػػم إش ػػكالية قانوني ػػة عل ػػى ق ػػدر كب ػػري م ػػن األنبي ػػة تتعل ػػق دب ػػدل ك ػػوب التػ ػزاـ
القاض ػػي اعبن ػػائي ب ػػاغبكم بالدي ػػة ه القت ػػيف اػبط ػػأ كف نق ػػا لق ػػانوف القص ػػاص كالدي ػػة رق ػػم  6لس ػػنة
0959ـ اؼبعػػدؿ بالقػػانوف رقػػم  08لسػػنة 5106ـ كذلػػك ه األح ػواؿ ال ػ و يو ػػد في ػػا اتفػػاؽ
بػػن العاقلػػة كأكليػػاء دـ الػػين عليػ علػػى إلػػقاط الديػػة أك زبفيف ػػا كهػػي مػػن أهػػم اإلشػػكاليات
العملية ال توا ا ا﵀اكم عند تطبيق ا لنصوص الدية ه ريبة القتيف اػبطأ.
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كلوؼ يعرض الباح ؼبناقشة بعض التساؤوت اؼبثارة من خػالؿ ألػباب اغبكػم ؿبػيف
التعليق على النربو اآليت:
 -1هل الدية مجرد تعايض مدني؟
()1
ي ػػثهب ان ػػب م ػػن الفق ػ ػ اؼبعا ػػر إىل أف الدي ػػة أق ػػرب م ػػا تك ػػوف للتع ػػويض من ػػا
للعقوبػػة كه اؼبقابػػيف يػػثهب انػػب آخػػر مػػن الفقػ إىل أف الديػػة عقوبػػة نائيػػة( )2كمثػػيف هػػثا
اػبػػالؼ هبعػػيف مػػن الصػػعوبة دبكػػاف اعبػػزـ بػػأف الديػػة هػػي ؿبػػض تعػػويض مػػدين خػػالص أـ أاػػا
عقوبػػة نائيػػة خالصػػة األمػػر الػػثم هبع ػيف الباح ػ يبيػػيف إىل اوذبػػا الػػثم يػػرل أف الديػػة هػػي
زاء من نوع خاص مل تكن معركفة ه ايف التشريعات الوضعية من قبيف .ف ي تتشاب مػع كػيف
مػػن التعػػويض اؼبػػدين كالعقوبػػة اعبنائيػػة .فكواػػا تتشػػاب مػػع العقوبػػة اعبنائيػػةخم فػػثاؾ ألف القاضػػي
وبكػػم ػػا دكف طلػػب مػػن أكليػػاء الػػدـ ف ػػي ػزاء يرتتػػب بشػػكيف فػػورم علػػى تنػػازؿ أكليػػاء الػػدـ
عػػن حق ػػم ه القصػػاص ه القتػػيف العمػػد كه القتػػيف اػبطػػأ ترتتػػب دبجػػرد ثبػػوت اػبطػػأ كنسػػبت
إىل مرتكب (.)3
تعويلػا لورثػة الػين عليػ
أما من حي تشاب الديػة مػع التعػويض اؼبػدينخم فلكػوف الديػة
ن
عما فقػدك مػن نفػع اؼبقتػوؿ( )4باإلضػافة إىل أاػا تفيػد ه تسػديد ديػوف هػثا األخػري كمػا أف
القػػانوف رقػػم  08لسػػنة 5106ـ بشػػأف تعػػدييف بعػػض أحكػػاـ القػػانوف رقػػم  6لسػػنة 0959مبشػػأف
القصػػاص كالديػػة نػػص ػراحة ه مادت ػ األكىل علػػى عػػدـ ػواز اعبمػػع بػػن الديػػة كالتعػػويض
امعػة اؼبػرج

( )1ان ر ه تفصييف هث اآلراء لعد خليفة العبار التكييف الفق ي للدية ؾبلػة البربػوث القانونيػة
العدد األكؿ السنة األكىل يونيو  5115ص.-201592
( )2كه هػػثا السػػياؽ قلػػت ا﵀كمػػة العليػػا بػػأف ":مفػػاد نصػػي اؼبػػادتن الثالثػػة كاػبامسػػة مػػن القػػانوف رقػػم  6لسػػنة
0959ـ بشػػأف القصػػاص كالديػػة أف الديػػة هػػي عقوبػػة أ ػػلية كيعاقػػب ػػا اعبػػاين ه ريبػػة القتػػيف اػبطػػأ كأف
العاقلػػة هػػي اؼبلزمػػة بدفع ػ الػػو اؼبقتػػوؿ كأف التمػػع و يتػػوىل الديػػة إو ه حالػػة عػػدـ ك ػػود عاقلػػة كمقتلػػى
ذلك أف اغبكم ث العقوبة إمبا يصدر على اعباين كحد هو ه خصومة تنعقد بينػ كبػن النيابػة العامػة األمينػة
على الدعول العمومية كأف التزاما لعاقلة بدفع الدية لثكم اؼبقتوؿ هو أمػر مرتتػب علػى ثبػوت مسػ ولية اعبػاين
كمعاقبت ػ بالديػػة كأاػػال يصػػار إىل أف يتػػوىل التمػػع دفعػػا لديػػة إو إذا مل تو ػػد عاقلػػة" .ا﵀كمػػة العليػػا الليبيػػة
طعن نائي رقم  21/0662ؽ لسة "-4-200459غري منشور".
( )3د.أب ػػوبكر األنص ػػارم ش ػػرح ق ػػانوف العقوب ػػات اللي ػػي -القس ػػم اػب ػػاص ػ ػرائم اوعت ػػداء عل ػػى األش ػػااص-
طرابلس ط 3112 1ـ ج  1ص.122
( )4اؼبر ع نفس الصفربة نفس ا.
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اؼبدين .كعلى كيف حاؿ فػإف الديػة تعتػرب عقوبػة أ ػلية عبريبػة القتػيف اػبطػأ كن نػرا لشػعور اؼبشػرع
بقر ػػا مػػن التعػػويض اؼبػػدين كأاػػا مفركضػػة علػػى العاقلػػة قػػاـ بتعزيزهػػا بعقوبػػة أخػػرل تعزيريػػة
سبثلت ه اإلبقاء علػى العقوبػة اؼبقػررة دبو ػب اؼبػادة  29مػن قػانوف اؼبػركر رقػم  00لسػنة 0989ـ
ه حالة حصوؿ القتيف اػبطأ بوالطة مركبة آلية ككثلك ه إعادة العميف بػنص اؼبػادة  577مػن
عموما بعقوبة اغببس.
قانوف العقوبات ال تعاقب على القتيف اػبطأ ن
كا﵀كمة كهي بصدد التدلييف على التبعادها تطبيق نصوص القصاص كالديػة ه كاقعػة
اغباؿ انت ت إىل أف الدية أقرب للتعويض من ا للعقوبػة كالباحػ و هبادؽبػا فيمػا ذهبػت إليػ
لكنػ ػ و هباري ػػا ه النتيج ػػة الػ ػ رتبت ػػا عل ػػى ذل ػػك فم ػػع التس ػػليم بك ػػوف الدي ػػة ذات طبيع ػػة
مزدك ة لكن ينبغي أو يغيب عن األذهاف أاا مقررة دبو ب نص ه قانوف نائي .
أمػػا مػػا أكردت ػ ا﵀كمػػة كهػػي بصػػدد تػػدليل ا علػػى قػػرب الديػػة مػػن التع ػػويض مػػن أف
ػػياغة نػػص اؼبػػادة الثالثػػة مػػن القػػانوف اعبديػػد ذكػػرت أن "...باإلضػػافة إىل العقوبػػات اؼبقػػررة...
وبكم القاضي بالدية" .كمل يقيف يعاقػب .فػريد علػى ذلػك أف نػص اؼبػادة الثالثػة اؼبشػار إليػ ػاء
متوافقػان مػػع مػػا لػػبق أف انت ػػى إليػ الباحػ مػػن حيػ إف الديػػة ذات طبيعػػة مزدك ػػة كاؼبشػػرع
بػدكر كتأكيػ نػدا علػى هػػثا اؼبعػػمل الػتعميف ه التعػػدييف األخػري لفػ "وبكػػم القاضػي بالديػػة" بػػدؿ
لف "يعاقب" .كالباح يتفػق مػع ا﵀كمػة ه ػربة اؼبقدمػة الػ الػت لت ػا قلػاءها لكنػ
و هباري ا ه النتيجة ال خلصػت إلي ػاخم ذلػك إف اإلشػكالية ؿبػيف البربػ و تكمػن ه ربديػد
طبيعػػة الديػػة كلكػػن ه مػػدل التػزاـ القاضػي بػػاغبكم ػػا فمػػن هػػث الناحيػػة نػػص اؼبػػادة الثالثػػة
الثم التش دت ب ا﵀كمة كاضح الدولة ه ك وب اغبكم بالدية كهو بيت القصيد.
 -2هل الدية في القتل ال:طأ تأخ حكب الغرامة؟
نصت اؼبادة الثالثة من التعػدييف األخػري ه فقر ػا الثانيػة علػى أف ":كه كػيف األحػواؿ و
تأخث الدية أحكاـ الغرامػة اؼبقػررة ه قػانوف العقوبػات" .كقػد التشػ د اغبكػم ؿبػيف التعليػق ػثا
الػػنصخم ليلكػػد علػػى الطبيعػػة اؼبدنيػػة للديػػة كأاػػا أقػػرب للتعػػويض من ػػا إىل العقوبػػة كقػػد لػػبقت
اإلشارة فيما لبق إىل أف الباح و ينػازع ا﵀كمػة ه ذلػك فاؼبشػرع ه هػثا الػنص فعػيف عػن
الص ػواب  -كمػػا يقػػاؿ  -حي ػ ن ػ نػرا للتشػػاب بػػن الغرامػػة كالديػػة كوامػػا ينصػػباف علػػى الثمػػة
اؼباليػػة أراد اؼبشػػرع أف يلكػػد ه هػػثا ال ػػنص عل ػػى أف هػػثا التقػػارب و يع ػػين انس ػػرباب أحكػػاـ
الغرامػػة علػػى الديػػة كو يعػػين بػػأم حػػاؿ نفػػي الطبيعػػة اؼبزدك ػػة للديػػة كال ػ تػػدكر بػػن العقوبػػة
كالتعػػويض أك أف الديػػة ذات ػػبغة مدنيػػة خالصػػة متنالػػن أاػػا قػػد فرضػػت دبو ػػب قػػانوف
نائي.
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 -9هاال الاانج علااك جااااز ق ااقاط ديااة القتاال ال:طااأ أو ت:فيفهااا ،يااده علااك عاادم
وجاب ال كب بها؟
ه الشػريعة اإللػػالمية و تسػػق الديػػة بعػػد ك و ػػا إو بأحػػد أمػرين :بػػاألداء أك اإلبػراء
كذل ػػك كس ػػائر اغبق ػػوؽ األخ ػػرل( )1كؼب ػػا ك ػػاف ق ػػانوف القص ػػاص كالدي ػػة ػػاء تطبي نق ػػا ألحك ػػاـ
الش ػريعة اإللػػالمية خم فقػػد كػػاف مػػن الطبيعػػي أف يتلػػمن الػػنص علػػى إ ػػازة إلػػقاط الديػػة أك
التافيػػف من ػػا كلكػػن و هبػػوز اوتفػػاؽ علػػى الزيػػادة ه مقػػدارها( .)2كو يصػػح أف يسػػتنت مػػن
مسلك اؼبشرع ه هثا النص عدـ ك وب التزاـ القاضي باغبكم بالدية فربكػم الو ػوب مقػرر
راحة ه اؼبادة الثالثة من قانوف القصاص دكف اغبا ػة ؼبطالبػة أكليػاء الػدـ فػإف هػم رأكا غػري
ذلك فقد أتاح ؽبم اؼبشرع ثا النص إلقاط الدية أك التافيف من ا فاإلشكالية الػ ربػاكؿ
ا﵀كمة أف تدليف علي ا هي عدـ ك وب التزاـ حكم ا بالدية كلػيس إ ػازة إلػقاط الديػة بعػد
ثبو ػػا كهػػي مسػػألة ليسػػت مثػػارة ه كاقعػػة اغبػػاؿن كمػػن مث كإف كػػاف الباحػ يتفػػق مػػع ا﵀كمػػة
ه ربة اؼبقدمػة الػ انت ػت إلي ػا إو أنػ و يتفػق مع ػا قػوو كاحػدا ه النتيجػة الػ خلصػت
إلي ا.
 - 4هاال تط ااق علااك الديااة فااي القتاال ال:طااأ أحكااام ال ادعاف المدنيااة التابعااة فااي
حالة عدم وجاد اتفاق بين العاقلة وأولياء الدم ،قيا ً ا علك القتل العمد ؟
ت ػػنص اؼب ػػادة األكىل ه فقر ػػا الرابع ػػة م ػػن الق ػػانوف رق ػػم  08لس ػػنة 5106ـ بش ػػأف تع ػػدييف
بعض أحكاـ القانوف رقم  6لسنة 0959ـ بشأف القصػاص كالديػة علػى أنػ  ...":ه حالػة عػدـ
( )1ؼبزي ػ ػػد م ػ ػػن التفص ػ ػػييف را ػ ػ ػػع د .أضب ػ ػػد فترب ػ ػػي نس ػ ػػي الديػ ػ ػػة ه الش ػ ػ ػريعة اإلل ػ ػػالمية ب ػ ػػريكت لبنػ ػ ػػاف دار
الشركؽ  1811ـ ص 158كما بعدها.
( )2نصػػت اؼبػػادة  331مػػن مشػػركع تقنػػن أحكػػاـ الش ػريعة اإللػػالمية ه صب وريػػة مصػػر علػػى أن ػ  ":ه القتػػيف غػػري
العمػد اؼبو ػب للديػػة و هبػوز التصػا أك اإلقػرار دبػاؿ هبػػاكز الديػة" كقػد كرد باؼبػػثكرة التوضػيربية اإلشػػارة إىل
أن كما يرل اؼبالكية كغريهم من أف القتيف العمػد و ديػة لػ أ ػالة كمػن مث ػاز الصػلح عػن دـ القتػيف العمػد
دبا قيف من اؼباؿ أك كثر(.الشرح الصغري ػ ( )3ص(.))121أما بالنسبة لغري العمد – أم شب العمػد كاػبطػأ-
فػػإف الديػػة كا بػػة أ ػػالة كمػػن مث و هبػػوز التصػػا أك اإلق ػرار دبػػاؿ هبػػاكز الديػػة إذ في ػ ـبالفػػة ؼبػػا قػػرر الشػػارع
خبصو ا".
عبنػػة تقنػػن الشػريعة اإللػػالمية دبجلػػس الشػػعب اؼبصػػرم قػوانن الشػريعة اإللػػالمية علػػى اؼبػػثاهب األربعػػة – قػػانوف
العقوبات -القاهرة دار الفوائد دار بن ر ب الطبعة األكىل 3113ـ ص .273
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ك ود اتفاؽ بن اؼبستربقن للدية كاؼبلزـ قانونا بأدائ ا تطبق على الدية أحكػاـ الػدعول اؼبدنيػة
التابعػة ."...كيثػػار التسػاؤؿ هنػػا عمػػا إذا كػاف مػػن اؼبمكػن أف ينسػػربب هػػثا اغبكػم علػػى القتػػيف
اػبطأ ه حالة عدـ ك ود اتفاؽ بن أكلياء الدـ كالعاقلةخم من باب القياسن
ذه ػػب اغبك ػػم ؿب ػػيف التعلي ػػق إىل تطبي ػػق أحك ػػاـ ال ػػدعول اؼبدني ػػة التابع ػػة عل ػػى الدي ػػة ه
ريبػػة القتػػيف اػبطػػأ ه حالػػة عػػدـ ك ػػود اتفػػاؽ مػػن بػػاب القيػػاس حي ػ رأت تطبيػػق اغبكػػم
السػػابق كالػػثم كرد ه لػػياؽ الػػنص اؼبتعلػػق بالقتػػيف العمػػد ه حالػػة القتػػيف اػبطػػأ ه حالػػة عػػدـ
ك ػػود اتفػػاؽ بػػن أكليػػاء الػػدـ كالعاقلػػة علػى مقػػدار الديػػة كمػػن مث و لػػبييف لتربصػػييف الديػػة إو
عػػن طريػػق اؼبطالبػػة ػػا أمػػاـ ا﵀كمػػة اعبنائيػػة كو يكػػوف ذلػػك -حسػػب ك ػػة ن ػػر ا﵀كمػػة -
إو بػػدعول مدنيػػة يتػػوىل رفع ػػا أكليػػاء الػػدـ إىل انػػب الػػدعول اعبنائيػػة" دعػػول مدنيػػة تابعػػة"
ملزما باغبكم بالدية ه حالة تبوث الت مة ه حق اؼبت م.
عندئث فإف القاضي اعبنائي يكوف ن
كو شػػك أف قيػػاس نػػص اؼبػػادة األكىل اؼبتعلقػػة بالقتػػيف العمػػد علػػى القتػػيف اػبطػػأ ه حالػػة
عدـ ك ود اتفاؽ بن أكلياء الدـ كالعاقلة هو ؿبيف ن رخم ذلك أف إفراد اؼبشػرع نصو نػا خا ػة
بالقتػػيف العمػػد كأخػػرل بالقتػػيف اػبطػػأ ييسػػتنت من ػ منطقينػػا أف اؼبشػػرع أراد اؼبغػػايرة ه األحكػػاـ
بػػن اعب ػريبتن كلػػو أراد غػػري ذلػػك لػػنص علي ػ ػراحة كمػػا فعػػيف ه الفقػػرة اػبامسػػة مػػن ذات
اؼبػػادة حيػ نػػص في ػػا علػػى أنػ " :كإذا طالػػب كرثػػة الػػين عليػ أك بعلػ م بالديػػة كمل يبكػػن م
اوتفاؽ مع اعباين بشأاا حكم القاضي بالدية اؼبقررة ه اؼبادة ( 9مكػرر أ ) مػن هػثا القػانوف
علػػى القاتػػيف" ف نػػا وبكػػم القاضػػي دبقػػدار الديػػة عبريبػػة القتػػيف اػبطػػأخم ألف اؼبشػػرع نػػص ػراحة
على ذلك كما كاف ليستطيع اغبكم دبقدار دية القتيف اػبطأ لػوو ك ػود هػث اإلحالػة عليػ كؼبػا
تقػػدـ فػػإف مسػػاكاة اعبػريبتن ه اغبكػػم ه حالػػة عػػدـ ك ػػود اتفػػاؽ بػػن العاقلػػة كأكليػػاء الػػدـ مػػن
بػػاب القيػػاس هػػو قيػػاس مػػع الفػػارؽ كمػػن مث فػػإف النتيجػػة الػ انت ػػت إلي ػػا ا﵀كمػػة تفتقػػر إىل
السند القانوين.
كم ػػن ػػة أخ ػػرل ك ػػاف عل ػػى ا﵀كم ػػة أف تن ػػر إىل نص ػػوص ق ػػانوف القص ػػاص ؾبتمع ػػة
كتػرب فيمػػا بين ػػا ألاػػا إف فعلػػت ذلػػك ؼبػػا كانػػت ه حا ػػة ؼبثػػيف هػػثا القيػػاسخم كمػػا لػػنرل ه
الفقرة التالية:
 -5هل يتاقف ال كب بالدية في القتل ال:طأ علك مطال ة أولياء الدم؟
خلػػص اغبكػػم ؿبػػيف التعليػػق إىل أف اؼبشػػرع ه القػػانوف رقػػم  6لسػػنة 0959ـ عػػرب بكلمػػة
نفسػػا خطػأن بالديػػة كمل يقػػيف وبكػػم فبػػا يػػدؿ  -مػػن ك ػػة ن ػػر ا﵀كمػػة  -أف
يعاقػػب مػػن قتػػيف ن
اؼبشرع ه السابق كاف يعتربها عقوبة كمن مث فال وبتػاج األمػر للمطالبػة ػا مػن أكليػاء الػدـ بػيف
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تطلب ػػا النياب ػػة العام ػػة مث ع ػػدؿ ع ػػن ذلػ ػػك ه التع ػػدييف األخ ػػري حي ػ ػ ع ػػرب بكلم ػػة " وبكػ ػػم
القاضي" كحي إف األمر كثلك فإن كاف على النيابة العامة أو تلمن قػرار او ػاـ اؼبػواد 9
 9مكرركمػػا بعػػدها مػػن القػػانوف رقػػم  08لسػػنة 5106ـ اؼبشػػار إليػ خصو نػػا أف أكليػػاء الػػدـ مل
يقيم ػوا أنفس ػ م مػػدعن بػػاغبق اؼبػػدين أثنػػاء التربقيػػق كقبلػػت م النيابػػة ػػث الصػػفة فلػػيس مػػن
اؼبقبػػوؿ قيام ػػا بػػثلك كه الوقػػت نفس ػ لػػيس مػػن اؼبعقػػوؿ أف وبكػػم القاضػػي ػػا كمل يتقػػدـ
إلي أحد من اؼبستربقن يطالب ا كف نقا للقانوف."...
كيكفي هنا للرد على ما أكرد اغبكم أف القاضي اعبنائي ملزـ بػاغبكم بالديػة دبو ػب
نص ػػوص ق ػػانوف القص ػػاص رق ػػم  59لس ػػنة 0959ـ كتعديالتػ ػ فاؼب ػػادة الثالث ػػة نص ػػت عل ػػى أنػ ػ
باإلضافة إىل العقوبات اؼبقررة بشأف القتػيف اػبطػأ ه قػانوف العقوبػات كقػانوف اؼبػركر " ...وبكػم
القاضي بالدية اؼبقررة شرعان على العاقلة "...خم حي مل هبعيف اغبكم بالديػة متوق نفػا علػى طلػب
مستربقي ا كأكد اؼبشرع على هثا اغبكم ه اؼبادة الثالثػة مكػرر (أ) الػ نصػت علػى أف الديػة
مبلػػغ مػػن اؼبػػاؿ يوبكػػم بػ ه أحػواؿ ؿبػػددة من ػػا القتػػيف اػبطػػأ .األمػػر الػػثم يػػدؿ ػراحة علػػى
ك وب اغبكم بالدية ه القتيف اػبطأ حب كإف مل يطلب ا أكلياء الدـ
أما ما خلصت إلي ا﵀كمة ه ااية ألػبا ا مػن أف اؼبشػرع ه القػانوف  6لسػنة 0959ـ
نفسػػا خطػػأ بالديػػة كمل يقػػيف وبكػػم" كرتبػػت علػػى ذلػػك نتيجػػة
عػػرب بكلمػػة "يعاقػػب مػػن قتػػيف ن
مفادها :أف اؼبشرع قبيف التعدييف األخري للنص يعتربها عقوبة كانت ت إىل أف النيابة العامػة كػاف
علي ػػا أو تلػػمن ق ػرار ا ام ػػا نصػػوص اؼب ػواد  9ف  9مكػػرر كمػػا بعػػدها مػػن القػػانوف رقػػم 08
لس ػػنة 5106ـ حيػ ػ إف أكلي ػػاء ال ػػدـ مل يقيم ػ ػوا أنفسػ ػ م م ػػدعن ب ػػاغبق اؼب ػػدين أثن ػػاء مرحل ػػة
التربقيػػق كمػػن مث يكػػوف مػػن غػػري اؼبقبػػوؿ أف وبكػػم القاضػػي بالديػػة دكف طلػػب مػػن مسػػتربقي ا
قانونا .فيكفي هنا للرد علي القوؿ :بػأف القاضػي اعبنػائي ملػزـ بػاغبكم بالديػة دبو ػب نصػوص
قػػانوف القصػػاص رقػػم  6لسػػنة 0959ـ كتعديالتػ علػػى كبػػو مػػا سبػػت اإلشػػارة إليػ كالػػثم ي ػػر
اهتمامػػا
للباح ػ أف ا﵀كمػػة أنبلػػت التمييػػز بػػن مف ػػوـ الػػدعوين اعبنائيػػة كاؼبدنيػػة كمل تعرهػػا
ن
فالديػػة ه ريبػػة القتػػيف اػبطػػأ مقػػررة دبو ػػب قػػانوف نػػائي  -كلػػيس مػػدين  -كهػػي تشػػكيف
ريبػػة نائيػػة كالنيابػػة العامػػة هػػي ال ػ تتػػوىل التربقيػػق في ػػا كتقػػوـ برفػػع الػػدعول اعبنائيػػة إىل
القلػاء طالبػة اغبكػم بالديػة اؼبقػػررة دبو ػب نصػوص قػانوف القصػػاص كالديػة كذلػك كلػ بغػػض
الن ر عن طبيعة هث الدية فمع التسػليم بالطبيعػة اؼبزدك ػة للديػة كأاػا تقػرتب مػن التعػويض
اؼبػػدين إو أف ذلػػك و يعطػػي للقاضػػي اغبػػق ه رفػػع الصػػفة التجريبيػػة عػػن هػػثا السػػلوؾ الػػرـ
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دبو ػػب قػػانوف نػػائي كأف تعامػػيف الديػػة معاملػػة الػػدعول اؼبدنيػػة ف ػػو ملػػزـ بػػاغبكم ػػا دكف
اغبا ة ؼبطالبة أكلياء الدـ خم ألاا عقوبة نائية مقررة دبو ب قانوف نائي.
كه هػػثا السػػياؽ قلػػت ا﵀كمػػة العليػػا بػػأف":مفػػاد نصػػي اؼبػػادتن الثالثػػة كاػبامسػػة مػػن
القػػانوف رقػػم  6لسػػنة 0959ـ بشػػأف القصػػاص كالديػػة أف الديػػة هػػي عقوبػػة أ ػػلية كيعاقػػب ػػا
اعباين ه ريبة القتيف اػبطػأ كأف العاقلػة هػي اؼبلزمػة بػدفع ا لػو اؼبقتػوؿ كأف التمػع و يتػوىل
الديػػة إو ه حالػػة عػػدـ ك ػػود عاقلػػة كمقتلػػى ذلػػك أف اغبكػػم ػػث العقوبػػة إمبػػا يصػػدر علػػى
اعبػػاين كحػػد كه خصػػومة تنعقػػد بينػ كبػػن النيابػػة العامػػة األمينػػة علػػى الػػدعول العموميػػة كأف
الت ػزاـ العاقلػػة بػػدفع الديػػة لػػثكم اؼبقتػػوؿ هػػو أمػػر مرتتػػب علػػى ثبػػوت مس ػ ولية اعبػػاين كمعاقبت ػ
بالدي ػػة )1(."...كبن ػػاء عل ػػى م ػػا تق ػػدـ فم ػػب رفع ػػت ال ػػدعول اعبنائي ػػة م ػػن قب ػػيف النياب ػػة العام ػػة
كاتصلت ا﵀كمة ث الدعول يتعن علػى ا﵀كمػة كاغبػاؿ هػث أف تفصػيف ه هػث اػبصػومة
فالقاضي ملزـ باغبكم بالدية مب ثبتت ل مسلكلية اعباين عن القتػيف اػبطػأ كو يتوقػف اغبكػم
بالديػػة علػػى طلػػب أكليػػاء الػػدـخم ألاػػم ليس ػوا طرفػػا ه الػػدعول اعبنائيػػة اؼبرفوعػػة مػػن قبػػيف النيابػػة
العامة كما أام و يبلكوف رفع ا بداية مطالبن اغبكم بالدية.
كعلى فرض أف النيابة العامة غفلت ه قرار ا ام ا عن طلب تطبيق النصػوص اؼبتعلقػة
بالدية فال يبلك أكلياء الدـ أف وبلوا أنفس م ؿبػيف النيابػة العامػة كيطلبػوا مػن ا﵀كمػة أف ربكػم
ؽبم بالديةخم ألف الدعول مل ترفع من قػبل م ف ػم ليسػوا طرفنػا في ػا كهػو مػا يلكػد علػى الطبيعػة
اعبنائية للاصومة ه اغبكم بالدية .فكيف ما ه األمر أف اؼبشرع أتػاح ألكليػاء الػدـ اوتفػاؽ مػع
اؼبت م بشأف إلقاط الدية أك التافيف من ا كه حالة عدـ ك ود اتفاؽ فإف اغبكػم بالديػة و
يتوقػػف علػػى مطػػالبت م كإمبػػا اؼبطالبػػة تكػػوف مػػن النيابػػة العامػػة عػػن طريػػق رفػػع دعػػول نائيػػة
كعلى القاضي أف وبكم ا تطبيقا لنصوص قانوف القصاص كالديػة اؼبشػار إلي ػا فمػن القواعػد
اؼبسلم ا أف اغبكم بالعقوبة اعبنائيػة يكػوف بنػاء علػى طلػب مػن النيابػة العامػة كلػيس للمجػين
علي أف وبيف ؿبل ا ه رفع الدعول اعبنائية إو ما نص علي راحة كاودعاء اؼبباشر.

( )1ا﵀كمة العليا الليبية طعن نائي رقم  -500662ؽ

لسة-4-245119ـ غري منشور.
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انخاتًت:
خال ة القوؿ :إف ا﵀كمة انبت الصواب عندما التبعدت تطبيق النصوص اؼبتعلقػة
بالديػػة ه كاقعػػة اغبػػاؿ ذلػػك أف القاضػػي اعبنػػائي ملػػزـ بػػاغبكم بالديػػة ه ريبػػة القتػػيف اػبطػػأ
كإف مل يطلب ػػا أكليػػاء الػػدـ كهػػثا الو ػػوب مقػػرر ػراحة ه اؼبػػادة الثالثػػة مػػن القػػانوف رقػػم08
لسنة 5106ـ بشأف تعدييف بعض أحكاـ القانوف رقػم 6لسػنة 0959ـ بشػأف القصػاص كالديػة
كال نصت على أن  " :باإلضافة إىل العقوبات اؼبقػررة بشػأف القتػيف اػبطػأ ه قػانوف العقوبػات
ػرعا علػػى العاقلػػة "...خم حيػ مل هبعػػيف اغبكػػم
كقػػانوف اؼبػػركر ...وبكػػم القاضػػي بالديػػة اؼبقػػررة شػ ن
بالدية متوق نفا على طلب مستربقي ا كأكػد اؼبشػرع علػى هػثا اغبكػم ه اؼبػادة الثالثػة مكػرر (أ)
مػػن ذات القػػانوف كالػ نصػػت علػػى أف الديػػة مبلػػغ مػػن اؼبػػاؿ يوبكػػم بػ ه أحػواؿ ؿبػػددة من ػػا
القت ػػيف اػبط ػػأ األم ػػر ال ػػثم ي ػػدؿ ػ ػراحة عل ػػى ك ػػوب اغبك ػػم بالدي ػػة ه القت ػػيف اػبط ػػأ كإف مل
يطلب ػػا أكليػػاء الػػدـ .فاؼبػػادة الثالثػػة مػػن القػػانوف رقػػم  08لسػػنة 5106ـ بشػػأف تعػػدييف بعػػض
أحكػػاـ القػػانوف رقػػم 6لسػػنة 0959ـ بشػػأف القصػػاص كالديػػة نصػػت بدايػػة علػػى ك ػػوب اغبكػػم
بالديػػة مث نصػػت ه الفقػػرة ال ػ تلت ػػا مػػن نفػػس اؼبػػادة علػػى ػواز اوتفػػاؽ بػػن العاقلػػة كبػػن
أكلياء الدـ على إلػقاط الديػة أك التافيػف من ػا دبعػمل أف ك ػوب الديػة و يبنػع مػن إلػقاط ا
ملزمػػا بػػاغبكم بالديػػة كبيٌنػػت
أك التافيػػف من ػػا كه حالػػة عػػدـ ك ػػود اتفػػاؽ ي ػػيف القاضػػي ن
الفقرة التالية من نفس اؼبادة كيفيٌة تقديرها.
إض ػػافة إىل ذل ػػك ف ػػإف الدي ػػة عقوب ػػة نائي ػػة مق ػػررة دبو ػػب ق ػػانوف ن ػػائي كه ػػي كإف
تش ػػا ت م ػػع التع ػػويض اؼب ػػدين إو أف ه ػػثا التش ػػاب و يزي ػػيف عن ػػا ك ػػف العقوب ػػة كو هبع ػػيف
اغبكم ا متوق نفػا علػى طلػب أكليػاء الػدـخم ف ػم كإف أعطػوا اغبػق ه إلػقاط الديػة أك التافيػف
من ػػا تطبيق ػػا ألحك ػػاـ الشػ ػريعة اإلل ػػالمية إو أف ذل ػػك و يل ػػفي عل ػػي م ػػفة اػبص ػػم ه
ال ػػدعول اعبنائيػ ػػة فالنيابػ ػػة العامػ ػػة  -كقاعػ ػػدة عامػ ػػة -هػ ػػي األمينػ ػػة علػ ػػى الػ ػػدعول اعبنائيػ ػػة
كا﵀كمػػة عنػػد ن ػػر الػػدعول تتقيػػد بطلبا ػػا كيتعػػن علي ػػا أف تفصػػيف في ػػا فاؼبػػادة الثالثػػة مػػن
قػػانوف القصػػاص اؼبشػػار إليػ نصػػت علػػى أنػ باإلضػػافة إىل العقوبػػات اؼبقػػررة بشػػأف القتػػيف اػبطػػأ
ػرعا علػػى العاقلػػة"...
ه قػػانوف العقوبػػات كقػػانوف اؼبػػركر " ...وبكػػم القاضػػي بالديػػة اؼبقػػررة شػ ن
حي مل هبعيف اغبكم بالدية متوق نفػا علػى طلػب مسػتربقي ا كأكػد اؼبشػرع علػى هػثا اغبكػم ه
اؼبادة الثالثة مكرر(أ) كال نصت على أف الدية مبلغ من اؼباؿ يوبكػم بػ ه أحػواؿ ؿبػددة من ػا

لةةةةةةةةةةةةةةةا جةةةةةةةةةةةةةةةو احلكةةةةةةةةةةةةةةةل االايةةةةةةةةةةةةةةةة

اليتتةةةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةةة

36

القتيف اػبطأ األمر الػثم يػدؿ ػراحة علػى ك ػوب اغبكػم بالديػة ه القتػيف اػبطػأ حػب كإف مل
يطلب ا أكلياء الدـ .كترتيبنا على ما تقدـ فإن ينبغي أف مبيٌز بن مسألتن:
المةألة األولك :من حيث وجاب ال كب بالدية في جريمة القتل ال:طأ :
هبب علػى القاضػي أف وبكػم بالديػة كإف مل يطلب ػا أكليػاء الػدـ كهػو مػا يف ػم ػراحة
دكف عناء من نص اؼبػادة الثالثػة كالثالثػة مكػرر مػن القػانوف رقػم 08لسػنة 5106ـ بشػأف تعػدييف
بعض أحكاـ القانوف رقم 6لسنة 0959ـ بشأف القصاص كالدية إضافة إىل أف القاضػي وبكػم
بالدية ألاا عقوبة نائية مقررة دبو ب قانوف نائي كالنيابة العامة طلبت تطبيق ػا ه دعػول
نائية مرفوعػة أمػاـ ا﵀كمػة الػ يتعػن علي ػا أف تفصػيف ه هػثا الطلػب إهبابػا أك لػلبا كلػيس
ؽبا أف تستبعد طلب النيابة حبجة أف أكلياء الدـ مل يطالبوا بالدية ف ػلوء ليسػت ؽبػم أيػة ػفة
ه الدعول اعبنائية.
المةألة الثانية :من حيث مقدار ما ي كب به من الدية في القتل ال:طأ
هنػػا ينبغػػي التمييػػز بػػن فرضػػن :الفػػرض األكؿ :ه حالػػة ك ػػود اتفػػاؽ بػػن العاقلػػة كبػػن
أكليػاء الػدـ علػى إلػقاط الديػػة أك التافيػف من ػا هنػا وبكػػم القاضػي بإلػقاط الديػة أك وبكػػم
ػػا ـب ٌفف ػػة حس ػػب اوتف ػػاؽ ب ػػن الط ػػرفن كالف ػػرض الث ػػاين :ه حال ػػة ع ػػدـ ك ػػود اتف ػػاؽ ب ػػن
قائمػػا إو أنٌػ
مسػػتربقي الديػػة كاؼبلتػػزـ ػػا قانونػػا كه هػػث اغبالػػة ي ػػيف حكػػم الو ػػوب بالديػػة ن
فيمػػا يتعلػػق دبقػػدارها يتعػػن علػػى القاضػػي أف يطبػػق حكػػم الفقػػرة الرابعػػة مػػن اؼبػػادة الثالثػػة مكػػرر
من القانوف رقم 08لسنة 5106ـ بشأف تعدييف بعض أحكاـ القانوف رقػم 6لسػنة 0959ـ بشػأف
القصاص كالدية كالػثم حػدد مقػدار الديػة ه حالػة عػدـ ك ػود اتفػاؽ بمعناك أ أثار وجااد
أو عدم وجاد اتفاق بين مةت قي الدية والملتزمين بها ،ين صار فقا ه مقػدار مػا يوبكػم
ب من الدية أك إلقاط ا كليس لػ عالقػة بو ػوب اغبكػم بالديػة كالػثم هػو لػيس ؿبػيف ػدؿ
أ النخم كون مقررا راحة دبقتلى النصوص كمن مث و ا ت اد مع راحة النص.
ػريا يقػػرتح الباح ػ  :إضػػافة فقػػرة ثانيػػة إىل نػػص اؼبػػادة الثالثػػة تتلػػمن الػػنص ػراحة
كأخػ ن
علػػى أف اغبكػػم بالديػػة ه القتػػيف اػبطػػأ و يتوقػػف علػػى طلػػب أكليػػاء الػػدـ كيكػػوف نصػ ا علػػى
النربو اآليت " :و يتوقف اغبكم بالدية ه القتيف اػبطأ على طلب أكلياء الدـ".
كمػػا يقػػرتح الباحػ علػػى النيابػػة العامػػة  -ه كاقعػػة اغبػػاؿ  -أف تعػػرض ملػػف الػػدعول
من ديد على ذات ا﵀كمةخم لتفصيف ه طلب ا اؼبتعلق باغبكم بديػة القتػيف اػبطػأ علػى اعبػاين
ذل ػػك أنػ ػ م ػػن اؼبق ػػرر أنػ ػ م ػػب أغفل ػػت ا﵀كم ػػة الفص ػػيف ه بع ػػض طلب ػػات النياب ػػة ه منط ػػوؽ
ػربيربا
حكم ػا كتعػػثر أف يسػتفاد ذلػػك ضػمننا مػػن ألػبا ا ففػػي هػث اغبالػػة يبقػى اغبكػػم ػ ن
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لكػػن يتعػػن علػػى النيابػػة العامػػة أف تر ػػع مػػرة أخػػرل إىل ذات ا﵀كمػػة كتطلػػب من ػػا الفصػػيف ه
هػػث الطلبػػاتخم إعمػػاو للمػػادة  595مػػن قػػانوف اؼبرافعػػات كال ػ تػػنص علػػى أن ػ " :إذا أغفلػػت
ا﵀كمة اغبكم ه بعض الطلبات اؼبوضوعية از لصاحب الشأف أف يكلف خصػم باغبلػور
أمام ا لن ر هثا الطلب كاغبكم في " حي ت يف ؿبكمة الدر ة األكىل ـبتصة بن ػر الطلبػات
الػ مل تفصػػيف في ػػا كو سبلػػك النيابػػة العامػػة أف ترفػػع األمػػر إىل ا﵀كمػػة اولػػت نافيةخم ألف هػػث
األخػػرية تقتصػػر لػػلطت ا ه ن ػػر الػػدعول اؼبرفوعػػة أمام ػػا علػػى مػػا فصػػلت فيػ ؿبكمػػة الدر ػػة
األكىل فووية ؿبكمة الدر ة األكىل ت يف قائمة فيما مل تفصيف في من طلبات(.)1
كردبػػا يق ػػوؿ قائػػيفخم إف ا﵀كمػػة فصػػلت ه طلػػب النيابػػة العامػػة حػػن الػػتبعدت تطبيػػق
النصوص اؼبتعلقة بتطبيق الدية على كاقعة اغباؿ كلكن يرد على ذلػك بػأف ا﵀كمػة كف نقػا لػنص
اؼب ػػادة  589م ػػن ق ػػانوف اإل ػ ػراءات يتع ػػن علي ػػا أف تفص ػػيف ه الطلب ػػات الػ ػ تق ػػدـ إلي ػػا م ػػن
اػبصوـ كما قامت ب ا﵀كمة و يعترب فصالن ه طلب النيابة العامةخم ف ػي مل تتطػرؽ إىل حبػ
ما طلبت النيابة مػن الناحيػة اؼبوضػوعية فموضػوع أحكػاـ ا﵀كمػة اعبزئيػة تكػوف إمػا باإلدانػة أك
بػػالرباءة( )2أك بعػػدـ اوختصػػاصخم إذا تبػػن ؽبػػا أف اعبريبػػة ا﵀الػػة إلي ػػا مػػن اختصػػاص ؿبكمػػة
اعبناي ػػات .كعل ػػى ذل ػػك فل ػػيس للمربكم ػػة م ػػن ل ػػبييف  -إذا رأت ع ػػدـ انطب ػػاؽ ن ػػص مع ػػنخم
()3
وختالؿ شرط ما -إو أف ربكم برباءة اؼبت م
كقد يعرتض علينا معرتض فيقوؿ :إف ما قامت ب ا﵀كمة مػن الػتبعاد تطبيػق نصػوص
قػػانوف القصػػاص كالديػػة يػػدخيف إطػػار لػػلطت ا ه تغيػػري الو ػػف القػػانوين للفعػػيف كتعػػدييف ق ػرار
او ػ ػػاـ كلإل اب ػ ػػة ع ػ ػػن ه ػ ػػثا اوع ػ ػرتاض يبك ػ ػػن الق ػ ػػوؿ :ػ ػػربيح أف اؼب ػ ػػادة  580م ػ ػػن ق ػ ػػانوف
اإل ػراءات اعبنائي ػػة نص ػػت عل ػػى أف للمربكم ػػة أف تغ ػػري ه حكم ػػا الو ػػف الق ػػانوين للفع ػػيف
اؼبسند للمت م كما أف ؽبا أف ذبرم تعديال على الت مة بإضافة اركؼ التشػديد كلػو مل تػثكر
ط0

ػ2

( )1د .مػػأموف لػػالمة اإل ػراءات اعبنائيػػة ه التشػريع الليػػي بنغػػازم اعبامعػػة الليبيػػة كليػػة اغبقػػوؽ
0970ـ ص . -279581
( )2يستفاد هثا اغبكم من نص اؼبادة  577من قانوف اإل راءات اعبنائية الليػي حيػ نصػت علػى أنػ  ":إذا كانػت
الواقعػػة غػػري ثابتػػة أك كػػاف القػػانوف و يعاقػػب علي ػػا ربكػػم ا﵀كمػػة بػرباءة اؼبػػت م ...أمػػا إذا كانػػت الواقعػػة ثابتػػة
كتكوف فعال معاقبا علي فتقلي بالعقوبة اؼبقررة ه القانوف.".
( )3د .حس ػ ػػن ػ ػػادؽ اؼبر ػ ػػفاكم اؼبر ػ ػػفاكم ه أ ػ ػػوؿ اإل ػ ػ ػراءات اعبنائي ػ ػػة اإلل ػ ػػكندرية منش ػ ػػأة اؼبع ػ ػػارؼ
باإللكندرية (ب ط)  0996ص .692
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بػػأمر اإلحالػػة أك بػػالتكليف باغبلػػور كمػػا قامػػت بػ ا﵀كمػػة ه اغبكػػم ؿبػػيف التعليػػق و يػػدخيف
ربت أم حالة فبا ذكر أعال .
كإذا كػػاف الفق ػ قػػد درج علػػى التأكيػػد علػػى ضػػركرة الت ػزاـ ا﵀كمػػة بالوقػػائع ال ػ رفعػػت
عن ا الدعول كعػدـ إضػافة أيػة كقػائع ديػدة إو أنػ مػن ػة أخػرل يػرل أف للمربكمػة أف
تعػ ٌدؿ الت مػػة بالػػتبعاد كقػػائع كاردة بػػأمر اإلحالػػة أك كرقػة التكليػػف باغبلػػور( )1كمػػا قامػػت بػ
ا﵀كمػػة ه ػػو ال ػػتبعاد تطبي ػػق نص ػػوص قانوني ػػة كهػػثا تع ػػدييف بال ػػتبعاد تطبي ػػق نص ػػوص كل ػػيس
التبعاد كقػائع كهػو فبػا ىبػرج عػن لػلطة ا﵀كمػةخم فالفصػيف ه طلبػات النيابػة العامػة و يكػوف
باولتبعاد إمبا يكوف بالرباءة أك اإلدانة أك بعدـ اوختصاص على كبو ما سبت اإلشارة إلي .
فا﵀كمػػة ه هػػثا اغبكػػم حاكلػػت أف سبسػػك العصػػا مػػن اؼبنتصػػف  -كمػػا يقػػاؿ – فػػال
هي اعتربت الدية عقوبة نائية كفصلت في ا على هثا األلاس كو لارت حػب الن ايػة كف نقػا
ؼبنطق ا ه معاملػة الديػة معاملػة الػدعول اؼبدنيػة مػن حيػ ك ػوب اؼبطالبػة ػا كمػا هػو اغبػاؿ
ه ال ػػدعول اؼبدني ػػة كأف تفص ػػيف ه الدي ػػة كم ػػا تفص ػػيف ه ال ػػدعول اؼبدني ػػة حي ػ مل يتل ػػمن
حكم ا الفصيف ه الدية كدعول مدنية.
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د.أبو بكر األنصارم شرح قانوف العقوبات الليػي -القسػم اػبػاص
األشااص -طرابلس الطبعة األكىل  5109ـ.
د.أضبد فتربي نسي الدية ه الشريعة اإللالمية بريكت لبناف دار الشركؽ  0988ـ.
د.حس ػػن ػ ػػادؽ اؼبر ػ ػػفاكم اؼبر ػ ػػفاكم ه أ ػػوؿ اإل ػ ػراءات اعبنائيػ ػػة اإللػ ػػكندرية
منشأة اؼبعارؼ باإللكندرية 0996م.
لعد خليفة العبار التكييف الفق ي للديػة ؾبلػة البربػوث القانونيػة امعػة اؼبػرج العػدد
األكؿ السنة األكىل يونيو 5115ـ.
عبنة تقنن الشػريعة اإللػالمية دبجلػس الشػعب اؼبصػرم قػوانن الشػريعة اإللػالمية علػى اؼبػثاهب
األربعة  -قانوف العقوبات -القاهرة دار الفوائد دار بن ر ب الطبعة األكىل 5105ـ.
د.م ػػأموف ل ػػالمة اإل ػراءات اعبنائي ػػة ه التشػ ػريع اللي ػػي بنغ ػػازم اعبامع ػػة الليبي ػػة كلي ػػة
اغبقوؽ الطبعة األكىل اعبزء الثاين 0970ـ .

( )1د .مأموف لالمة اإل راءات اعبنائية ه التشريع الليي

ػرائم اوعتػداء علػى

ػ

5

اؼبر ع السابق ص 091كما بعدها.
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الكاعدة الفكّية
" الزخص ال تٍاط باملعاصي "
دراصة حتميمية
إعداد الدنتور :وصطفى عمي اجلّاٌي
نلًُ الرتبًُ أ أ دامعُ طسابلظ
ةقديه
اغبمػػد ﵁ رب العػػاؼبن عػػيف أهػػيف العلػػم ير ػػع إلػػي م السػػائلن كالصػػالة كالسػػالـ علػػى
اؼببعوث رضبة للعاؼبن كعلى آل ك ربب أصبعن.
إف من أهم مقا د التشريع اإللالمي :ربقيق مصا العبػاد كدرء اؼبفالػد عػن مخم ألنػ
لبق ه علم ا﵁ أف هثا اؼبقصد و يتربقػق إو بػالن ي عػن الفػواح كالرذائػيف كالتشػديد علػى
مػرتكي الرذائػػيف كالفػواح خم ذلػػك ألاػػا تتنػػاا مػػع قيػػاـ حيػػاة آدميػػة مسػػتقيمة يػػتمكن اإلنسػػاف
من خالؽبا التمتع حبقوق كيلدم كا بات بكيف أروبية كاطم ناف.
كإف م ػػن ا ػػى ع ػػن اؼبعا ػػي كالفػ ػواح كالرذائ ػػيف يس ػػتبعد أف يش ػػرع م ػػن ال ػػرخص م ػػا
يس يف على مرتكي اؼبعا ي ارتكا ا كقػد ف ػم الفق ػاء هػثا اؼبعػمل مػن خػالؿ نصػوص القػرآف
كالسنة النبوية فوضعوا هث القاعدة الفق ية" الرخص و تناط باؼبعا ي".
كلأحاكؿ ه هثا البرب اؼبتواضع أف أتناكؿ هث القاعػدة بالدرالػة كالتربليػيف كذلػك
من خالؿ هث العناكين :
 معرفة معاين ألفاظ القاعدة كاؼبعمل العاـ ؽبا كدليل ا.
 معمل الرخصة لغة ا طالحا.
 حكم الرخصة.
 حكم الرخصة.
 أنواع الرخصة كأقسام ا.
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اؼبعصية لغة كا طالحا.
أقسام ا كحكم كيف من ا.
العلة ه التشديد على ا تناب الكبائر.
حكم اإل رار على ارتكاب الصغائر.
أقواؿ العلماء ه القاعدة.
اػباسبة كأتناكؿ في ا أهم النتائ ال تو لت إلي ا من خالؿ هثا البرب .

َض انماعذة :انرخض ال تُاط بانًعاطٍ

((1

ألفاظ القاعدة لغة:
الرخص من رخص كيراد ب معاف من ا:
الػ يػر ٍخص :ضػػد الغػػالء كقػػد رخػػص السػػعر باللػػم رخصػػا كأرخص ػ ا﵁ ف ػػو رخػػيص
كارزبص الشيء :اشرتا رخيصا.
كالرخصػػة ه األمػػر :خػػالؼ التشػػديد في ػ كقػػد ً
رخػػص ل ػ ه كػػثا ترخيصػػا فػػرتخص:
ي
ل يف كيسر في .
الر ٍخص :الناعم(.)2
كى
و :نافية.
()3
تناط :ناط الشيء ينوط نوطا علق .

( )1األشػػبا كالن ػػائر لتػػاج الػػدين عبػػد الوهػػاب السػػبكي .ت :عػػادؿ عبػػد اؼبو ػػود كعلػػي معػػوض .ـ :دار الكتػػب
العلميػة 092 /0 :كاألشػػبا كالن ػػائر للسػيوطي 029 :كاؼبنثػػور ه القواعػػد أليب عبػػد ا﵁ بػدر الػػدين ؿبمػػد بػػن
ادر .ت :ؿبمد إظباعييف .ط :األكىل .ـ :دار الكتب العلمية ػ بريكت970 /0 :
( )2اؼبعجم الولي ؾبمع اللغة العربية دبصر .ط :الثالثة.ـ :مطابع األفست بشػركة اإلعالنػات الشػرقية .ط :الثالثػة.
مادة "رخص"998 /0 :
( )3لسػاف العػرب عبمػػاؿ الػدين ؿبمػد بػػن مكػرـ بػن من ػػور .تقػدمي :عبػد ا﵁ العالئػػي .نصػنيف :يولػف خيػػاط .ـ:
دار لساف العرب .مادة "نوط"799/9 :
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اؼبعا ي :العصياف :ضد الطاعة كقد عصا معصية كعصيانا ف و عاص(.)1
املعيى العاو:
إف فعيف الرخصػة مػب توقػف علػى ك ػود شػيء ن ػر ه ذلػك الشػيء فػإف كػاف تعاطيػ
ه نفس حراما امتنع مع فعيف الرخصة كإو فال.
ك ػػثا ي ػػر الفػػرؽ بػػن اؼبعصػػية بالسػػفر كاؼبعصػػية ه السػػفر فػػاؼبرأة الناشػػز كاؼبسػػافر
للمكػس( )2عػػاص بالسػػفر فالسػػفر نفسػ معصػػية كالرخصػػة منوطػػة بػ أم معلقػػة بػ كمرتتبػػة
علي ترتب اؼبسبب بالسبب فال يباح في الرتخص.
كمن لافر لفرا مباحا فشرب اػبمر ه لفر ف ػو عػاص فيػ أم مرتكػب اؼبعصػية ه
السفر اؼبباح فػنفس السػفر لػيس معصػية كو إشبػا بػ فتبػاح فيػ الػرخصخم ألاػا منوطػة بالسػفر
كه ػػو ه نفسػ ػ مب ػػاح كؽب ػػثا ػػاز اؼبس ػػح عل ػػى اػب ػػف اؼبغص ػػوب خب ػػالؼ اػب ػػف ا﵀ ػ ىػرـخم ألف
الرخصػػة منوطػػة بػػالليبس كهػػو للمربػػرـ معصػػية كه اؼبغصػػوب لػػيس معصػػية لثات ػ أم لكون ػ
لبسا بيف لاللتيالء على حق الغري(.)3
فعلػم أف العا ػػي بسػػفر و يسػػتبيح شػػي ا مػػن رخػػص السػػفر كالقصػػر كاعبمػػع كالفطػػر
كغريها من الرخص.
دليل القاعدة:
يستدؿ على ربة القاعدة دبا يلي:
()4
 /0قول تعاىل :ﱡﭐﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱠ .
ك دولة اآلية:
هػػث اآلي ػػة دل ػػت علػػى أف ا﵁ ل ػػت حكمت ػ و يػػأمر دب ػػا تنف ػػر من ػ الفط ػػرة الس ػػليمة
فاؼبعا ػػي الكبػػائر من ػػا كالصػػغائر تنفػػر من ػػا الفطػػرة السػػليمة فلػػم يػػأمر ا﵁ ػػا كاػػى عن ػػا
كتوعد من خالف أمر كارتكب ػا كإذا كػاف ا﵁ ػ تعػاىل ػ و يػأمر بػالفواح فإنػ أيلػا و يعػن
811 /5

( )1لساف العرب وبن من ور .مادة "عصا":
( )2اؼبك ػػس :اعبباي ػػة كاللػ ػريبة كتطل ػػق عل ػػى انتق ػػاص ال ػػثمن ه البياع ػػة .ين ػػر لس ػػاف الع ػػرب وب ػػن من ػػور .م ػػادة
"مكس"202 /9 :
( )3األشبا كالن ائر ه قواعد كفركع فق الشافعية عبالؿ الدين السيوطي .ت900 :هػ .ـ :دار الشاـ الرتاث029:
( )4األعراؼ :من اآلية 57

اليتاعةةةةةةةةةا ال يتهيةةةةةةةةةة " الةةةةةةةةةر ب مل صةةةةةةةةةا ااملااتةةةةةةةة " دراضةةةةةةةةةة ليليةةةةةةةةةة

41

عل ػػى ارتكا ػػا ف ػػإذا رخ ػػص لقص ػػد التافي ػػف كرف ػػع اؼبش ػػقة ف ػػإف ذل ػػك و يك ػػوف منوط ػػا إو
بالطاعػات ألنػ ػ لػبربان ػ إذا ظبػح للعا ػي التمتػع بػالرخص فيكػوف قػد أمػر باؼبعصػية تعػاىل
ا﵁ عن ذلك علوا كبريا.
 /5عن أيب هريرة ػ رضي ا﵁ عن ػ أف الني ػ لى ا﵁ علي كللم ػ أيت بر يف قػد شػرب
طبرا فقاؿ« :اضربو » .قاؿ أبو هريرة :فمنا اللارب بيػد كاللػارب بنعلػ كاللػارب بثوبػ
فلم ػ ػػا انص ػ ػػرؼ ق ػ ػػاؿ بع ػ ػػض الق ػ ػػوـ :أخػ ػ ػزاؾ ا﵁ ق ػ ػػاؿ « :و تقولػ ػ ػوا هك ػ ػػثا و تعينػ ػ ػوا عليػ ػ ػ
الشيطاف»(.)1
وجُ داللة احلديح:
إف قػوؿ النػي ػ ػلى ا﵁ عليػ كلػلم ػ « :ك و تعينػوا عليػ الشػيطاف» أمػر منػ ػ ػلى
ا﵁ عليػ كلػػلم ػ بعػػدـ إعانػػة الشػػيطاف علػػى اؼبسػػلمخم ألف الشػػيطاف و يػػأمر إو باؼبعصػػية فػػإذا
أعػػاف اإلنسػػاف الشػػيطاف فإنػ إمبػػا يعينػ علػػى اؼبعصػػيةخم كلػػثلك اينػػا عػػن إعانتػ بإضػػعاؼ نبػػة
اؼبلمن كإذول ك عل فريسػة لػ لة لولػاكس الشػيطاف فػإذا مػا اينػا عػن ذلػك فيسػتربييف أف
يػػرخص للعا ػػيخم ألف الرتخػػيص لػ ه حػػاؿ اؼبعصػػية و يكػػوف إو إعانػػة للشػػيطاف فكػػاف هػػثا
اغبدي كما ه معنا من األحادي دليال على ربة القاعدة.

انرخض شرعا ويا َتعهك بها يٍ أحكاو:
الرخصة اصطالحا :عرفت الرخصة ا طالحا بعدة تعريفات كهي متقاربة اؼبعمل من ا:
عرف ا القراه( )2بأاا :واز اإلقداـ على الفعيف مع اشت ار اؼبانع من شرعا(.)3
( )1فػػتح البػػارم بشػػرح ػػربيح الباػػارم بشػػرح ألضبػػد علػػي بػػن حجػػر العسػػقالين .تػػرقيم :ؿبمػػد ف ػلاد .تصػػربيح:
ؿبػػب الػػدين اػبطيػػب .ـ :دار اؼبعرفػػة ػ بػػريكت :ؾ :اغبػػدكد .ب :اللػػرب باعبريػػد كالنعػػاؿ .رقػػم ":"6777
66/05
( )2هو :ش اب الدين أضبد بن أيب العالء القػراه اؼبصػرم .مػن مللفاتػ  :الفػركؽ ه القواعػد كالتنقػيح ه األ ػوؿ.
ت689:هػ .ين ر الديباج اؼبثهب ه معرفة أعياف علماء اؼبثهب إلبراهيم بػن نػور اؼبعػركؼ بػابن فرحػوف .ت:
مأموف بن ؿبيي الدين .ط :األكىل .ـ :دار الكتب العلمية ػ بريكت058 :
( )3شػػرح تنقػػيح الفصػػوؿ ه اختصػػار ا﵀صػػوؿ ه األ ػػوؿ لش ػ اب الػػدين الق ػراه .ت679 :ه ػػ .اعتنػػاء :مكتػػب
البربوث كالدرالات .ط :األكىل .ـ :دار الفكر79:
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كعرف ػػا الش ػػاطي()1بأا ػػا :م ػػا ش ػػرع م ػػن األحك ػػاـ لع ػػثر ش ػػاؽ ال ػػتثناء م ػػن أ ػػيف كل ػػي
يقتلي اؼبنع مع اوقتصار على مواضع اغبا ة في (.)2
فالرخصػة مػػا شػػرع ا﵁ تعػػاىل مػػن األحكػػاـ لعػثر شػػاؽ مو ػػب للتافيػػف كخػػرج ػػثا
القيد مػا كػاف لعػثر غػري شػاؽ كالسػلم فقػد ػوز الشػرع لعػثر كهػو حا ػة النػاس إليػ كزبلػف
كون شاقاخم لثلك مل يعد كما أشب من الرخص كإف كاف مستثمل من أ يف.
مث إف الرخص ؼبا كانت مستثناة من أ يف كلي مل تكن كليات ه اغبكػم فػإف اؼبسػافر
ؼبػػا أ يػػز ل ػ القصػػر كالفطػػر فإمبػػا كػػاف ذلػػك بعػػد الػػتقرار أحكػػاـ الصػػالة كالصػػوـ .فػػالرخص
شرعت تولعة للعباد كرفعا للمشقة كاغبرج.
حله الرخصة
الرخصػػة حكم ػػا اإلباحػػة مطلقػػا مػػن غػػري تفصػػييف مػػن حيػ هػػي رخصػػة كيػػدؿ علػػى
ذلك أمور:
 0ػ كردت نصػوص مػن القػرآف تػدؿ علػى اإلباحػة كقولػ تعػاىل :ﱡﭐﲉﲊﲋﲌ
()3
كقولػ تعػػاىل :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱠ
()4
ﱿﲀﲁﱠ .
كالعديػػد مػػن اآليػػات الكريبػػة اؼبصػػرحة دبجػػرد رفػػع اعبن ػػاح كجب ػواز اإلقػػداـ خا ػػة دكف
اإلشارة إىل ندب أك ك وب.
ككرد أف الصػربابة ػ رضػػي ا﵁ عػن م ػ كػػانوا يسػافركف مػػع رلػوؿ ا﵁ ػ ػػلى ا﵁ عليػ
كلػػلم ػ فمػػن م القا ػػر للصػػالة كمػػن م اؼبػػتمم كمػػن م الصػػائم كمػػن م اؼبفطػػر كو يعيػػب
بعل م على بعض .كهثا من السنن التقريرية الدالة على اإلباحة.
( )1هػػو :أبػػو إلػػرباؽ إب ػراهيم بػػن مولػػى الش ػ ري بالشػػاطي فقي ػ أ ػػو مػػن مللفات ػ  :شػػرح اػبال ػػة ه النربػػو
كاؼبوافقػػات ه األ ػػوؿ .ت791 :هػػ .ين ػػر شػػجرة النػػور الزكيػػة ه طبقػػات اؼبالكيػػة ﵀مػػد بػػن ؿبمػػد ـبلػػوؼ.ـ:
دار الفكر.590 :
( )2اؼبوافقات ه أ وؿ الشريعة أليب إلرباؽ إبراهيم بن مولػى الشػاطي :عبػد ا﵁ دراز.ـ :دار اؼبعرفػة ػ بػريكت/0:
510

( )3البقرة:
( )4اؼبائدة9 :

079
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 5ػ إف الػػرخص شػػرعت للتافيػػف عػػن اؼبكلػػف كرفػػع اغبػػرج عنػ خم ليكػػوف الكلػػف ه
لعة من ثقيف التكاليف كاختيار بن األخث بالعزيبػة كاألخػث بالرخصػة .كهػثا التافيػف أ ػل
اإلباحة.
 9ػ لػػو كانػت الػػرخص مػأمورا ػػا نػدبا أك ك وبػا لكانػػت عػزائم و رخصػػا كاغبػاؿ هػػي
بلػػد ذلػػك فػػإذا كػػاف كػػثلك ثبػػت أف اعبمػػع بػػن األمػػر كالرخصػػة صبػػع بػػن متنػػافين كهػػثا
يوضح أف الرخصة و تكوف مأمورا ا من حي هي رخصة.
أىواع الرخص:
تتنوع الرخص إىل طبسة أنواع كهي:
 0ػ ما هبب فعل ا :كأكيف اؼبيتة للملطر كالفطر ؼبن خاؼ اؽبالؾ.
 5ػ ما يندب فعل ا :كالقصر للمسافر كالفطر ؼبن يشق علي الصوـ كهب د .
 9ػ مػػا يبػػاح :كالعريػػا كاؼبسػػاقاة كاؼبزارعػػة كالشػػفعة كغػػري ذلػػك مػػن العقػػود الثابتػػة علػػى
خالؼ القياس.
 9ػ ما األكىل ترك  :كاؼبسح على اػبفن كالتيمم ؼبن ك د اؼباء يباع بأكثر مػن شبػن اؼبثػيف
كهو قادر علي كعدـ التلف بالكفر مل أكر على ذلك.
 2ما يكر فعل  :كالسفر للرتخص القصر ه أقيف من ثػالث مراحػيف( )1رغػم أـ مسػافة
القصر مرحلتاف(.)2
أقةام الرخصة :تنقةب الرخصة قلك قةمين:
األكؿ :أف تكوف ه مقابلة مشقة و رب علي ػا طبعػا كػاؼبرض الػثم يعجػز معػ علػى
التيفاء أركاف الصالة على ك ا.
أك شرعا كالصوـ اؼبلدم إىل عدـ القػدرة علػى اغبلػور (اػبشػوع) ه الصػالة أك علػى
إسباـ أركااا.
كهثا القسم من الرتخيص را ع إىل حق ا﵁ فالرتخص في مطلوبخم لقول لى
( )1ين ػػر القواعػػد كالفوائػػد األ ػولية كمػػا يتعلػػق ػػا مػػن األحكػػاـ الفرعيػػة .أليب اغبسػػن عػػالء الػػدين علػػي بػػن عبػػاس
اغبنبلي اؼبعركؼ بابن اللرباـ .ضب  :ؿبمد شاهن .ـ :دار الكتب العلمية ػ بريكت 99 :كما بعدها
( )2اؼبرحلتاف:لػتة عشػػر فرلػػاا كالفرلػم ثالثػػة أميػػاؿ فتكػػوف اؼبسػافة اؼببيربػػة للقصػػر كالفطػر شبانيػػة كأربعػػن مػػيال
كتساكم بالكيلو :شبانن كيلو كنصف كيلو كمائة كأربعن مرتا.
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ا﵁ علي كللم « :ليس من الرب الصياـ ه السفر».)1(.
الثػػاين :أف تك ػػوف ه مقابل ػػة مشػػقة كب ػػاؼبكلف ق ػػدرة عل ػػى الصػػرب علي ػػا كالص ػػوـ م ػػع
اؼبشقة العادية ه السفر(.)2
املعصية اصطالحا ،وأقصامَا وحله كل قصه:
اختلف الفق اء ه اؼبعا ي على قولن:
الق ػػوؿ األكؿ :أف ك ػػيف اؼبعا ػػي كب ػػائر كيبتن ػػع إط ػػالؽ لفػ ػ الص ػػغرية عل ػػى ش ػػيء م ػػن
معا ي ا﵁ بيف صبيع اؼبعا ي كبائر لع مة ا﵁(.)3
القوؿ الثاين :أف اؼبعا ي رتبتاف :كفر كفسوؽ كهو الكبرية كعصياف كهو الصغرية.
كالػػتدلوا بق ػػوؿ ا﵁ تعػػاىل :ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱠ ( )4إذ ل ػػو
كاف اؼبعمل كاحدا لكاف اللف ه اآلية متكررا و دبعمل مستأنف كهو خالؼ األ يف(.)5
الرا ح من القولن:
إنػ و ىبفػػى ر ربػػاف القػػوؿ الثػػاين علػػى األكؿ ؼبوافقتػ لنصػػوص القػػرآف كالسػػنة النبويػػة
كم ػ ػ ػػن ذل ػ ػ ػػك قول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تع ػ ػ ػػاىل ػ ػ ػ ػ  :ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ  ...ﱠ كقول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىل:ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﱠ
كاللمم :الصغائر.

( )1شرح ربيح مسلم أليب زكريا وبي النػوكم .ت :طػ عبػد الػرؤكؼ .ـ :اؼبكتبػة التوفيقيػة .ؾ:الصػياـ .ب :ػواز
الصوـ كالفطر ه ش ر رملاف للمسافر ه غري معصية .رقم "095/9 :"0002
( )2اؼبوافقات للشاطي 959/0 :كما بعدها
( )3هػػو أبػػو اؼبعػػا عبػػد اؼبلػػك بػػن عبػػد ا﵁ بػػن يولػػف اعبػػويين اؼبلقػػب بإمػػاـ اغبػػرمن مػػن أ ػػرباب الشػػافعي .مػػن
مللفاتػ  :الربهػػاف ه أ ػػوؿ الفق ػ كالورقػػات اإلرشػػاد ه أ ػػوؿ الػػدين كغريهػػا .كلػػد909 :ه ػ ت978 :ه ػػ.
ين ػر أ ػوؿ الفقػ تارىبػ كر الػ لشػعباف ؿبمػد إظباعيػيف.ط :الثانيػة ـ :دار السػالـ ػ القػاهرة اؼبكتبػة اؼبكيػة ػ
مكة .090 :كان ر ركضػة الطػالبن لإلمػاـ أيب زكريػاء وبػش بػن شػرؼ النػوكم الدمشػقي .ت 676 :ـ :اؼبكتبػة
التوفيقية ػ القاهرة099 /8 :
( )4اغبجرات7:
( )5الفركؽ لش اب الدين القراه .ط :األكىل.ـ :دار الكتب العلمية ػ بريكت099 /9 :
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ك ح عن الني لى ا﵁ علي كلػلم أنػ ذكػر بعػض الكبػائر الػ شػدد علػى ا تنا ػا
كفبا اء ه السنة من ا :ػ
0ػ عن ابن مسعود( )1ػ رضي ا﵁ عنػ ػ قػاؿ :لػألت رلػوؿ ا﵁ ػلى ا﵁ عليػ كلػلم مػا
أكرب الكبائر يا رلوؿ ا﵁ فقػاؿ « :أف ذبعػيف ﵁ شػريكا كقػد خلقػك قلػت :مث أم قػاؿ :أف
تقتيف كلدؾ خوؼ أف يأكيف معك قلت :مث أم قاؿ :تزاين حليلة ارؾ»(.)2
 5ػ عػػن أيب هريػػرة( )3ػ رضػػي ا﵁ عنػ ػ أف رلػػوؿ ا﵁ ػ ػػلى ا﵁ عليػ كلػػلم ػ قػػاؿ:
«ا تنب ػوا السػػبع اؼبوبقػػات قيػػيف :كمػػا هػػن يػػا رلػػوؿ ا﵁ قػػاؿ :الشػػرؾ بػػا﵁ كالسػػربر كقتػػيف
ال ػػنفس ال ػ ح ػػرـ ا﵁ إو ب ػػاغبق كأك ػػيف م ػػاؿ اليت ػػيم كالت ػػو ي ػػوـ الزح ػػف كق ػػثؼ ا﵀ص ػػنات
الغافالت كأكيف الربا كش ادة الزكر»(.)4

( )1هو أبو عبد الرضبن عبد ا﵁ بن مسعود بن غافيف بن حبيب بن مشم بن ـبزكـ بن اهلة بػن كاهػيف بػن اغبػارث
بن سبيم بن لعد بن هثييف بن مدركة بن إلياس اؽبػث  .ألػلم دبكػة كهػا ر اؽبجػرتن شػ د بػدرا كمػا بعػدها.
كػاف ػاحب نعػيف رلػوؿ ا﵁ .ت95 :ه ػ باؼبدينػة كقيػػيف99 :ه ػ بالكوفػة .ان ػر ػثيب الت ػثيب لإلمػاـ أضبػػد
بػن حجػر العسػقالين .ت825 :ه ػ ت :مصػطفى عبػد القػادر عطػا .ـ :دار الكتػب العلميػة ػ بػريكت56 /6 :
كاإل ػػابة ه سبيي ػػز الص ػػربابة لش ػ ػ اب ال ػػدين أيب الفل ػػيف أضب ػػد ب ػػن حج ػػر العس ػػقالين .ربقي ػػق :ؿبم ػػد عل ػػي
الباارم .مطبعة :دار الة مصر ػ القاهرة 599 / :ػ 596
( )2الباػػارم بشػػرح فػػتح البػػارم .ؾ :التفسػػري ب :قول ػ تعػػاىل :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ رقػػم:
( 069/8 :)9977كمسػػلم بشػػرح النػػوكم .ؾ :اإليبػػاف ب :كػػوف الشػػرؾ أقػػبح الػػثنوب كبيػػاف أع م ػػا بعػػد
رقم67/5:)095( :
( )3هو :عبد الرضبن بن ار الدكلي كاف من أكثر أ رباب رلوؿ ا﵁ ػلى ا﵁ عليػ كلػلم حف ػا ألحاديثػ
قػػاؿ ل ػ ابػػن عمػػر :أنػػت أعلمنػػا يػػا أبػػا هريػػرة برلػػيف ا﵁ ػػلى ا﵁ علي ػ كلػػلم كأحف نػػا غبديث ػ  .كلػػد  50قبػػيف
اؽبج ػػرة .ت29 :هػ ػػ .ان ػػر الطبق ػػات الك ػػربل وب ػػن ل ػػعد  .مطبع ػػة :دار ب ػػريكت للطباع ػػة كالنش ػػر965 /5 :
كاإل ابة.506 /9 :
( )4البا ػػارم بش ػػرح ف ػػتح الب ػػارم .ؾ :الو ػػايا ب :ق ػػوؿ ا﵁ تع ػػاىل :ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ...ﱠ
رقم 999/2:)5766( :كمسلم بشرح النوكم.ؾ :اإليباف ب :الكبائر كأكربها رقم71/5 :)092( :
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 9ػ عػن عبػد الػرضبن بػن أيب بكػػرة( )1عػن أبيػ ( )2أف رلػوؿ ا﵁ ػ ػلى ا﵁ عليػ كلػػلم ػ
ق ػػاؿ « :أو أخ ػػربكم ب ػػأكرب الكب ػػائر ق ػػالوا :بل ػػى ي ػػا رل ػػوؿ ا﵁ ق ػػاؿ :اإلش ػراؾ ب ػػا﵁ كعق ػػوؽ
الوالدين كش ادة الزكر قاؿ :فما زاؿ رلوؿ ا﵁ ػ لى ا﵁ علي كللم ػ يقوؽبا حب قلنػا :ليتػ
لكت»(.)3
مث أغبق الت دكف من علماء األمػة كػيف مػا ه معناهػا كمػا لػاكت مفسػدت مفسػدة مػا
كرد ه األحادي ػ النبويػػة كاختلف ػوا ه كضػػع ضػػاب يلػػم كػػيف الكبػػائر ال ػ ينبغػػي ا تنا ػػا
كمن ا :
0ػ ما يرتتب علي حد أك توعد علي ا بالنار أك اللعنة أك الغلب.
5ػ أاا اؼبعصية اؼبو بة للربد.
9ػ ما غبق احب ا كعيد شديد بنص كتاب أك لنة .
9ػ كيف ريبة تلذف بقلة اكرتاث مرتكب ا بالدين كرقة الديانة.
 2ػ كػػيف فعػػيف نػػص الكتػػاب علػػى ربريب ػ أك أك ػػب ه نس ػ حػػدا أك قػػتال أك غػػري أك
ترؾ فريلة ذبب على الفور(.)4
هػػثا بعػػض مػػا ػػاء ه تعريػػف الكبػػرية عنػػد بعػػض أهػػيف العلػػم كقػػد ػػاءت متفاكتػػة
كمتداخلة ه بعض معاني ا غري أف التعريػف الثالػ لعلػ مػن أمشل ػاخم ؼبوافقتػ ؼبػا كرد ه بعػض
النصوص القرآنية كاألحادي النبوية.
( )1هػػو عبػػد الػػرضبن بػػن أيب بكػػرة نفيػػع بػػن اغبػػارث الثقفػػي أبػػو حبػػر كيقػػاؿ :أبػػو حػػات أكؿ مولػػود ه اإللػػالـ ه
البصػرة لػنة ( )09ه ػ ركل عػن أبيػ كعلػي كعبػد ا﵁ بػن عمػرك كغػريهم كركل عنػ  :ابػن أخيػ ثابػت بػن عبػػد
ا﵁ كابن ابن حبر كخالد اغبثاء كغريهم .ت96 :هػ .ثيب الت ثيب 092 /6 :كاإل ابة:
( )2هػو نفيػػع بػػن اغبػارث بػػن كلػػدة بػن عمػػرك بػػن عػػالج بػػن أيب لػػلمة الثقفػي .كػػاف مػػن خيػػار الصػػربابة ركل عػػن
الني لى ا﵁ علي كللم كعن أكود  :عبيػد ا﵁ كعبػد الػرضبن كعبػد العزيػز كمسػلم كغػريهم .ت21 :ه ػ
كقييف 20 :هػ كقييف25 :هػ .ثيب الت ثيب908 /01 :
( )3لػػنن الرتمػػثم أليب عيسػػى ؿبمػػد بػػن عيسػػى بػػن لػػورة .ت597 :ه ػػ .ت :أضبػػد ؿبمػػد شػػاكر .ـ :دار إحيػػاء
الرتاث العريب .ؾ :الش ادات ب :ما اء ه ش ادة الزكر رقم298/9:)5910( :
( )4ين ػػر القواعػػد وبػػن بكػػر اغبصػػين .ت :ربيػػيف بػػن ؿبمػػد .ط :األكىل .ـ :مكتبػػة الرشػػيد ػ الريػػاض 906/5:
كركضة الطالبن للنوكم 099 /8 :كالثخرية لش اب الدين أضبد بػن إدريػس القػراه689 .ه ػ ربقيػق :ؿبمػد بػو
خبزة .ـ :دار الغرب اإللالمي ػ بريكت .ط :األكىل559 /01 :
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قاؿ العز بن عبد السالـ( :)1مل أقف للكبرية على ضاب لامل من اوعرتاض.
كالل ػػاب الثال ػ كه ػػو :م ػػا غب ػػق ػػاحب ا كعي ػػد ش ػػديد ب ػػنص كت ػػاب أك ل ػػنة أل ػػلم
اللواب (.)2
كبناء على اختالف م ه كضع ضاب يبكن من خالل حصر الكبائر اختلفوا
ه عػػدها كقػػد صبػػع الػػثهي( )3ه كتػػاب ظبػػا  :كتػػاب الكبػػائر لػػبعن كبػػرية مشلػػت مػػا
كرد ه األحادي ػ ػ النبويػ ػػة كغريه ػػا فب ػ ػا ه معناهػ ػػا معتم ػػدا ه ذلػ ػػك علػ ػػى م ػػا ركم عػ ػػن ابػ ػػن
عباس( )4ػ رضي ا﵁ ػ عن ما حي قاؿ :هي إىل السبعن أقرب من ا إىل السبع(.)5
كأما األحادي فلػم ربصػر الكبػائر مػن أفعػاؿ العبػادخم لػثلك فإنػ تتبػع نصػوص الشػرع
فمػا ك ػد موافقػا ؼبػا كرد أدر ػ ربػت الكبػائر كقػد كافػق أكثػػر أهػيف العلػم ه عػدها كحصػػرها
فأغلػػب مػػا ذكػػر مػػن الكبػػائر أشػػار إليػ الفق ػػاء عنػػد عػػدهم للكبػػائر كهػػي :الشػػرؾ بػػا﵁ قتػػيف
النفس السربر ترؾ الصالة منػع الزكػاة إفطػار يػوـ مػن رملػاف تػرؾ اغبػ مػع القػدرة عليػ
عقػػوؽ الوالػػدين هجػػر األقػػارب الزنػػا اللػواط أكػػيف الربػػا أكػػيف مػػاؿ اليتػيم كالمػ الكػػثب
( )1هػػو عػػز الػػدين عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد السػػالـ بػػن أيب القالػػم بػػن اغبسػػن السػػلمي الدمشػػقي اؼبلقػػب بسػػلطاف
العلمػػاء فقيػ شػػافعي كلػػد كنشػػأ بدمشػػق تػػوىل التػػدريس في ػػا بزاكيػػة الغػزا كاػبطابػػة باعبػػامع األمػػوم .مػػن
مصػػنفات  :الفوائػػد كالقواعػػد الكػػربل كالصػػغرل كـبتصػػر ػػربيح مسػػلم كغرينبػػا كلػػد لػػنة 277 :ه ػ كتػػوه:
661هػػ.ان ر طبقػات الشػافعية لتػاج الػدين بػن تقػي الػدين لسػبكي .ت775 :هػػ .ـ :دار اؼبعرفػة ػ بػريكت .ط:
الثانيػػة 81 /2 :ػ  017األعػػالـ ػبػػري الػػدين الزركلػػي .ت0996 :ه ػ  .ـ :دار العلػػم للماليػػن ػ بػػريكت :ط:
اػبامسة عشر558/9 :
( )2قواعد األحكاـ ه مصا األناـ أليب ؿبمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبػد السػالـ .ت661 :هػػ .ـ :مللسػة
الريانػ بريكت .ط :الثانية 59 /0 :
( )3هو ؿبمد بن أضبد بن عثماف الثهي .كلد لػنة679 :ه ػ  .ؿبػدث كفقيػ شػافعي بػرز ه علػم اغبػدي كالتػاريم
كالس ػػري .م ػػن مص ػػنفات  :ل ػػري أع ػػالـ الن ػػبالء كت ػػاريم اإلل ػػالـ كغرينب ػػا .ت .789 :ان ػػر طبق ػػات الش ػػافعية
للسبكي.011 /9 :
( )4هو أبو العبػاس عبػد ا﵁ بػن العبػاس بػن عبػد اؼبطلػب بػن هاشػم بػن عبػد منػاؼ القرشػي اؽبػامشي ابػن عػم رلػوؿ
ا﵁ .أم ػ أـ الفلػػيف لبابػػة بنػػت اغبػػارث اؽبالليػػة .كلػػد قبػػيف اؽبجػػرة بػػثالث لػػنن يعػػرؼ حبػػرب األمػػة.ت68 :هػ ػ
بالطائف .ان ر ثيب الت ثيب 592 /2 :اإل ابة090/9 :
( )5امع البياف عن تأكييف آم القرآف (تفسري الطربم) لإلمػاـ أيب عفػر ؿبمػد بػن ريػر الطػربم .ت901 :هػػ .ـ:
دار ابن حزـ كاألعالـ .ط :األكىل28/9 :
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علػػى ا﵁ كرل ػول الف ػرار مػػن الزحػػف غ ػ اإلمػػاـ الرعيػػة كالم ػ ؽبػػم الكػػرب كالفاػػر كاػبػػيالء
()1
كالعج ػػب شػ ػ ادة ال ػػزكر ش ػػرب اػبم ػػر القم ػػار ق ػػثؼ ا﵀ص ػػنات الغل ػػوؿ م ػػن الغنيم ػػة
السػػرقة قطػػع الطريػػق اليمػػن الغمػػوس ال لػػم اؼبكػػاس( )2أكػػيف اغبػراـ قتػػيف اإلنسػػاف نفسػ
الكثب ه غالب أقوال القاضي بالسوء أخث الرشوة على اغبكم تشب اؼبرأة بالر اؿ كتشػب
الر اؿ بالنساء الديوث ا﵀ليف كا﵀ليف ل عدـ التنز عػن البػوؿ الريػاء الػتعلم للػدنيا ككتمػاف
العلم اػبيانة اؼبػن التكػثيب بالقػدر التسػمع علػى النػاس مػا يسػركف النمػاـ اللعػاف الغػدر
كعػػدـ الوفػػاء بالع ػػد تصػػديق الكػػاهن كاؼبػػنجم نشػػوز اؼب ػرأة علػػى زك ػػا التصػػوير ه الثيػػاب
كاغبيطاف اللطم كالنياحة البغي اولتطالة علػى اللػعيف كاؼبملػوؾ كاعباريػة كالزك ػة كالدابػة
أذل اعب ػػار أذل اؼبسػ ػػلمن كش ػػتم م أذيػ ػػة عب ػػاد ا﵁ إلػ ػػباؿ اإلزار ل ػػبس اغبريػ ػػر كالػ ػػثهب
للر ػػاؿ إبػػاؽ العبػػد الػػثبح لغػػري ا﵁ مػػن ادعػػي إىل غػػري أبيػ كهػػو يعلػػم اعبػػداؿ كاؼب ػراء منػػع
فليف اؼباء نقص الكيػيف كالػثراع كاؼبيػزاف األمػن مػن مكػر ا﵁ أذيػة أكليػاء ا﵁ تػارؾ اعبماعػة
اإل ػرار علػػى تػػرؾ اعبمعػػة اإلض ػرار بالو ػػية اؼبكػػر كاػبديعػػة اعبػػس علػػى اؼبس ػلمن كالػػداؿ
على عورا م لب أحد الصربابة رضواف ا﵁ علي م(.)3
ف ػػث لػػبعوف كبػػرية اعتمػػد الػػثهي ه عػػدها علػػى آيػػات قرآنيػػة كأحادي ػ نبويػػة ك
ذلك على لبييف اؼبثاؿ و اغبصرخم ألف بعض أهيف العلم زاد ه تعػدادها علػى أربعمائػة بعلػ ا
اختلػػف فيػ ه كواػػا مػػن الكبػػائر كبعل ػ م أغبق ػػا بالصػػغائر كمػػن ذلػػك :نسػػياف القػػرآف بعػػد
حف ػ  .كالػػتدؿ مػػن أغبقػ بالكبػػائر دبػػا ركم عػػن النػػي ػػلى ا﵁ عليػ كلػػلم قػػاؿ« :عرضػػت
علي ذنوب أم فلم أر ذنبا أع م من لورة من القرآف أك آية أقرئ ا ر يف مث نسي ا»(.)4

( )1الغلوؿ من الغنيمة :أخث شيء من بيت اؼباؿ أك الغنيمة قبيف أف تقسم بغري إذف اإلماـ .
( )2كهو :الثم يأخث ما و يستربق كيعطي ؼبن و يستربق.
( )3ين ػػر اؼببسػػوط لإلمػػاـ مشػػس الػػدين أبػػو بكػػر ؿبمػػد السرخسػػي  .تقػػدمي :خليػػيف ؿبيػػي الػػدين .ـ :دار الفكػػر ػ
بريكت .ط :األكىل 012 /8 :كالثخرية للقراه 555 /01 :ركضة الطالبن للنوكم.092 /8 :
( )4ل ػػنن أيب داكد للرب ػػاف أيب داكد ل ػػليماف ب ػػن األش ػػع السجس ػػتاين األزدم .ت572 :هػ ػػ .ـ :ال ػػدار اؼبصػ ػرية
اللبنانية ػ القاهرة .ؾ :الصالة ب :التشديد فيمن حف القرآف مث نسي رقػم .76/5 :)0979 (:بلفػ قريػب
من هثا
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إو أف هػػثا اغبػػدي تكلػػم فيػ بعػػض أئمػػة اغبػػدي فقػػاؿ الرتمػػثم( :)1هػػثا حػػدي
غريب و نعرف إو من هثا الو كقاؿ أبو داكد( :)2ه إلناد ضعف(.)3
لػػثلك رأل بعػػض أهػػيف العلػػم أف هػػثا اغبػػدي و يصػػلح لالحتجػػاج ب ػ فلػػم يعتػػربكا
نسياف القرآف من الكبائر.
العلة يف التشديد على اجتياب اللبائر:
إف مػػن أهػػم مػػا ػػاء اإللػػالـ لتربقيق ػ هػػو :ربقيػػق اؼبصػػا كدرء اؼبفالػػد كذلػػك و
يتربقق ما مل ذبتنب اؼبفالد كال عرب عن ا الشارع اغبكيم بالكبائر فػإف اؼبتتبػع آليػات القػرآف
كما ح عن الني ػ لى ا﵁ علي كللم ػ كاؼبتدبر ؼبعاني مػا هبػد أف هػث النصػوص كل ػا تػدكر
حػوؿ ربقيػق مصػػا العبػاد الػ و تسػػتقيم حيػا م إو ػػا كهػي :الػدين كالعقػػيف كالػنفس كاؼبػػاؿ
كالع ػػرض( )4كق ػػد ن ػػص عل ػػى ذل ػػك علم ػػاء األ ػػوؿ فللمرباف ػػة عل ػػى ال ػػتقرار حي ػػاة العب ػػاد
كل ػػالمت ا م ػػن ك ػػيف م ػػا يك ػػدر ػػفوها ش ػػدد اإلل ػػالـ اغبني ػػف عل ػػى ا تن ػػاب الكب ػػائر كع ػػدـ
اإل رار على الصغائرخم ألاا تأخث حكم الكبائر.
الصغائر يف االصطالح:
مل يص ػػطلح الفق ػػاء عل ػػى ض ػػاب للص ػػغائر كلك ػػن يف ػػم م ػػن تل ػػك الل ػ ػواب ال ػ ػ
كضػػعوها لتربديػػد الكبػػائر أف الصػػغائر هػػي :كػػيف معصػػية مل يػػرد في ػػا حػػد كو كعيػػد كو لعػػن ه
نص شرعي.

( )1هػػو :أبػػو عيسػػى ؿبمػػد بػػن عيسػػى بػػن لػػورة بػػن اللػػرباؾ السػػلمي الرتمػػثم .ػػاحب اعبػػامع ك العلػػيف الل ػرير
اغب ػػاف  .ت579 :ه ػػ .ان ػػر ت ػػثكرة اغبف ػػاظ لإلم ػػاـ أيب عب ػػد ا﵁ مش ػػس ال ػػدين ال ػػثهي .ت798 :ه ػ ػ  .ـ :دار
الرتاث العريب.578 :
( )2هو لليماف بن األشػع  .كلػد لػنة515 :هػػ .ؿبػدث البصػرة كمصػنف السػنن مػن قببػاء أ ػرباب اإلمػاـ أضبػد
وزـ ؾبلس مدة .ت572 :هػ .ان ر لري أعالـ النبالء لشمس الدين الػثهي .ت798 :ه ػ ـ :مللسػة الرلػالة
ػ القاهرة .ط :العاشرة 519 /09 :ك ثيب الت ثيب069 /9 :
( )3عوف اؼبعبود شرح لنن أيب داكد أليب الطيب ؿبمد مشس اغبق الع يم آبادم .زبػري  :عصػاـ الصػبابطي.ـ :دار
اغبدي ػ القاهرة507 /9 :
( )4اؼبوافقات للشاطي01 /5 :
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غري أف القراه عيف ما كرد عن الني ػ لى ا﵁ علي كلػلم ػ أنػ ػغرية فمػا كػاف ه
معنػا أك أقػيف منػ مفسػدة ف ػو ػغرية كقػد ثبػت أف رلػوؿ ا﵁ ػ ػلى ا﵁ عليػ كلػلم ػ عػيف
القبلة ه األ نبية غرية فيلربق ا ما ه معناها(.)1
كقػػاؿ العػػز بػػن عبػػد السػػالـ" :إذا أردت معرفػػة الكبػػائر مػػن الصػػغائر :فػػاعرض مفسػػدة
الػ ػػثنب علػ ػػى الكبػ ػػائر اؼبنصػ ػػوص علي ػ ػػا فػ ػػإف نقصػ ػػت عػ ػػن أقػ ػػيف مفالػ ػػد الكبػ ػػائر ف ػ ػػي م ػ ػن
الصغائر.)2("...
كقػد عػػد النػػوكم بعػػض الصػغائر فػػثكر من ػػا :الن ػػر إىل مػا و هبػػوز كالغيبػػة كالكػػثب
الػػثم و حػػد فيػ كو ضػػرر كاإلش ػراؼ علػػى بيػػوت النػػاس كهجػػرة اؼبسػػلم فػػوؽ ثػػالث ككثػػرة
اػبص ػػومات كل ػػو ك ػػاف ؿبق ػػا كالس ػػكوت ع ػػن الغيب ػػة كالنياح ػػة كالص ػػياح كالتبا ػػرت ه اؼبش ػػي
كاعبل ػوس مػػع الفسػػاؽ إينالػػا ؽبػػم كالصػػالة اؼبن ػػي عن ػػا ه أكقػػات الن ػػي كالبيػػع كالش ػراء ه
اؼبسػ ػػجد كإدخػ ػػاؿ الصػ ػػبياف كالػ ػػانن كالنجالػ ػػات إلي ػ ػ كإمامػ ػػة قػ ػػوـ يكرهون ػ ػ كالعب ػ ػ ه
الص ػػالة كالل ػػربك في ػػا كزبط ػػي الرق ػػاب ي ػػوـ اعبمع ػػة كالك ػػالـ كاإلم ػػاـ ىبط ػػب كالتغ ػػوط
مستقبيف القبلة( .)3ككشف العورة ه اغبماـ.
4

حله اإلصرار( ) على ارةلاب الصغرية:
كي ػراد ب ػ  :اؼبعػػاكدة ؽبػػا معػػاكدة تشػػعر بػػاعبرأة علػػى اؼباالفػػة( .)5فاؼبصػػر علػػى ارتكػػاب
الصغرية يأخث حكم مرتكب الكبريةخم إل رار علي ا.
كقػػد اتفػػق الفق ػػاء علػػى ضػػاب اإل ػرار علػػى الصػػغرية كهػػو :أف نن ػػر إىل مػػا وبصػػيف
مػن مالبسػػة الكبػػرية مػػن عػػدـ الوثػػوؽ بفاعل ػا مث نن ػػر إىل الصػػغرية فمػػب حصػػيف مػػن تكرارهػػا
مع البقاء علػى عػدـ التوبػة كالنػدـ مػا يو ػب عػدـ الوثػوؽ بػ ه دينػ كإقدامػ علػى الكػثب ه
الش ادة فا عيف ذلك قادحا كما و فال ككثلك األمور اؼبباحة.

092/9

( )1الفركؽ للقراه:
( )2ان ر قواعد األحكاـ للعز بن عبد السالـ51 /0 :
( )3ركضة الطالبن للنوكم096 /8 :
( )4اإل رار :اؼبقاـ على الشيء كاؼبعاكدة ل لواء كاف ذلك فعال أك غري .
( )5ين ر إدرار الشركؽ على أنواء الفركؽ .اؼبطبوع مع الفركؽ9:092 :
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كمن تكررت الصغرية من مع زبليف التوبة كالندـ أك من أنواع ـبتلفة مع عػدـ اشػتماؿ
القلب على العودة فيعد كبرية"(.)1
كلفػ القاعػػدة ػػاء مطلقػػا يشػػميف الصػػغائر مػػن اؼبعا ػػي كالكبػػائر فػػال تنػػاط الػػرخص
ما.
أقوال العلناء يف القاعدة:
اختلف الفق اء ه ربة العميف ث القاعدة على قولن :ػ
القوووووول ا ول :ػ ػػربة القاعػ ػػدة كأف العا ػ ػػي بسػ ػػفر و هبػ ػػوز ل ػ ػ الػ ػػرتخص بػ ػػالرخص
الشرعية فال هبوز للمسافر لفر معصية الفطػر ه رملػاف كو قصػر الصػالة كو غػري ذلػك مػن
الرخص الشرعية كهو مثهب اؼبالكية كالشافعية كمتقدمي اغبنابلة(.)2
كأدر وا ربت هث القاعدة الكثري من الفركع كاعبزئيات الفق ية من ا:
* لػػو لػػبس ا﵀ػػرـ اػبػػف فلػػيس ل ػ اؼبسػػحخم ألف اؼبعصػػية هنػػا ه نفػػس اللػػبس كالرخصػػة
منوطة ب كهثا إذا ك د ا﵀رـ نعلن فال يعاف على اؼبعصية ؼبن لبس
اػبف كهو قادر على لبس النعلن()3خم لقول لى ا﵁ علي كللم ...« :فمن مل هبد
نعلن فليلبس اػبفن كليقطع ما حب يكونا ألفيف من الكعبن»(.)4
* مػػن لػػافر للمكػػس عػػاص بالسػػفر فالسػػفر نفس ػ معصػػية كالرخصػػة منوطػػة ب ػ أم
معلقػػة ب ػ كمرتتبػػة علي ػ ترتػػب اؼبسػػبب علػػى السػػبب فػػال تبػػاح في ػ الرخصػػة .فمػػن لػػافر لػػفر
معصية و هبوز ل الفطر كو قصر الصالة كو اعبمع بن الصالتن(.)5
* لو ك د العا ي بسفر ماء كاحتاج إلي للعط مل هبز ل التيمم.
* و هبوز للعا ي بسفر ترؾ اعبمعة.
للقراه559 /01:

( )1ين ر الثخري
( )2ين ر اؼبصدر السابق 556 /9 :كاؼبغين وبن قدامة910 /9 :
( )3اؼبغين وبن قدامة 910 /9 :كالثخرية للقراه556 /9 :
( )4فتح البارم بشرح ربيح الباارم .ؾ :اغب  .ب :ما و يلبس ا﵀رـ من الثياب .رقم "910 /9:"0295
( )5السػػفر طبسػػة :كا ػػب كمنػػدكب كيقصػػر كيفطػػر في مػػا كمبػػاح كيػػرتخص فيػ كؿبػػرـ :كيبنػػع فيػ الػػرتخص فػػال
هبوز ل الفطر كالقصر سبتعا بالرخصةخم ألف اؼبعصية و تكػوف لػبب الرخصػة كمكػرك  :إف قلنػا :بػاؼبنع ه ا﵀ػرـ
كر كإو از الرتخص كالعا ي ه لفر ـبالف للعا ي بسفر  .ين ر الثخرية للقراه967/5 :
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* و هبوز للعا ي أكيف اؼبيتة إف اضطر لثلك.
* من كاف ب مرض كهو عاص بسفر و هبوز ل التيممخم ألن قادر على التوبة.
أدلتَه:
التدؿ اعبم ور على ربة ما ذهبوا إلي دبا التدؿ على ػربة القاعػدة باإلضػافة إىل
قول تعاىل :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﱠ (.)1
وجه داللة اآلية:
إف ا﵁ ػ لػبربان كتعػاىل ػ مل يػبح أكػيف اؼبيتػة للملػطر البػاغي كالعػادمخم ألاػم عصػاةخم
كالعا ي و يرتخص بالرخص الشرعية.
القول الجاىي :أف العا ي بسفر لػ الػرتخص كالتمتػع بػالرخص الشػرعية كهػو مػثهب
اغبنفية(.)2
فاغبنفيػػة مل يقول ػوا بصػػربة القاعػػدة كف م ػوا مػػن النص ػػوص كأن ػ و ف ػػرؽ بػػن العا ػػي
بس ػػفر كالعا ػػي ه ل ػػفر فج ػػوزا للمس ػػافر ل ػػفر معص ػػية الفط ػػر كالقص ػػر كغ ػػري ذل ػػك م ػػن
الرخص.
دليلَه :التدؿ األحناؼ بدلييف عقلي كهو :ػ
قاؿ ابن عابدين ..." :كلػو كػاف عا ػيا بسػفر أم بسػبب لػفر بػأف كػاف مبػمل لػفر
علػػى اؼبعصػػية كمػػا لػػو لػػافر لقطػػع طريػػق مػػثال...خم ألف القػػبح الػػاكر و يعػػدـ الشػػرعية كهػػو
قابيف لالنفكاؾ كالبيع كقت النداء فإنػ قػبح لػرتؾ السػعي كهػو قابػيف لالنفكػاؾ إذ قػد يو ػد
ت ػػرؾ الس ػػعي ب ػػدكف البي ػػع كب ػػالعكس ف ك ػػثا هن ػػا إلمك ػػاف قط ػػع الطري ػػق كالس ػػرقة م ػػثال ب ػػال
لفر"(.)3

( )1البقرة:
( )2ين ػػر حاشػػية رد ا﵀تػػار علػػى الػػدر اؼباتػػار شػػرح تنػػوير األبصػػار ه فق ػ مػػثهب أيب حنيفػػة كيلي ػ تكملػػة ابػػن
عابدين .ـ :دار الفكر099 /5 :
( )3اؼبصدر السابق
079
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الرتجيح:
كالرا ح كا﵁ أعلم ما ذهب إلي صب ور العلماء من اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلػة مػن منػع
العا ػػي مػػن الػػرتخص بػػالرخص الشػػرعيةخم ؼبػػا ثبػػت مػػن أدلػػة النقػػيف مػػن آيػػات القػػرآف كأحاديػ
الني لى ا﵁ علي كللم كهو اؼبوافق للمعقوؿخم فإن و يكوف مقبػوو أف ين ػى عػن الفربشػاء
كاؼبنك ػػر كيرفػ ػػع اؼبشػ ػػقة كاغبػ ػػرج ورتكا مػ ػػا كبػ ػػثلك تكػ ػػوف هػ ػػث القاعػ ػػدة ػ ػػربيربة موافقػ ػػة
للمقا د الشرعية.

انخاتًــــــت
اغبمػػد ﵁ أكو كآخ ػرا كبمػػد تعػػاىل أف منربنػػا نعمػػة العقػػيف كالتػػدبري كالصػػالة كالسػػالـ
على ليدنا ؿبمد معلم الناس اػبري أرلل رب رضبة للعاؼبن كعلى آل ك ربب أصبعن.
كبعدن
ف ث خال ة ؽبث الرحلة العلميػة اؼبباركػة أػبػص في ػا أهػم النتػائ الػ تو ػلت إلي ػا
كهي:
0ػ هث القاعدة من القواعد ال يندرج ربت ا العديد من الفركع كاؼبسائيف الفق ية.
 5ػ هث القاعدة ثبت ػربت ا كالتأكيػد علػى ػربت ا بآيػات مػن القػرآف كأحاديػ مػن
لنة الني لى ا﵁ علي كللم.
 9ػ إف الرخص الشرعية شرعت للتافيف كرفع اؼبشقة كاغبرج.
 9ػ إف الشرع اغبكيم و يعن بأحكام على ارتكاب اؼبعا ي.
 2ػ و هبوز للعا ي بسفر أف يرتخص بالرخص الشرعية.
 6ػ إف اؼبعا ي من ا الكبائر كالصغائر.
 7ػ إف هث القاعدة مشلت الكبائر كالصغائر.
 8ػ إف اعبم ػػور مػػن اؼبالكيػػة كالشػػافعية كاغبنابلػػة متفقػػوف علػػى ػػربة القاعػػدة كأدر ػوا
ربت ا العديد من اؼبسائيف كالفركع الفق ية.
 9ػ إف األحنػػاؼ خػػالفوا اعبم ػػور كمل يعمل ػوا القاعػػدة كالثابػػت عنػػدهم أف اؼبسػػافر ل ػ
الرتخص ه أم لفر لواء كاف لفرا مباحا أك معصية.
هث أهم النتائ ال تو لت إلي ا .ألأؿ ا﵁ أف ينفع ا.
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انًظادر وانًراجع



















القرآف الكرمي بركاية قالوف عن نافع.
األشبا كالن ائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علػي عبػد الكػاه السػبكي .ت :عػادؿ عبػد
اؼبو ود كعلي معوض .ـ :دار الكتب العلمية ػ بريكت.
األشبا كالن ائر ه قواعد كفركع الشافعية عبالؿ الدين عبد الرضبن السيوطي
اإل ػػابة ه سبييػػز الصػػربابة لشػ اب الػػدين العسػػقالين .ت :علػػي ؿبمػػد الباػػارم .ـ :دار
الة مصر ػ الفجالة ػ القاهرة.
أ ػػوؿ الفقػ تارىبػ كر الػ لشػػعباف ؿبمػػد إظباعيػػيف .ط :الثانيػػة .ـ :دار السػػالـ كاؼبكتبػػة
اؼبكية ػ مكة اؼبكرمة.
األعالـ ػبري الدين الزركلي .ط :اػبامسة .ـ :دار العلم للمالين ػ بريكت.
تثكرة اغبفاظ أليب عبد ا﵁ مشس الدين الثهي .ـ :دار الرتاث العريب.
ثيب الت ثيب ألضبد بن حجر العسقالين .ت :مصػطفى عبػد القػادر .ـ :دار الكتػب
العلمية ػ بريكت.
ػ ػػامع البيػ ػػاف ه تأكيػ ػػيف آم القػ ػػرآف أليب عفػ ػػر الط ػ ػػربم .تصػ ػػربيح :مكتػ ػػب التربقي ػ ػػق
كاإلعداد العلمي بدار العلوـ .ـ :دار ابن حزـ كدار اإلعالـ.
حاشية رد ا﵀تار ﵀مد أمن الش ري بابن عابدين على الدر اؼباتار شػرح تنػوير األبصػار.
ـ :دار الفكر ػ بريكت
الػػديباج اؼبػػثهب ه معرفػػة أعيػػاف اؼبػػثهب إلبػراهيم بػػن نػػور الػػدين اؼبعػػركؼ بػػابن فرحػػوف.
ت :مأموف بن ؿبي الدين .ط :األكىل .ـ :دار الكتب العلمية ػ بريكت.
الثخرية لش اب الدين القراه .ت :ؿبمد حجي .ط :األكىل .ـ :دار الغرب اإللالمي.
ركض ػػة الط ػػالبن كعم ػػدة اؼبفت ػػن ﵀ ػػي ال ػػدين وب ػػش ب ػػن ش ػػرؼ الن ػػوكم .إشػ ػراؼ :مكتب ػػة
البربوث كالدرالات .ـ :دار الفكر.
لنن أيب داكد أليب داكد لليماف بن األشع األزدم .ـ :الدار اؼبصرية اللبنانية
لري أعالـ النبالء لشمس الدين الثهي .ط :العاشرة .ـ :مللسة الرلالة ػ القاهرة.
شجرة النور الزكية ﵀مد مب ؿبمد ـبلوؼ.ـ :دار الفكر.
شػػرح تنقػػيح الفصػػوؿ ه اختصػػار ا﵀صػػوؿ ه األ ػػوؿ لش ػ اب الػػدين أضبػػد بػػن إدريػػس
القراه .اعتناء :مكتب البربوث كالدرالات .ـ :دار الفكر.
شرح ربيح مسلم أليب زكريا وبي بن شرؼ النوكم .ت :ط عبد الرؤكؼ لعد .نشػر:
اؼبكتبة التوفيقية ػ القاهرة.
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طبقات الشافعية الكربل لتاج الدين بن تقي الدين السبكي .ط :الثانيػة .ـ :دار اؼبعرفػة ػ
بريكت.
الطبقات الكربل وبن لعد.ـ :دار بريكت للطباعة كالنشر.
عوف اؼبعبود ش لنن أيب داكد أليب الطيب ؿبمد مشس اغبق الع يم آبػادم مػع شػرح ابػن
القيم اعبوزية .ط :األكىل .ـ :دار الكتب العلمية ػ بريكت.
فػػتح البػػارم شػػرح ػػربيح الباػػارم ألضبػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر العسػػقالين .تػػرقيم :ؿبمػػد
عبد الباقي .تصربيح :ؿبب الدين اػبطيب .ـ :دار اؼبعارؼ ػ بريكت.
الفركؽ لش اب الدين أيب العبػاس أضبػد بػن إدريػس اؼبشػ ور بػالقراه .ط :األكىل .ـ :دار
الكتب العلمية ػ بريكت.
قواعػػد األحكػػاـ ه مصػػا األنػػاـ أليب ؿبمػػد عػػز الػػدين بػػن عبػػد السػػالـ .ط :الثانيػػة .ـ:
مللسة الرياف ػ بريكت.
القواع ػػد أليب بك ػػر ب ػػن ؿبم ػػد اؼبع ػػركؼ باغبص ػػين .ت :ربي ػػيف ب ػػن ؿبم ػػد.ط :األكىل .ـ:
مكتبة الرشيد ػ الرياض.
القواعػػد كالفوائػػد األ ػولية كمػػا يتعلػػق ػػا مػػن األحكػػاـ الفرعيػػة .أليب اغبسػػن عػػالء الػػدين بػػن
عباس البعلي اؼبعركؼ بابن اللرباـ .ضب  :ؿبمد شاهن .ـ :دار الكتب العلميةػ بريكت
لس ػػاف العػ ػػرب عبمػ ػػاؿ الػ ػػدين ؿبمػ ػػد بػ ػػن مك ػػرـ بػ ػػن من ػ ػػور .تقػ ػػدمي :عبػ ػػد ا﵁ العالئػ ػػي.
تصنيف :يولف خياط .ـ :دار لساف العرب ػ بريكت.
اؼببسوط لشمس الدين السرخسي .ط :الثالثة .ـ :دار اؼبعرفة ػ بريكت.
اؼبعجػ ػػم الولػ ػػي ؾبمػ ػػع اللغػ ػػة العربيػ ػػة دبصػ ػػر .ط :الثالثػ ػػة .ـ :مطػ ػػابع األكفسػ ػػت بشػ ػػركة
اإلعالنات الشرقية.
اؼبغػػين لعبػػد ا﵁ بػػن أضبػػد بػػن قدامػػة اؼبقدلػػي علػػى ـبتصػػر أيب القالػػم عمػػر بػػن حسػػن
اػبرقي .ـ :دار عامل الكتب ػ بريكت
اؼبنثور ه القواعد أليب بدر الدين ؿبمد بػن ػادر اؼبعػركؼ بالزركشػي .ت :ؿبمػد حسػن.
ط :األكىل .ـ :دار الكتب العلمية ػ بريكت
اؼبوافق ػػات ه أ ػػوؿ الشػ ػريعة أليب إل ػػرباؽ إبػ ػراهيم ب ػػن مول ػػى اللام ػػي .ت :عب ػػد ا﵁
دراز .ـ :دار اؼبعرفة ػ بريكت.
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العالقة بني التغزيع اإلصالوي
والتغزيع الوضعي
دراصة وكارٌة
إعداد الدنتور :العىزي بالعدة
قضتاذ حماضس جبامعُ املطًلُ ،اجلصآس
ملدص
يتن ػػاكؿ ه ػػثا البرب ػ العالق ػػة ب ػػن التشػ ػريع اإلل ػػالمي كالتشػ ػريع الوض ػػعي كذل ػػك م ػػن
خالؿ إ راء مقارنة عامة بن التشريعن.
كقػػد بيٌنػػت الدرالػػة تفػػوؽ الشػريعة اإللػػالمية علػػى القػوانن الوضػػعية كلػػبق ا إىل تقريػػر
كيف اؼببادئ اإلنسانية كالن ريات العلميػة كبالتػا فػإف الشػريعة اإللػالمية زبتلػف عػن القػوانن
الوضعية اختالفات ألالية كتتميز عن ا دبميزات وهرية .كلكن مع هػثا فػإف مػا أقبػز العقػيف
البشػػرم مػػن خػػالؿ ذباربػ كخرباتػ كيػػلدم إىل مصػػا إنسػػانية ف ػػثا و يتعػػارض مػػع الش ػريعة
اإللالمية كبالتا ف و ؿبيف تقدير كاعتبار ألف اؼبصلربة أينما تو د فىػثى مم شرع ا﵁ تعاىل.
الكلمات المفتاحياة :التشػريع اإللػالمي التشػريع الوضػعي الشػريعة الفقػ القػانوف
أك اوختالؼ.
Summary
This paper deals with the relationship between Islamic
legislation and positive legislation, through a general comparison
between the two legislations. The study showed the superiority of
Islamic legislation on positive legislation, as well as the previous
report on all humanitarian principles and scientific theories. Thus,
Islamic legislation differs fundamentally from positive legislation
and has substantial advantages. However, what the human mind
has achieved through its experiences and experiences leads to
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human interests. This is not contrary to Islamic law, but it is
appreciated and considered, because the interest wherever there is
is God's law.
Keywords: Islamic legislation, positive legislation, Sharia,
jurisprudence, law, differences similarities.

مقودمة
عػػاش اؼبسػػلموف حينػػا مػػن الػػدهر ه اػػيف حكػػم الش ػريعة اإلل ػػالمية ه صبيػػع من ػػاحي
اغبيػ ػػاة إىل أف ػ ػػاء اولػ ػػتعمار األكركيب كغ ػ ػزا الػ ػػبالد العربيػ ػػة كاإللػ ػػالمية ككػ ػػاف مػ ػػن أهداف ػ ػ
األلالية فك الصلة بن التمع كشريعت كعزل عن ا.
كمػػن ػػة أخػػرل حػػاكؿ هػػثا اولػػتعمار تصػػدير الق ػوانن األكربيػػة إىل العػػامل اإللػػالمي
لتكوف هي اغبى ىك يم كهي اؼبصدر الرئيس الثم تستمد من األكامر كالنواهي.
كلكػػن مػػع هػػثا فػػإف الػػدكؿ اإللػػالمية اليػػوـ تتبػػمل ه دلػػاتريها القانونيػػة مر عيػػة الشػريعة
اإللػػالمية إمػػا بػػالنص علػػى أف اإللػػالـ ديػػن الدكلػػة أك كػػوف الش ػريعة اإللػػالمية هػػي اؼبصػػدر
األلالي للتشريع.
كلثلك يطرح التساؤؿ اآليت :هيف كيف ما يأيت من الشػرؽ أك الغػرب و يصػلح أـ أ مف مػا
أقبز العقيف البشرم من خالؿ ذبارب كخرباتػ كيػلدم إىل مصػا إنسػانية و بػ مد أف يكػوف ؿب مػيف
تقدير.
كؽب ػػثا ك ػػب البرب ػ ه العالق ػػة ب ػػن ه ػػث الثنائي ػػة ب ػػن التشػ ػريع اإلل ػػالمي كالتشػ ػريع
الوضعي.
كللوقوؼ علػى هػث العالقػة و بػ مد مػن التمييػز بػن اؼبصػطلربات الػثالث الشػريعة كالفقػ
كالقانوف.
كمن ىمث فإف درالة هثا اؼبوضوع يقتلي التطرؽ إىل اعبوانب اآلتية:
* -مف وـ الشريعة اإللالمية كالفق اإللالمي كالعالقة بين ما.
* -خصائص الفق اإللالمي كمبادئ .
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* -مف وـ القانوف الوضعي كخصائص .
* -موازنة عامة بن التشريع اإللالمي كالتشريع الوضعي.

أوال :يفهىو انشرَعت اإلصاليُت
وانفمه اإلصاليٍ وانعاللت بُُهًا
 -1تعريا ااف ال ا اريعة اإل ا ااالمية :أم مف ػ ػػوـ ل ػ ػ معػ ػػمل لغػ ػػوم كمعػ ػػمل ا ػ ػػطالحي
كبالتػػا و بػػد مػػن ضػػبط لغويػػا مث ضػػبط ا ػػطالحيا .كلكػػن قبػػيف ذلػػك فػػإف هػػثا اؼبصػػطلح
مركػػب مػػن كلمتػػن :الشػريعة كاإللػػالمية .كبالتػػا لبيػػاف مف ػػوـ هػػثا اؼبصػػطلح وبػػد مػػن تعريفػ
باعتبار مفردي مث باعتبار مركبا.
) (1
أ-تعريف ال ريعة لغة  :الشريعة ه اللغة ؽبا معنياف:
* -الشريعة دبعمل الطريقة اؼبستقيمة كمن هػثا اؼبعػمل قولػ ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠاعباثيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة .08 :كمثل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ه ذلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعة ﭐ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ اؼبائػػدة .98 :أم طريقػػة مسػػتقيمة و اعو ػػاج
في ا كو التواء.
* -الش ػريعة تطلػػق علػػى مػػورد اؼبػػاء اعبػػارم الػػثم يقصػػد للشػػرب حي ػ تقػػوؿ العػػرب
كشػب ت دبػورد اؼبػاء ألف الشػريعة اإللػالمية ربػي
شرعت اإلبيف إذا كردت شريعة اؼباء لتشػرب ي
النفوس كما وبي اؼباء اعبسػم .ف ػي مصػدر كػيف اػبػري كالرخػاء كالسػعادة ه الػدنيا كاآلخػرة ﭧﭐ

ﭐﭨﭐﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﱠ األنفاؿ.59 :
كعلي فالشػريعة تطلػق ه اللغػة علػى مػورد اؼبػاء كمنبعػ كمصػدر كمػا تطلػق علػى الػدين
كالطريقة كاؼبن اج كالسنة.
ب -تعريااف ال ا اريعة اص ااطالحا :ه ػػي مػػا ش ػػرع ا﵁ تعػػاىل للن ػػاس مػػن قواعػػد الػػدين
كافػ ػػة ل ػ ػواء مػ ػػا تعلػ ػػق بالعقيػ ػػدة الدينيػ ػػة أك بػ ػػاألخالؽ أك بأفعػ ػػاؿ اؼبكلفػ ػػن مػ ػػن عبػ ػػادات
كمعامالت).(1
) -(1ان ػػر :الػرازم ـبتػػار الصػرباح مػػادة شػػرع ص .090شػػلي مصػطفى اؼبػػدخيف ه التعريػػف بالفقػ اإللػػالمي
كقواعد اؼبلكية كالعقود في ص.02
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إذف الشػريعة هػي ؾبمػوع األحكػاـ الػ أنزؽبػػا ا﵁ تعػاىل علػى عبػاد كهػي تشػميف ثػػالث
دكائر ألالية:
* -دائرة العقائد :كهي ما يسمى بعلػم الكػالـ أك أ ػوؿ الػدين أك علػم العقيػدة كهػث
الدائرة تتعلق باإليباف بالغيبات كالسمعيات كالنبوءات.
* -دائرة األخالؽ :كهي ما يسمى بعلم األخالؽ.
* -دائرة األحكاـ العملية من عبادات كمعامالت :كهي ما يسمى بعلم الفق .
واإل المية :نسبة إىل اإللالـ.
واإل ااالم لغ ااة مص ػػدر أل ػػلم ،كه ػػو يس ػػتعميف ه او ػػطالح الش ػػرعي دبع ػػمل اػبل ػػوع
كاونقياد ألمر ا﵁ كالتسليم لقلائ كأحكام كالرضػا ػا .كمنػ قولػ ﭨﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﭐﱠ البقرة.090 :
كمػػا الػػتعميف ه العقائػػد األ ػػلية كاأللػػس كاؼببػػادئ للعقيػػدة اإللػػالمية ال ػ ػػاء ػػا
) (
األنبياء كالرليف علي م الصالة كالسالـ  2كلثلك ح ك ف م بأام مسػلموف ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ اؼبائدة .99 :كعلي فالشريعة كالدين كاؼبلة دبعمل كاحد.
كاشػت ر الػتعماؿ اإللػػالـ دبعػمل الػدين الػػثم بعػ ا﵁ بػ ؿبمػػد ػلى ا﵁ عليػ كلػػلم
كمنػ ػ ػ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱠ اؼبائ ػ ػػدة.9 :
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ آؿ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػراف:
.72
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ آؿ عمراف.09 :
كهو ثا اؼبعمل األخري مرادؼ للشريعة اإللالمية فيشميف كيف ما اء بػ رلػوؿ ا﵁ مػن
عقائد كتعاليم يخليقية كأحكاـ تشريعية).(3
=

) – (1ان ر :ظبري عالي كهيثم ظبري عالي القانوف الوضعي اؼبقارف بفق الشريعة ص .99
) – (2كهػػثا يعػػين أف الش ػريعة اإللػػالمية تلتقػػي مػػع الش ػرائع السػػماكية السػػابقة ه اؼبصػػدر كهػػو ا﵁ تعػػاىل .بينمػػا
تفػػرتؽ علي ػػا ه أف الش ػريعة اإللػػالمية ربتػػوم علػػى أحكػػاـ عمليػػة من مػػة للعالقػػات اؼباتلفػػة .مػػع العلػػم أف
الشريعة اإللالمية باعتبارها خاسبة الشرائع ف ي نالاة ؼبا لبق ا كهي كحدها دكف غريها كا بة اإلتباع.
) – (3ان ر :شلي مصطفى اؼبدخيف ه التعريف بالفق اإللالمي كقواعد اؼبلكية كالعقود في ص .06 -02
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كعلػػى هػػثا فالش ػريعة اإللػػالمية ه او ػػطالح الشػػرعي هػػي األحكػػاـ ال ػ شػ ٌػرع ا ا﵁
لعباد لواء أكاف تشريع هث األحكاـ بالقرآف أـ بسنة الني ؿبمػد ػلى ا﵁ عليػ كلػلم مػن
قوؿ أك فعيف أك تقرير.
فالش ػريعة اإللػػالمية إذف ه او ػػطالح ليسػػت إو هػػث األحكػػاـ اؼبو ػػودة ه القػػرآف
الكرمي كه السنة النبوية كال هي كحي من ا﵁ إىل نبي ؿبمد  ليبلغ ا إىل الناس).(4
ك ثا اؼبعمل فإف الشريعة اإللالمية تتصف بو فن:
األوه :أاػػا أحكػػاـ معصػػومة كمنزهػػة عػػن اػبطػػأ كالػػوهم كالػػنقص ألاػػا ػػادرة مػػن ا﵁
تعاىل اؼبو وؼ بصفات الكماؿ.
الثاااني :أاػػا أحكػػاـ خالػػدة ك ػػاغبة لكػػيف زمػػاف كمكػػاف ألف نصو ػ ا عامػػة كؾب ػػردة
بإمكااا إمداد الت دين كاؼبكلفن بثركة مػن األحكػاـ الفق يػة لكػيف الوقػائع كالتصػرفات ككفػق
كيف ال ركؼ كاؼبالبسات.
ك ػػثين الو ػػفن تتمػػايز الش ػريعة اإلل ػػالمية عػػن الفق ػ ال ػػثم يع ػػين مفػػاهيم الت ػػدين
لنصوص الشريعة.
كمن مث فإف التشريع اإللالمي من حي اؼبصدر نوعاف:
األوه :تش ػريع إلػػالمي ؿبػػض كهػػو يشػػميف القواعػػد التش ػريعية اؼبسػػتمدة مػػن النصػػوص
الثابتة بالوحي اؼبتمثيف ه القرآف كالسنة ف ي و تتربميف التغيري كالتبدييف ف ي أحكاـ قطعية.
الثاااني :تش ػريع إلػػالمي كضػػعي كهػػو اآلراء الفق يػػة او تماعيػػة الػ تتعلػػق دبعػػامالت
الناس كال أكردها الفق اء الت دكف كهي طبعا مستمدة من الكتاب كالسنة.
كمػػن مصػػطلح الش ػريعة أك الشػػرع اشػػتقت كلمػػة شػػرع دبعػػمل أنشػػأ كل ػ من فيقػػاؿ شػػرع
كبن الن م كأكضح األحكاـ.
ال ٌدين يشرع شرعا إذا ل من القواعد م
كالتشػ ػ ػػريع مصػ ػ ػػدر ش ػ ػ ػمرع كيعػ ػ ػػين أك إ ػ ػ ػػدار الق ػ ػ ػوانن أك بيػ ػ ػػاف األحكػ ػ ػػاـ كالقواعػ ػ ػػد

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﱠ الشورل.09 :
كالشريعة اإللالمية تعين ؾبموعة القواعد كالن م كاألحكاـ ال شرع ا ا﵁ لعباد .
كهث القواعد تسمى شرعا أك شريعة على ألاس التقامت ا.
) - (4ان ر :زيداف عبد الكرمي اؼبدخيف لدرالة الشريعة اإللالمية ص.99
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كتسمى دينا باعتبار اػبلوع ؽبا كعبادة.
كتسمى ملمة باعتبار أاا أمليت ككتبت على الناس لتن يم حيا م كشلكام .
 -2تعريا ااف الفقا ااه اإل ا ااالمي :بيػ ػػاف حقيقػ ػػة الفق ػ ػ يقتلػ ػػي تعريػ ػػف الفق ػ ػ ه اللغػ ػػة
كاو طالح.
أ-تعريااف الفقااه لغااة :معػػمل الفق ػ ه لغػػة العػػرب يػػدكر حػػوؿ الف ػػم كالفطنػػة كاإلدراؾ
كالعلم كهثا اؼبعػمل دلمػت عليػ اؼبعػا م العربيػة) . (2كلكػن بصػورة أدؽ فػإف معػمل الفقػ ه اللغػة
ل معنياف:
األوه :الف م اؼبطلق للشيء يقاؿ فالف يفق اػبري أك الشر أم يف م .
الثاني :الف م اػباص لغػرض اؼبػتكلم مػن كالمػ كلػثلك قػاؿ ابػن القػيم’’:الفقػ أخػص
مػػن الف ػػم ألف الفقػ ف ػ يػم مػراد اؼبػػتكلم مػػن كالمػ كهػػو قػػدر زائػػد علػػى ؾبػػرد ف ػػم اللف ػ ه
اللغػػة‘‘) . (3كيش ػ د ؽبػػثا اؼبعػػمل قول ػ ﭐﭨﭐﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲵ ﲶ ﱠ ط ػ .58 – 57 :
أم يف مو  .وﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ هود .90 :أم و نف م .
كتق ػػوؿ الع ػػرب :أكيت ف ػػالف فق ػػا فق ػػا ه ال ػػدين أم ف م ػػا ل ػ  .ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ ﱠ التوبة .055 :أم ليكونوا علماء ب .
كقػػد دعػػا النػػي  لعبػػد ا﵁ بػػن عبػػاس فقػػاؿ’’:الل ػػم فق ػ ه الػػدين كعلٌمػ التأكيػػيف‘‘
) .(4أم ف م  .كقد التجاب ا﵁ دعاء فكاف ابن عباس أعلم الناس ه زمان بالقرآف الكرمي.
ب -تعريااف الفقااه اصااطالحا :أطلػػق الفق ػ ه بدايػػة األمػػر كه ػػدر األكؿ لإللػػالـ
على علم الدين دكف غري من العلوـ كهثا لشرف حي يقوؿ الني ’’:من يػرد ا﵁ بػ خػريا
يفق ه الدين‘‘).(1
) (1

) - (1ان ر :ظبري عالي كهيثم ظبري عالي القانوف الوضعي اؼبقارف بفق الشريعة ص .99
) –(2ان ر :ابن من ور لساف العرب .مادة (فق ) م  2ج 98ص.9921
) –(3ابن القيم :إعالـ اؼبوقعن .ج 5ص.569
) –(4أخر ػ الباػػارم ه ػػربيرب ه كتػػاب الوضػػوء بػػاب :كضػػع اؼبػػاء عنػػد اػبػػالء .كمسػػلم ه ػػربيرب ه
كتاب فلائيف ابن عباس.
)- (1أخر الباارم ه ربيرب ( )57/0ه كتاب العلم باب :من يرد ا﵁ ب خػريا يفق ػ ه الػدين .رقػم(.)70
كأخر مسلم( )965ه كتاب الزكاة باب :الن ي عن اؼبسألة .رقم(.)0199
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كعلي أطلق لف الفق ه او طالح الشػرعي علػى صبيػع األحكػاـ الدينيػة الػ ػاءت
ػػا الش ػريعة اإللػػالمية ل ػواء أكانػػت هػػث األحكػػاـ متعلقػػة دبسػػائيف العقيػػدة أك األخػػالؽ أك
العبادات أك اؼبعامالت.
ك ػ ػػثا اؼبع ػ ػػمل او ػ ػػطالحي للفق ػ ػ ػ ػػاء تعري ػ ػػف اإلم ػ ػػاـ أيب حنيف ػ ػػة للفق ػ ػ اإلل ػ ػػالمي
بقول ’’:هو معرفة النفس ما ؽبا كما علي ا‘‘) .(2كاؼبقصود بثلك ما هبوز ؽبا كما هبب علي ا.
تغري على مف وـ الفق ه او طالح فصار يطلق على العلػم باألحكػاـ الشػرعية
مث طرأ ٌ
الثابت ػػة ألفع ػػاؿ اؼبكلف ػػن خا ػػة ك ػػالو وب كاغب ػػر كالن ػػدب كالكراه ػػة كاإلباح ػػة كك ػػوف العق ػػد
ػػربيربا أك فالػػدا أك بػػاطال ككػػوف العبػػادة أداء أك قلػػاء) .(3كاشػػرتطوا أف يكػػوف العلػػم ػػث
األحكاـ عن طريق الن ر كاو ت اد ه األدلة الشرعية .كؽبثا عمرف اإلماـ الشافعي بقول ’’:هػو
العلػم باألحكػاـ الشػرعية العمليػػة اؼبكتسػب مػن أدلت ػا التفصػػيلية‘‘ .كهػثا التعريػف هػو الػرا ح
عند كثري من العلماء).(4
ك ثا اؼبعمل او طالحي اعبديد لكلمة الفقػ خر ػت مػن مف ومػ األحكػاـ اوعتقاديػة
كاألخالقية ك ار مدلول قا را على األحكاـ العملية (العبادات كاؼبعامالت) فق .
ج -تقةا اايمات الفقا ااه :الفق ػ ػ اإلل ػػالمي ن ػ ػػاـ ش ػػاميف ي ػػن م عالقػ ػػة اإلنس ػػاف برب ػ ػ
كالعالقػػات بػػن األف ػراد كاعبماعػػات كالػػدكؿ اإللػػالمية بغريهػػا مػػن الػػدكؿ ه السػػلم كاغبػػرب
كؽبػػثا قسػػم الفق ػػاء إىل قسػػمن رئيسػػين عبػػادات كعػػادات كهػػثا التقسػػيم مبنػػا اخػػتالؼ
اؼبقصود األ لي من مػا فمػا كػاف الغػرض األكؿ منػ التقػرب إىل ا﵁ كشػكر كابتغػاء الثػواب ه
اآلخرة ف و من قسم العبادات كالصالة كالصياـ كالزكاة كاغب كاعب اد كالنثر ه القربات.
كمػػا كػػاف اؼبقصػػود منػ ربقيػػق مصػػلربة دنيويػػة أك تن ػػيم عالقػػة بػػن فػػردين أك صبػػاعتن
كمػػا شػػاكيف ذلػػك ف ػػو مػػن قسػػم العػػادات كػػالبيع كاإل ػػارة كاؼبزارعػػة كالشػػركة كاغبوالػػة كالكفالػػة
كالرهن كغريها.
كهنػػاؾ فػػرؽ آخػػر بػػن النػػوعن متفػػرع عػػن الفػػرؽ السػػابق كهػػو أف األ ػػيف ه العبػػادات
أاػػا غػػري معقولػػة اؼبعػػمل ػػاءت ػػا النصػػوص آمػػرة أك ناهيػػة و يعلػػم حقيقت ػػا إو ا﵁ تعػػاىل
) – (2الشوكاين إرشاد الفربوؿ .ص.9
) – (3ان ر :زيداف عبد الكرمي اؼبدخيف لدرالة الشريعة اإللالمية.69-65 :
) – (4ان ر :الشوكاين إرشاد الفربوؿ .ص .9الزحيلي كهبة الفق اإللالمي كأدلت ج 0ص.06

الاالقةةةةةةةة اةةةةةةةم الت ةةةةة ةريض ا ضةةةةةةةالل الت ةةةةة ةريض الوضةةةةةةةا دراضةةةةةةةة ليتاروةةةةةةةة

64

ككػػيف مػػا نعرفػ مػػن ًح ىك ًم ػػا كعلل ػػا فبػػا كرد بػ الػػنص أك عػػرؼ باولػػتنباط و أثػػر لػ ه قيػػاس
كو إباحة كو إلغاء.
كأما العادات فاأل يف في ا أاػا معقولػة اؼبعػمل يػدرؾ العقػيف كثػريا مػن ألػرارها كألػلوب
التش ػريع في ػػا مل يعمػػد إىل التفا ػػييف بػػيف ػػاء باأل ػػوؿ الكليػػة كالقواعػػد العامػػة مث أكثػػر مػػن
التعلييف ليكوف ذلك عونا للفق اء على التطبيق م ما تغري الزمن كاختلفت البي ات.
كالفق ػػاء قسػػموا العػػادات إىل ؾبموعػػات كلكػػن مل يػػثهبوا طػػويال ه الفصػػيف بػػن هػػث
الموع ػػات كم ػػا فع ػػيف ر ػػاؿ الق ػػانوف الوض ػػعي ونع ػػداـ الفائ ػػدة اؼبرتتب ػػة عل ػػى ه ػػثا الفص ػػيف ه
ن ػػرهم حيػ مل يكػػن عنػػدهم قلػػاء متنػػوع ىبػػتص كػػيف نػػوع منػ بالفصػػيف ه دعػػاكل خا ػػة
كمل يكػػن هنػػاؾ إ ػراءات ـبتلفػػة ه إثبػػات اغبقػػوؽ .فالقلػػاء موحػػد كاإل ػراءات تكػاد تكػػوف
كاحػػدة كالقاضػػي وبكػػم ه كػػيف ن ػزاع يرفػػع إلي ػ و فػػرؽ ه ذلػػك بػػن مػػا يتعلػػق بػػاألمواؿ كمػػا
يتعلق بالدماء كاألعراض كغريها.
كمػػع ذلػػك قبػػد الفقػ اإللػػالمي ػػاء جبميػػع فػػركع القػػانوف الوضػػعي اغبػػدي العػػاـ منػ
كاػباص.
فالق ػػانوف ال ػػدك الع ػػاـ حبث ػ الفق ػػاء ه اؼبس ػػائيف اؼبتعلق ػػة ب ػػاغبركب كأل ػػبا ا كنتائج ػػا
كعالقة األمة اإللالمية بغريها.
كأمػػا القػػانوف العػػاـ الػػداخلي بأنواعػ األربعػػة الدلػػتورم كاإلدارم كاؼبػػا كاعبنػػائي فقػػد
حبث الفق اء ما بن مولع كمليق.
فاعبنػػائي حبث ػ الفق ػػاء ه بػػاب اعبناي ػػات كاغب ػػدكد كالتعزي ػرات كغريه ػػا .كالق ػػانوف اؼب ػػا
حبث الفق اء ه مواضػع متفرقػة مػن كتػب الفقػ عنػد الكػالـ علػى الزكػاة كالعشػر كاػبػراج كاعبزيػة
كالركاز كغريها كبو عاـ فإن يبرب ه تن يم بن اؼباؿ(خزانة الدكلة) ببياف مػوارد كاألمػواؿ
ال توضع في كالو و ال تصرؼ في ا هث األمواؿ.
أمػػا القػػانوف الدلػػتورم الػػثم وبػػدد ش ػػكيف اغبكػػم ه الدكلػػة كيبػػن الس ػػلطات العامػػة
في ا كيوزع اوختصا ػات بين ػا .كوبػدد عالقػات التعػاكف كالرقابػة بػن هػث السػلطات كيبػن
اغبريات العامػة كحقػوؽ األفػراد قبػيف الدكلػة .ككػثا القػانوف اإلدارم الػثم يػن م نشػاط السػلطة
التنفيثي ػػة ه أداء كايفت ػػا كقيام ػػا عل ػػى أم ػػر اؼبراف ػػق العام ػػة فق ػػد حبث ػ الفق ػػاء فيم ػػا يع ػػرؼ
بالسيالة الشرعية أك األحكاـ السلطانية.
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كأما القانوف اػباص كفركع كالقانوف اؼبدين اؼبن م لبحواؿ العينيػة أك الشاصػية فقػد
حبث الفق اء ه قسم مػن اؼبعػامالت ه الفقػ اإللػالمي .كأمػا القػانوف التجػارم فبربثػ الفق ػاء
ه أب ػواب الش ػػركات كاؼبل ػػاربة كالتفلػػيس كغريه ػػا .كأم ػػا ق ػػانوف اؼبرافعػػات فق ػػد حبث ػ الفق ػػاء ه
أبػواب الػػدعول كالقلػػاء كالشػ ادة كغريهػػا .كهكػػثا قبػػد الفقػ اإللػػالمي وبكػػم كػػيف التصػػرفات
الفردية كاعبماعية كالدكلية).(1
 -3صلة الفقه بال ريعة
إذا أخ ػػثنا مف ػػوـ الفق ػ ػ اإلل ػػالمي م ػػا ك ػػاف مص ػػطلربا علي ػ ػ ه بداي ػػة التش ػ ػريع ( ه
الصدر األكؿ لإللالـ ) باعتبار يتناكؿ الدين كلٌ بعقائد كأحكامػ كآدابػ ف ػو ػثا اؼبػدلوؿ
يطابق مف وـ الشريعة اإللالمية ال تعين كيف ما شرع ا﵁ تعاىل من قواعػد الػدين كافػة لػواء
ما تعلق بالعقيدة أك األخالؽ أك عبادات كمعامالت.
أمػ ػػا إذا أخػ ػػثنا الفق ػ ػ اإللػ ػػالمي دبعنػ ػػا او ػ ػػطالحي عنػ ػػد اؼبتػ ػػأخرين الػ ػػثم يشػ ػػميف
األحكػػاـ العمليػػة مػػن عبػػادات كمعػػامالت كقارنػػا بالش ػريعة دبعناهػػا او ػػطالحي العػػاـ فإننػػا
قبد الفركؽ اآلتية:
) (2
* -الفق أخص من الشريعة ألف الفق و يشتميف إو على األحكاـ العمليػة اؼبتعلقػة
بالعبادات كاؼبعامالت فق ه حن أف الشريعة تشتميف علػى صبيػع األحكػاـ اؼبتعلقػة بالعقيػدة
كاألخالؽ كالعبادات كاؼبعامالت.
ػاس بنػػاء الفق ػ حي ػ أف الفق ػ يعتمػػد علػػى أ ػػوؿ الش ػريعة مػػن قػػرآف
* -الش ػريعة ألػ ي
كلػػنة كبقيػػة اؼبصػػادر ال ػ أقػ ٌػرت ؽبػػا الش ػريعة باغبجيػػة كاوعتبػػار كالقيػػاس كاإلصبػػاع كغريهػػا مػػن
اؼبصادر او ت ادية.
* -الفق أقيف مرتبة من الشػريعة مػن حيػ إلزاميتػ ف ػو كإف الػتند إىل أ ػوؿ الشػريعة
إو أف لل ػرأم كاو ت ػػاد ؾبػػاو كالػػعا في ػ كلػػثلك تتفػػاكت القػػوة اؼبلزمػػة لقواعػػد الفق ػ بتفػػاكت
) -(1ان ر :شلي مصطفى اؼبدخيف ه التعريف بالفق اإللالمي.52-51:
) –(2أم بن الفق كالشريعة عموـ كخصوص فيجتمع الفق كالشػريعة ه األحكػاـ الػ أ ػاب الت ػد في ػا حكػم
ا﵁ تعػػاىل .كيف ػػرتؽ الفق ػ ع ػػن الش ػريعة ه األحك ػػاـ ال ػ أخطػػأ في ػػا الت ػػد .كتف ػػرتؽ الش ػريعة ع ػػن الفق ػ ه
األحكػػاـ الػ تتعلػػق بالناحيػػة اوعتقاديػػة كاألخالقيػػة .ان ػػر :األشػػقر عمػػر لػػليماف تػػاريم الفقػ اإللػػالمي.
ص.02
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نصيب الرأم كاو ت اد في فما ق مػيف فيػ انػب او ت ػاد ك ػاء متقيػدا بقواعػد القػرآف كالسػنة
اعتػػرب ػػزءا مػػن الشػريعة كامتنعػػت ـبالفتػ  .كأمػػا مػػا يغلػػب فيػ انػػب الػرأم كاو ت ػػاد ػػازت
ـبالفتػ ػ بش ػػرط أف تك ػػوف اؼباالف ػػة عل ػػى دلي ػػيف ش ػػرعي أق ػػول أك عل ػػى ا ت ػػاد أق ػػرب إىل ركح
النصوص الشرعية).(3
كالفق الػثم هػو الػتنباط الت ػد قػد يعػا مشػكالت التمػع ه زمػن أك مكػاف بعػالج
يبكن أو يصلح ؼبشكالت زماف أك مكاف آخر خبالؼ الشريعة الشاملة زمانا كمكانا).(4
 -4خصائج الفقه اإل المي
سبيٌػػز الفق ػ اإللػػالمي عػػن غػػري مػػن األحكػػاـ كاآلراء كالق ػوانن البش ػرية دبمي ػزات فريػػدة
كأ ػػيلة فبػػا عل ػ ي ػػيمن علي ػػا كتكػػوف ل ػ السػػيادة كالريػػادة ه إهبػػاد اغبػػيف األمثػػيف لكػػيف مػػا
ربتا البشرية ه صبيع أمورها الدينية كالدنيوية كأهم هث اؼبميزات تتمثيف فيما يلي):(1
* -الفق ػ اإللػػالمي فق ػ إؽبػػي ظبػػاكم أم مصػػدر الػػوحي اؼبتمثػػيف ه القػػرآف كالسػػنة
ألن ادر من ا﵁ تعاىل الثم يعلم ما يصلح لعباد ه دنياهم كأخراهم كلػثلك ػاء متوافقػا
مع الطبائع البشرية كخادما ؼبصاغب م العامة كاػبا ة كمراعيا أحواؽبم.
* -الفقػ ػ اإلل ػػالمي ش ػػاميف لك ػػيف متطلب ػػات اغبي ػػاة حيػ ػ تن ػػاكؿ عالق ػػات اإلنس ػػاف
الػػثالث (عالقػػة اإلنسػػاف بربػ عالقػػة اإلنسػػاف بنفسػ عالقػػة اإلنسػػاف دبجتمعػػة) ألنػ للػػدين
كالدنيا معا .كهو عاـ للبشرية صبعاء كهو أيلا خالد إىل يوـ القيامة.
* -الفق اإللالمي ا لكيف زماف كمكاف كلكػيف أمػة كذلػك ألف النػي  هػو خػات
األنبيػاء كاؼبرلػػلن ﭧﭐﭐﭨﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠﱠ لبأ.58 :
) – (3تقتلػػي الدقػػة ه او ػػطالح عػػدـ إطػػالؽ الػػم الشػريعة علػػى اآلراء الفق يػػة ا﵀لػػة كإمبػػا وبػػتف ؽبػػث اآلراء
بتسمية الفق فق ألف الشريعة من عند ا﵁ كهي مستقرة ثابتة و يبكن تبديل ا أك تغيريها.
) – (4ان ػػر :ظبػػري عالي ػ كهيػػثم ظبػػري عالي ػ القػػانوف الوضػػعي اؼبقػػارف بفق ػ الش ػريعة .25-20:زيػػداف عبػػد الكػػرمي
اؼبدخيف لدرالة الشريعة اإللالمية .66-62 :األشقر عمر لليماف تاريم الفق اإللالمي.06-09:
) – (1ان ػػر :كهبػػة الزحيل ػػي الفق ػ اإللػػالمي كأدلت ػ :ج 0ص .07أب ػو خلي ػػيف لػػليماف اؼبػػدخيف إىل علػػم الفق ػ .
ص.59
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كعليػ فػػإ مف فقػ اؼببػػادئ و يتغػػري كالرتاضػػي ه العقػػود كضػػماف اللػػرر كقمػػع اإل ػراـ
كضبايػػة اغبقػػوؽ .كأمػػا الفقػ اؼببػػين علػػى القيػػاس كمراعػػاة اؼبصػػا كاألعػراؼ فيقبػػيف التغػػري كالتطػػور
حبسػػب اغبا ػػات الزمنيػػة كخػػري البشػرية كالبي ػػة اؼباتلفػػة زمانػػا كمكانػػا مػػاداـ اغبكػػم ه نطػػاؽ
الشريعة كأ وؽبا الصربيربة كذلك ه دائرة اؼبعامالت دكف دائرة العقائد كالعبادات.
* -الفقػ اإللػػالمي مػرتب بػػاألخالؽ حيػ وبػػرص الفقػ علػػى رعايػػة الفلػػيلة كاؼبثػػيف
ي
العليػا ه تشػريعات فقػػد ش ٌػرعت العبػػادات مػػن أ ػيف تط ػػري الػػنفس كتزكيت ػا كحػػرـ الربػػا بقصػػد
ب ركح التعاكف كضباية ا﵀تا ن كاللعفاء من شع أ رباب األمواؿ كهكثا.
* -اعب ػزاء ه الفق ػ اإللػػالمي علػػى اؼباالفػػة دنيػػوم خبػػالؼ القػػانوف الػػثم يقػػرر ػزاء
دنيويا فق بيف إف الفق لدي نوعػاف مػن اعبػزاء علػى اؼباالفػات .اعبػزاء الػدنيوم مػن عقوبػات
مقػػدرة (كه ػػي اغب ػػدكد) كغػػري مق ػػدرة (كه ػػي التعػػازير) عل ػػى األعم ػػاؿ ال ػػاهرة للن ػػاس كاعب ػزاء
األخركم على أعماؿ القلوب غري ال ػاهرة للنػاس كاغبسػد مػثال .كمػن ناحيػة أخػرل فػإف اعبػزاء
ه الفقػ اإللػػالمي إهبػػايب كلػػلي فاإلهبػايب أل مف فيػ ثوابػػا علػػى طاعػة األكامػػر كامتثاؽبػػا كلػػلي
ألن يقرر ثوابا على ا تناب النواهي.
أمػػا القػػانوف فيقتصػػر علػػى تقريػػر ػزاءات لػػلبية علػػى ـبالفػػة أحكام ػ دكف تقريػػر ث ػواب
على حالة امتثاؿ قواعد .
* -النزعػػة ه الفق ػ اإللػػالمي صباعيػػة حبي ػ تراعػػى في ػ مصػػلربة الفػػرد كاعبماعػػة دكف
أف تطغػػى كاحػػدة علػػى أخ ػػرل كمػػع ذلػػك تق ػ ٌدـ مصػػلربة اعبماعػػة عل ػػى مصػػلربة الفػػرد عن ػػد
تعارض اؼبصلربتن مثيف ربرمي اوحتكار.
* -الفق ػ اإللػػالمي قػػائم علػػى التيسػػري كرفػػع اغبػػرج كاؼبشػػقة مصػػداقا لقول ػ ﭨﭐﱡﭐﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ البق ػ ػ ػػرة .082 :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ اؼبائدة.6 :
* -الفقػ اإللػػالمي يتصػػف بصػػفة الدينيػػة حػػال كحرمػػة حيػ أف كػػيف فعػػيف أك تصػػرؼ
مدين ه اؼبعامالت يتصف بو ود فكرة اغبالؿ كاغبراـ في خالفا للقانوف.
ثانيا -مفهام القانا الاععي
أ -تعريااف القااانا لغااة :القػػانوف كلمػػة يوناني ػػة األ ػػيف تلفػ كمػػا هػػي ( ( Kanun
كانتقلػػت مػػن اليونانيػػة إىل اللغػػات األخػػرل كهػػى تعػػين العصػػا اؼبسػػتقيمة أك اؼبسػػطرة مث انتقلػػت
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إىل الفارلية بنفس اللف (كانوف) دبعمل أ يف كيف شيء كقيالػ مث عهربػت عػن الفارلػية دبعػمل
األ يف كدرج التادام ا دبعمل أ يف الشيء الثم يسري علي .
ك ػ ػػارت لف ػ ػػة القػ ػػانوف تنصػ ػػرؼ إىل كػ ػػيف قاعػ ػػدة مطػ ػػردة مسػ ػػتقرة فيقػ ػػاؿ ه معػ ػػرض
األحبػ ػػاث الطبيعيػ ػػة قػ ػػانوف اعباذبيػ ػػة كيقػ ػػاؿ ه معػ ػػرض األحب ػ ػػاث اوقػتص ػ ػػادية قػ ػػانوف العػ ػػرض
كالطلب...كهكثا).(1
ب -تعريااف القااانا اصااطالحا :أمػػا مف ػػوـ القػػانوف ه ؾبػػاؿ الدرالػػات القانونيػػة فػػإف
ل معنين أحدنبا كالع كآخر ضيق.
فالق ػػانوف ب ػػاؼبعمل او ػػطالحي الل ػػيق يػ ػراد بػ ػ ؾبموع ػػة معين ػػة م ػػن النص ػػوص القانوني ػػة
اؼبدكنػػة اػبا ػػة بػػأمر معػػن .فيقػػاؿ مػػثال قػػانوف اؼبػػوافن كهػػو الػػثم يػػن م شػػلكف
التش ػريعية ٌ
اؼبوافن تعيينا كترقية كعزو كإحالة إىل التقاعد .كيقاؿ أيلا قانوف اعبامعػات كقػانوف ا﵀امػاة
كقانوف اؼبركر كقانوف الصربة...كهكثا.
كه ػػثا يع ػػين أف الق ػػانوف ب ػػاؼبعمل الل ػػيق ينص ػػرؼ فق ػ إىل التشػ ػريع أك التقن ػػن اؼبكت ػػوب
الصادر عن السلطة التشريعية.
أمػػا القػػانوف بػػاؼبعمل او ػػطالحي الوالػػع هػػو عبػػارة عػػن ؾبموعػػة مػػن القواعػػد الوضػػعية
اؼبلزمة ال تن م اػاهر لػلوؾ كمعػامالت األفػراد ه التمػع بصػورة عامػة كؾبػردة كتوقػع الدكلػة
ػزاء علػى مػػن ىبالف ػا .كعليػ فالقػانوف وبكػػم عالقػات النػػاس كمعػامال م مػػع بعلػ م الػػبعض
دكف أف وبي بكيف وانب حياة اإلنساف .كبالتػا ف ػو يشػميف مسػاحة أقػيف مػن اؼبسػاحة الػ
يشمل ا الفق كمن مث اؼبساحة ال تلطرها الشريعة).(1
 -6خصائج القانا الاععي
يتميز القانوف الوضعي خبصائص أربع كهي كاآليت):(3

) –(1ان ر :ابن من ور لسػاف العػرب ج  9ص  077ؿبمػد كمػاؿ عبػد العزيػز الػو يز ه ن ريػة القػانوف ص.9
ؿبمػػد لػػعيد عفػػور مػػدخيف إىل العل ػػوـ القانونيػػة ص .09ظبػػري عالي ػ كهي ػػثم ظبػػري عالي ػ القػػانوف الوضػػعي
اؼبقارف بفق الشريعة.95-59:
) –(1ان ر :ظبري عالي كهيثم ظبري عالي القانوف الوضعي اؼبقارف بفق الشريعة.99-95:
) – (3ان ر :اؼبر ع نفس  .ص .92-99
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* -قواعػػد القػػانوف الوضػػعي تطبػػق ه دكلػػة معينػػة ذات ؾبتمػػع متج ػػانس ل ػ ل ػػيادت
كحيات اػبا ة .كمن ىمث يكوف لكيف دكلة قانواا الوضعي اػباص ا.
* -قواع ػػد الق ػػانوف الوض ػػعي تطب ػػق ه زم ػػن مع ػػن أم كم ػػا يتاص ػػص الق ػػانوف دبك ػػاف
معن ف و أيلا يتاصص بالزماف.
* -قواع ػػد الق ػػانوف الوض ػػعي ملزم ػػة اإلتب ػػاع م ػػن ط ػػرؼ األفػ ػراد كل ػػثلك و تعت ػػرب م ػػن
أمر إتباع ا.
القوانن الوضعية العبادات الدينية اؼبرتكؾ للناس ي
* -قواع ػػد الق ػػانوف الوض ػػعي ملزم ػػة أي ػػا ك ػػاف ش ػػكل ا أك مص ػػدرها فلك ػػيف دكل ػػة قانوا ػػا
ػدكف أك أحكػاـ
الوضعي دبا تشتميف علي أشكاؿ قواعد من تشػريع مكتػوب أك عػرؼ غػري م ٌ
القلاء أك شركحات علماء القانوف.
كاغبقيقػػة أف التش ػريع الوضػػعي بصػػفة عامػػة ل ػ ثػػالث كاػػائف كػػربل ه األمػػة :العػػالج
كالوقاية كالتو ي .
 ف و عالج للعليف او تماعية كاؼبشكالت اوقتصادية الواقعة. كهو كقاية من العليف كاؼبشكالت اؼبتوقعة. كهػػو تو يػ كسب يػػد ولػػتمرار التكامػػيف حػػب يبلػػغ تن ػػيم اغبقػػوؽ كاولتزامػػات كاؼبصػػامستوا األكميف.
كلكي تتربقق هث الواائف الثالث ه التشريع هبب أف يكوف إلزاميػا .مث لكػي تلػمن
لػ الطاعػػة ه العمػػيف كالتطبيػػق وبتػػاج إىل نػػوع إضػػاه مػػن األحكػػاـ التشػريعية كهػػي إمػػا زكا ػػر
مدنية كبطالف العقود اؼباالفػة للن ػاـ كإمػا عقوبػات تأديبيػة كالسػجن كالغرامػات علػى اعبػرائم
العدكانية لكي يلطر اؼبكلف إىل التزاـ حدكد الطاعة).(4

ثانثا :أوجه االختالف واالَضجاو
بٍُ انتشرَع اإلصاليٍ وانتشرَع انىضعٍ
أ -أوجه االختالف األ ا ية بين الت ري اإل المي والت ري الاععي
ىبتلف التشريع اإللالمي عن التشريع الوضعي من الو و اآلتية):(1
) – (4ان ر :الزرقا مصطفى أضبد اؼبدخيف الفق ي العاـ .ج 0ص.96
) – (1ان ر :عودة عبد القادر التشريع اعبنائي اإللالمي مقارنا بالقانوف الوضعي .ص .55-07
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 -0أف القػػانوف مػػن ػػنع البش ػػر أمػػا الش ػريعة فم ػػن عنػػد ا﵁ كك ػػال الش ػريعة كالق ػػانوف
يتمثيف في ا جبالء فات ػانع فالقػانوف مػن ػنع البشػر كيتمثػيف فيػ نقػص البشػر كعجػزهم
كضعف م كقلة حيلت م كمن مث كاف القانوف عرضة للتغيري كالتبدييف.
أمػا الشػريعة فصػػانع ا هػو ا﵁ تعػػاىل العلػػيم اػببػري الػػثم أحػػاط بكػيف شػػيء علمػػا .كأمػػر
ل ػ ػػبربان كتع ػ ػػاىل ه قولػ ػ ػ ﭨ ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ ي ػ ػػونس ٤٦ :ألا ػ ػػا ليس ػ ػػت ه
حا ة للتغيري كالتبدييف م ما تغريت األكطاف كاألزماف كتطور اإلنساف.
 -5أف القػػانوف عبػػارة عػػن قواعػػد ملقتػػة تلػػع ا اعبماعػػة لتن ػػيم شػػلكاا كلػػد حا ا ػػا
ف ػػي قواعػػد متػػأخرة عػػن اعبماعػػة أك هػػي ه مسػػتول اعبماعػػة اليػػوـ كمتالفػػة عػػن اعبماعػػة
غػػدا ألف القػوانن و تتغػػري بسػػرعة تطػػور اعبماعػػة كهػػي قواعػػد ملقتػػة تتفػػق مػػع حػػاؿ اعبماعػػة
اؼبلقتة كتستو ب التغري كلما تغريت حاؿ اعبماعة.
أم ػػا الش ػ ػريعة فقواع ػػد كض ػػع ا ا﵁ تع ػػاىل عل ػػى ل ػػبييف ال ػػدكاـ لتن ػػيم ش ػػلكف اعبماع ػػة.
فالش ػريعة تتفػػق مػػع القػػانوف ه أف كلي مػػا كضػػع لتن ػػيم اعبماعػػة كلكػػن الش ػريعة زبتلػػف عػػن
القانوف ه أف قواعػدها دائمػة و تقبػيف التغيػري كالتبػدييف .كؽبػثا كانػت قواعػد الشػريعة كنصو ػ ا
سبتػػاز باؼبركنػػة كالعمػػوـ حبي ػ تتسػػع غبا ػػات النػػاس م مػػا تنوعػػت كتعػػددت كم مػػا تغػػريت
األزمنة كاألمكنة.
 -9أف اعبماعة هػي الػ تصػنع القػانوف كتلونػ بعادا ػا كتقاليػدها كتارىب ػا كاأل ػيف ه
القػػانوف أن ػ يوضػػع لتن ػػيم شػػلكف اعبماعػػة كو يوضػػع لتو ي ػ اعبماعػػة كمػػن مث كػػاف القػػانوف
متػػأخرا عػػن اعبماعػػة كتابع ػا لتطورهػػا ككػػاف القػػانوف مػػن ػػنع اعبماعػػة كمل تكػػن اعبماعػػة مػػن
نع القانوف.
أمػػا الش ػريعة اإللػػالمية فقػػد لػػبق القػػوؿ أاػػا ليسػػت مػػن ػػنع اعبماعػػة كأاػػا مل تكػػن
نتيجة لتطور اعبماعػة كتفاعل ػا كمػا هػو اغبػاؿ ه القػانوف الوضػعي كإمبػا هػي مػن ػنع العلػيم
اػببري الثم أحػاط علمػ بكػيف شػيء .كبالتػا فالشػريعة مل توضػع لتن ػيم شػلكف اعبماعػة فقػ
كمػػا هػػو الغػػرض مػػن القػػانوف الوضػػعي كإمبػػا اؼبقصػػود مػػن الش ػريعة قبػػيف كػػيف ش ػ إهبػػاد أف ػراد
ػػاغبن ه ؾبتم ػػع ػػا ه دكل ػػة ػػاغبة ه ع ػػامل مث ػػا  .كم ػػن أ ػػيف ذل ػػك ػػاءت نص ػػوص
الشريعة أرفع من مستول العامل كل كقػت نزكؽبػا كو تػزاؿ كػثلك إىل أف يػرث ا﵁ األرض كمػن
علي ػػا .كمػػن ىمث فقػػد ػػاء في ػػا مػػن اؼببػػادئ السػػامية كاؼبثػػيف العليػػا مػػا مل يت يػػأ هػػثا للعػػامل غػػري
اإللالمي معرفت أك الو وؿ إلي .
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 -9يبتػػاز التش ػريع اإللػػالمي عػػن التش ػريع الوضػػعي بػػأف أحكامػ الشػػرعية ؽبػػا م ػراف
م ػػر ديػػين كآخػػر قلػػائي .كيتمثػػيف اؼب ػػر الػػديين ه اعبػزاء يػػوـ القيامػػة عنػػد ا﵁ تعػػاىل كيػراد
باؼب ر القلػائي ه اقتلػاء حقػوؽ العبػاد ه الػدنيا .أمػا األحكػاـ القانونيػة الوضػعية فلػيس ؽبػا
إو م ػػر كاح ػػد كه ػػو اؼب ػػر القل ػػائي كو ك ػػود للم ػػر ال ػػديين بتات ػػا .كو ش ػػك أف مراع ػػاة
اعبانب الديين ه األحكاـ الشرعية هبعيف اؼبسلم يراقب تصرفات دائما.
كيتبن من خالؿ هػث الفػركؽ األلالػية أف الشػريعة سبتػاز عػن القػوانن الوضػعية بػثالث
فبيزات ألالية كهي:
* -أف الش ػ ػريعة اإللػ ػػالمية سبتػ ػػاز بالكمػ ػػاؿ كذلػ ػػك دبػ ػػا تلػ ػػمنت مػ ػػن قواعػ ػػد كمبػ ػػادئ
كن ريات.
* -أف الشػ ػريعة اإلل ػػالمية سبت ػػاز بالس ػػمو أم أف قواع ػػدها كمبادئ ػػا أظب ػػى دائم ػػا م ػػن
مستول اعبماعة.
* -أف الش ػريعة اإللػػالمية سبتػػاز بالػػدكاـ أم بالثبػػات كاولػػتقرار فنصو ػ ا و تقبػػيف
التغيري كالتبدييف م ما تغري الزماف كاؼبكاف.
كؽبث اؼبميزات كغريها ال امتاز ا التشػريع اإللػالمي عػن غػري مػن القػوانن الوضػعية
فق ػػد تنبػ ػ علم ػػاء الق ػػانوف ه الغ ػػرب لع م ػػة ه ػػث الشػ ػريعة كأا ػػا ق ػػادرة عل ػػى تلبي ػػة حا ػػات
التمعػػات كل ػػثلك توال ػػت كتاب ػػا م لإلش ػػادة بالتش ػريع اإلل ػػالمي كأ ػػبح الفق ػ اإلل ػػالمي
موض ػػع اهتم ػػاـ ه ال ػػدكؿ اؼبتربل ػػرة غ ػػري اإلل ػػالمية حي ػ ت اوع ػرتاؼ بالشػ ػريعة اإلل ػػالمية
كمص ػػدر ع ػػاؼبي للتش ػػريع كالق ػػانوف ه ع ػػدد م ػػن اؼبػ ػلسبرات الدكلي ػػة العلمي ػػة من ػػث ل ػػنة 0995ـ
من ا):(1
* -اؼبلسبر الدك للقانوف اؼبقارف ه مدينة وهام لنة 0995ـ.
* -ملسبر وهام اؼبنعقد ه عاـ 0997ـ.
* -ملسبر القانوف اؼبقارف ه وهام 0998ـ.
* -اؼبلسبر الدك عاـ 0992ـ بواشنطن.
* -شعبة اغبقوؽ بالمع الدك للقانوف اؼبقارف لنة 0920ـ بباريس.
كقد درت عن هث اؼبلسبرات قرارات هامة كهي:
) –(1ان ر :ؿبمد لالـ مثكور اؼبدخيف للفق اإللالمي ص.52-59
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مصدرا من مصادر التشريع العاـ.
أ -اعتبار التشريع اإللالمي
ن
ب -اعتبار الشريعة اإللالمية قائمػة بػثا ا كليسػت مػأخوذة مػن غريهػا كبالتػا ف ػي و سبػت
إىل القانوف الركماين أك إىل أم شريعة أخرل.
ج -اعتبار الشريعة اإللالمية حية ك اغبة لكيف زماف كمكاف.
د -سبثييف الشريعة اإللالمية ه القلاء الدك كؿبكمة العدؿ الدكلية.
هثا على الصعيد الدك أما على الصعيد العريب فقد انعقدت عػدة مػلسبرات كنػدكات
كتىصػػدر ع ػػن ه ػػث اللق ػػاءات مق ػررات كتو ػػيات بش ػػأف التش ػريع اإلل ػػالمي من ػػا عل ػػى ك ػ
اػبصػػوص التو ػػيات ال ػ ػػدرت عػػن النػػدكة األكىل لعمػػداء كليػػات اغبقػػوؽ باعبامعػػة العربيػػة
ال انعقدت ه ش ر أفرييف لنة 0979ـ ه امعة بػريكت العربيػة كقػد ػدر عػن هػث النػدكة
ما يلي:
* -ك ػػوب العنايػػة بالدرالػػة اؼبقارنػػة بػػن أحكػػاـ الش ػريعة اإللػػالمية كأحكػػاـ الق ػوانن
الوضعية باعتبارها من أهم ألس التوحيد القانوين بن البالد العربية.
* -قررت أف من م مة كليات اغبقوؽ باعبامعػات العربيػة أف تػدرس الشػريعة اإللػالمية
بو ػػف ا مصػػدرا رظبيػػا للقػػانوف ه مع ػػم الػػبالد العربيػػة كمصػػدرا تارىبيػػا للقػػانوف ه صبيػػع هػػث
البالد كما أ بح علػى اؼبشػرع العػريب ه مع ػم الػبالد العربيػة أف هبعػيف مػن الشػريعة اإللػالمية
مصػػدرا رئيسػػيا يسػػتمد منػ عنػػد كضػػع التشػريع كهػػثا كلػ فلػػال عػػن كػػوف الشػريعة اإللػػالمية
تراثا قوميا هبدر بنا أف نلقي علي اللوء عند درالة القانوف الوضعي.
مث ػػدرت عػػن النػػدكة الثانيػػة لعمػػداء كليػػات اغبقػػوؽ ه العػػامل العػػريب الػ انعقػػدت ه
بغداد لنة 0979ـ تو يات هامػة كقػد ػاء ه تلػك التو ػيات دعػوة ػروبة باوعتمػاد علػى
الش ػريعة اإللػػالمية كمصػػدر أ ػػييف للق ػوانن العربيػػة ألف كحػػدة اؼبصػػدر األلالػػي هػػو الطريػػق
الوحيد لتوحيد األحكاـ كاؼبصطلربات القانونية.
كلعيف من أهم تلك التو يات الصادرة عن هثا اؼبلسبر ما يلي:
* -العنايػػة التامػػة بدرالػػة الفق ػ اإللػػالمي ألف الػػتكماؿ الشاصػػية العربيػػة تقتل ػػي
الر وع إىل الشريعة اإللالمية كاوعتماد علي ا كمصدر ألالي للقانوف العريب اؼبوحد.
* -ت ػػدعو الن ػػدكة اغبكوم ػػات الػ ػ ت ػػنص ه دل ػػاتريها عل ػػى أف الفق ػ ػ اإلل ػػالمي ه ػػو
اؼبصػػدر الرئيسػػي للتش ػريع إىل كضػػع هػػثا الػػنص موضػػع التنفيػػث عػػن طريػػق اولت ػزاـ باألحكػػاـ
القطعية كاو ت اد ه اؼبسائيف او ت ادية دبا يالئم ركح العصر.
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* -إنشػػاء ؾبمػػع للشػريعة اإللػػالمية كالقػػانوف علػػى مسػػتول العػػامل العػػريب كىبػػتص هػػثا
المػػع بإعػػداد درالػػات شػػرعية كقانونيػػة يفيػػد من ػػا اؼبشػػرع الوضػػعي كإبػػداء ال ػرأم فيمػػا تطلب ػ
اغبكومػػات العربيػػة كاؽبي ػػات الرظبيػػة كتقػػدمي اؼبشػػورة إلي ػػا كالتنسػػيق بػػن عمػػيف المػػع كاؽبي ػػات
اؼبعنية بالشريعة اإللالمية ه البالد العربية).(2
ب  -أوجه الت ابه بين الت ري اإل المي والت ري الاععي
بقي أف نشري هنا إىل أف القوانن ال تستمد من الشريعة اإللالمية هي قػوانن شػرعية
مر عيت ا إلالمية ربكػم ؾبتمعػا إلػالميا .كأمػا القػوانن الػ تتعػارض مػع الشػريعة فتعتمػد علػى
العقيف اإلنساين البرب ف ػي قػوانن كضػعية حبتػة ألاػا مػن اؼبمكػن أف تفػرز ه بعػض األحيػاف
أحكامػا تلػػزـ ػػا النػػاس باعتبارهػا أكامػػر كنػواهي كتبػػيح ؽبػم تصػػرفات كأفعػػاؿ مناقلػػة للشػريعة
بػػيف مناقلػػة أيلػػا حػػب للفطػػرة السػػليمة كمػػا هػػو اغبػػاؿ ه بعػػض القػوانن األكركبيػػة الػ تبػػيح
الزكاج اؼبثلي كزكاج الر يف من الر يف كزكاج اؼبرأة من اؼبرأة ككبو ذلك.
كلك ػػن ه ػػث القػ ػوانن الوض ػػعية إذا ػػاءت متفق ػػة م ػػع نص ػػوص الشػ ػريعة اإلل ػػالمية أك
متماشػػية مػػع مبادئ ػػا العامػػة كركح ػػا التش ػريعية ك بػػت الطاعػػة ؽبػػا كح ٌقػػت العقوبػػة علػػى مػػن
خالف ا.
كل ػػثلك ع ػػيف الش ػػارع اغبك ػػيم ألك األم ػػر م ػػن ب ػػاب التن ػػيم كضباي ػػة اعبماع ػػة كل ػػد
حا ا ػ ػػا اغبػ ػػق ه إ ػ ػػدار تش ػ ػريعات تن يميػ ػػة علػ ػػى ألػ ػػاس مبػ ػػادئ الش ػ ػريعة العامػ ػػة كهػ ػػث
التش ػريعات و تكػػوف إو فيمػػا و نػػص في ػ أم مػػا لػػيس في ػ دليػػيف شػػرعي نقلػػي مػػن كتػػاب أك
لػػنة ػػربيربة ف ػػثا الػػاؿ يبثػػيف منطقػػة حػػرة مرتككػػة قصػػدا مػػن ا﵁ عفػوا كتولػػعة علػػى عبػػاد
كرضبة م من غري نسياف من .
هث اؼبنطقة اغبرة مرتككة و ت اد العقيف اإللػالمي يشػرع ؽبػا مػا ينالػب زمانػ كمكانػ
ه ضوء النصوص كمقا د الشريعة العامة).(1
كعلي فإن من يتأميف األحكاـ الشرعية كاألحكاـ القانونيػة هبػد تشػا ا ه اػاهر بعلػ ا
إو أف هثا التشاب ال اهرم و يعين التوافق من كيف ك .

) – (2ان ر :عبد السالـ السليماين او ت اد ه الفق اإللالمي ضوابط كمستقبل  .ص.998-996
) – (1ان ر :القرضاكم السيالة الشرعية ه ضوء نصوص الشريعة كمقا دها ص.66-62

الاالقةةةةةةةة اةةةةةةةم الت ةةةةة ةريض ا ضةةةةةةةالل الت ةةةةة ةريض الوضةةةةةةةا دراضةةةةةةةة ليتاروةةةةةةةة

74

فمصادر التشريع ه كيف من ما ـبتلفة إذ هي ه الشريعة أدلػة الشػرع اؼبسػتندة للكتػاب
كالسنة .أما القانوف فمصدر كضع البشر كن ريا م.
كمن أك التشاب بن الشريعة كالقانوف ما يلي:
* -العػػرؼ معتػػرب شػػرعا كقانونػػا حيػ أف للعػػرؼ أنبيػػة كبػػرية ه ـبتلػػف التشػريعات كعنػػد
كػػيف األمػػم .كلػػثا يعتػػرب القػػانوف الوضػػعي العػػرؼ أحػػد مصػػادر التش ػريع بػػيف إف كث ػريا مػػن نصػػوص
القانوف كأحكام اآلمرة أك اؼبتعلقة بالن اـ العاـ إمبا هي مرتصبة عن العرؼ الشائع ه البالد.
أمػػا ه اإللػػالـ فػػإف العػػرؼ هػػو أحػػد اؼبصػػادر التش ػريعية التبعيػػة ألن ػ مبػػين ه الغالػػب
عل ػػى مراع ػػاة الل ػػركرة أك اغبا ػػة أك اؼبص ػػلربة أك دف ػػع اغب ػػرج كاؼبش ػػقة كالتيس ػػري ه التك ػػاليف
الشرعية.
كنطػػاؽ تػػأثري العػػرؼ عنػػد الفق ػػاء كمػػا يقػػوؿ الزحيلػػي يتربػػدد ه أن ػ حجػػة ه تفسػػري
النص ػػوص التشػ ػريعية كق ػػد يراع ػػى ه تشػ ػريع كتولي ػػد كتع ػػدييف األحك ػػاـ كبي ػػاف كربدي ػػد أنػ ػواع
اولتزامات ه العقود كالتصرفات كاألفعاؿ العادية حي و دلييف لوا ).(2
* -العقد مصػدر لاللتػزاـ دبػا فيػ بشػرط عػدـ ـبالفتػ للػنص لػواء الكتػاب كالسػنة مػا
يسػػتند إلي مػػا ه الش ػريعة أك الن ػػاـ الصػػادر عػػن السػػلطة ه القػػانوف كلػػثلك كانػػت القواعػػد
الفق يػة كالػ دكنت ػا بعػػض القػوانن أف مػػا يثبػت بػػالنص يقػ ٌدـ علػػى مػا هبػػب بالشػرط كمػػا إف
من أ وؿ القانوف أف العقد شريعة اؼبتعاقدين بشرط عدـ ـبالفة الن اـ.
* -عػػدـ تطبيػػق الن ػػاـ بػػأثر ر عػػي حي ػ و يطبػػق علػػى اغبػػاوت ال ػ كقعػػت لػػابقة
علي ه القانوف ككثا ه الشػريعة لقولػ ﭐﭨﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ اؼبائدة .٥٩ :كالقاعدة اؼبعركفة أف اإللالـ هبب ما قبل .
* -اعتب ػػار أف األ ػػيف ب ػراءة اؼب ػػت م ح ػػب تثب ػػت إدانت ػ كم ػػن قواع ػػد الفق ػ الش ػػرعي أف
األ يف براءة الثمة حب يثبػت شػغل ا) (3بػدلييف قولػ عليػ الصػالة كالسػالـ ’’:اؼبسػلموف عػدكؿ
بعل م على بعض إو ؿبدكدا ه فرية‘‘).(4
) – (2ان ػػر :الزحيل ػػي كهب ػػة الع ػػرؼ ب ػػن الش ػػرع كالق ػػانوف ص .9-5مق ػػاؿ مو ػػود ه موق ػػع نس ػػيم الش ػػاـ.
www.naseemalsham.com

) – (3ان ػ ػ ػ ػػر :لػ ػ ػ ػػلطاف بػ ػ ػ ػػن عثمػ ػ ػ ػػاف البصػ ػ ػ ػػريم مسػ ػ ػ ػػائيف حػ ػ ػ ػػوؿ الش ػ ػ ػ ػريعة كالقػ ػ ػ ػػانوف ص .7مقػ ػ ػ ػػاؿ .موقػ ػ ػ ػػع:
www.saaid.net/Doat/busairi/61.htm

الاالقةةةةةةةة اةةةةةةةم الت ةةةةة ةريض ا ضةةةةةةةالل الت ةةةةة ةريض الوضةةةةةةةا دراضةةةةةةةة ليتاروةةةةةةةة

75

َتُجت انبحث
إف الشػريعة اإللػػالمية هػػي شػريعة تفػػوؽ كاكتمػاؿ كهػػي لػػابقة علػػى القػوانن الوضػػعية
إىل تقرير كيف اؼببادئ اإلنسانية كالن ريات العلمية كبالتا فػإف الشػريعة اإللػالمية زبتلػف عػن
القوانن الوضعية اختالفػات ألالػية كتتميػز عن ػا دبميػزات وهريػة .كلكػن مػع ذلػك كلػ فػإف
ما أقبز العقيف البشرم من خالؿ ذبارب كخربات كيلدم إىل مصػا إنسػانية ف ػثا و يتعػارض
مػػع الشػريعة اإللػػالمية كبالتػػا ف ػػو ؿبػػيف تقػػدير كاعتبػػار ألف اؼبصػػلربة أينمػػا تو ػػد فىػػثى مم شػػرع
ا﵁ تعاىل.
كه األخػػري يو ػػي الباح ػ بػػإ راء حبػػوث كدرالػػات علميػػة مقارنػػة بػػن التش ػريعن ه
صبيع موضوعا ما كأفكارنبػا كفقػا للمػن اؼبقػارف كذلػك حػب نسػ م ه إضػافات ديػدة إىل
القانوف العاؼبي اؼبقارف كنقدـ للعامل ما لدينا من كنوز.

انًظادر وانًراجع

 -0القرآف الكرمي – مصربف اؼبدينة للنشر اغبالويب-
 -5األشقر عمر لليماف األشقر تاريم الفق اإللالمي دار البع قسنطينة اعبزائر.
 -9الباػػارم أبػػو عبػػد ا﵁ ؿبمػػد بػػن إظباعيػػيف الباػػارم(ت526ق) ػػربيح الباػػارم اؼبسػػمى
باعبامع الصربيح دار الكتب العلمية بريكت لبناف ط0959 :5هػ5115-ـ.
 -9اب ػػن أيب ش ػػيبة أب ػػو بك ػػر عب ػػد ا﵁ ب ػػن ؿبم ػػد ب ػػن أيب ش ػػيبة العبس ػػي الك ػػوه(ت592ه ػ ػػ)
اؼبصػ ػػنف .حقق ػ ػ ؿبمػ ػػد عوامػ ػػة شػ ػػركة دار القبلػ ػػة ػ ػػدة اؼبملكػ ػػة العربيػ ػػة السػ ػػعودية
ط0:0957هػ 5116 -ـ.
 -2اب ػػن من ػػور أب ػػو الفل ػػيف صب ػػاؿ ال ػػدين ؿبم ػػد ب ػػن مك ػػرـ(ت700هػ ػػ) لس ػػاف الع ػػرب دار
اؼبعارؼ القاهرة صب ورية مصر العربية.
 -6أبػػو خليػػيف لػػليماف بػػن عبػػد ا﵁ بػػن ؿبمػػود اؼبػػدخيف إىل علػػم الفق ػ  .ف رلػػة مكتبػػة اؼبلػػك
ف د الوطنية السعودية .ط0957 :0ق5116-ـ.
 -7الرازم ؿبمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم ـبتار الصرباح مكتبة لبناف بريكت.
 -8الزحيل ػػي كهب ػػة الزحيل ػػي الفقػ ػ اإلل ػػالمي كأدلتػ ػ  .دار الفك ػػر دمش ػػق ط0905 :0ه ػ ػ-
0990ـ.
=
) – (4ركا ابن أيب شيبة ه كتاب البيوع كاألقلية باب( )72م

 01ص690

رقم اغبدي (.)50195
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 -9الزرقػػا مصػػطفى أضبػػد الزرقػػا اؼبػػدخيف الفق ػػي العػػاـ دار القلػػم دمشػػق ط0908 :0هػ ػ-
0998ـ.
 -01ظب ػػري عليػ ػ كهي ػػثم ظب ػػري عليػ ػ الق ػػانوف الوض ػػعي اؼبق ػػارف بفق ػ ػ الشػ ػريعة .ؾب ػػد اؼبللس ػػة
اعبامعية بريكت لبناف .ط0990 :0هػ5101-ـ.
 -00شػػلي مصػػطفى شػػلي اؼبػػدخيف ه التعريػػف بالفق ػ اإللػػالمي كقواعػػد اؼبلكيػػة كالعق ػػود
في  .مطبعة دار التأليف مصر0985:ق0965-ـ.
 -05الشػػوكاين ؿبمػػد بػػن علػػي الش ػػوكاين(ت0521ق) إرشػػاد الفربػػوؿ إىل ربقيػػق اغبػػق مػػن
علم األ وؿ دار الفكر.
 -09عب ػ ػػد الك ػ ػػرمي زي ػ ػػداف اؼب ػ ػػدخيف لدرال ػ ػػة الشػ ػ ػريعة اإلل ػ ػػالمية دار عم ػ ػػر ب ػ ػػن اػبط ػ ػػاب
اإللكندرية5110:ـ.
 -09عبد السالـ السليماين او ت ػاد ه الفقػ اإللػالمي ضػوابط كمسػتقبل كزارة األكقػاؼ
كالشلكف اإللالمية باؼبملكة اؼبغربية ط0907:ق0996-ـ.
 -02عبػػد القػػادر ع ػػودة التش ػريع اعبنػػائي اإللػػالمي مقارن ػػا بالق ػػانوف الوضػػعي دار الكتػػاب
العريب بريكت لبناف.
 -06القرضاكم يولػف القرضػاكم السيالػة الشػرعية ه ضػوء نصػوص الشػريعة كمقا ػدها
مللسة الرلالة بريكت ط0950 :0ق5111-ـ.
 -07ؿبمد لعيد عفور مدخيف إىل العلوـ القانونية دار هومة اعبزائر ط0998 :9ـ.
 -08ؿبم ػػد ل ػػالـ م ػػثكور اؼب ػػدخيف للفقػ ػ اإلل ػػالمي دار الكت ػػاب اغب ػػدي الق ػػاهرة ط:5
0996ـ.
 -09ؿبمد كماؿ عبد العزيز الو يز ه ن رية القانوف مكتبة كهبة بالقاهرة0965:ـ.
 -51مسػػلم أبػػو اغبسػػن مسػػلم بػػن اغبجػػاج النيسػػابورم(ت560ق) ػػربيح مسػػلم اؼبسػػمى
باعبػامع الصػػربيح اعتػمل بطبعػ كرا عػ هيػثم خليفػػة الطعيمػػي اؼبكتبػة العصػرية ػػيدا
بريكت لبناف ط0955 :0ق5110-ـ.
 -50موق ػػع نس ػػيم الش ػػاـ www.naseemalsham.com:كهب ػػة الزحيل ػػي الع ػػرؼ ب ػػن
الشرع كالقانوف مقاؿ.
 -55موقع .www.saaid.net/Doat/busairi/61.htm :للطاف بػن عثمػاف البصػريم
مسائيف حوؿ الشريعة كالقانوف مقاؿ.
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دور الكاضي الدصتوري
يف دعوى عدً الدصتورية
إعداد الدنتور :صبحي وصباح سيد
عىى ئًُ التدزيظ بكطم الكانىى العام أ نلًُ الكانىى تسيىنُ
املقدمة :
يق ػ ػػرر القل ػ ػػاء الدل ػ ػػتورم – دكف ت ػ ػػردد – أف دع ػ ػػول ع ػ ػػدـ الدل ػ ػػتورية ذات طبيع ػ ػػة
عينيػػة )1(.فموضػػوع الػػدعول أك ؿبل ػػا ؾبا ػػة نػػص تش ػريعي بػػنص دلػػتورم بقصػػد إثبػػات
مػػدل اتفػػاؽ األكؿ مػػع أحكػػاـ الدلػػتور أك مركق ػ عن ػػا كو شػػيء غػػري ذلػػك إذ أف القاضػػي
الدلػػتورم يقلػػي بدلػػتورية أك عػػدـ دلػػتورية الػػنص اؼبطعػػوف فيػ فربسػػب كو يتجػػاكز ذلػػك
إىل القلػػاء حب ػػق شاص ػػي لص ػػاحب الش ػػأف ف ػػإف حػػدث كترت ػػب ل ػػثل الش ػػأف ح ػػق دبقتل ػػى
اغبكم في ا بعدـ الدلتورية فإمبا ذلك يعد أثران للربكم كو شأف ل بطبيعة الدعول(.)2
كلع ػػيف م ػػن نافل ػػة الق ػػوؿ :أف تأل ػػيس الطبيع ػػة العيني ػػة لل ػػدعول ه فك ػػر الق ػػانوف الع ػػاـ
منطلق تعلق ػا – أم اتصػاؿ موضػوع ا – بالن ػاـ العػاـ كالػثم يعػد أكثػر كضػوحان ه دعػول
عدـ الدلتورية أليس الدلتور هو ألاس الن اـ القانوين ه الدكلة ك يف قواعد آمرة (.)3

( )1را ع  :حكم ا﵀كمػة الدلػتورية العليػا ه القلػية رقػم  22لسػنة 9ؽ.د جبلسػة  0995/9/2ـ ؾبموعػة اؼببػادئ
الػ ػ قرر ػػا ا﵀كم ػػة العلي ػػا كا﵀كم ػػة الدل ػػتورية العلي ػػا ه أربع ػػن عامػ ػان م ػػن (  ) 5119 – 0969ص 200
كحكم ا﵀كمة العليا الليبية ه الطعن الدلتورم رقم 05/0ؽ لسة  00يناير 0971ـ ؾبلة ا﵀كمػة العليػا
س 6ع 0ص.99
( )2را ػػع  :د .ؿبمػػد بػػاهي أبػػو يػػونس أ ػػوؿ اؼبرافعػػات الدلػػتورية اإللػػكندرية دار اعبامعػػة اعبديػػدة 5100
ص .52 59
( )3هػػثا مػػا تلكػػد ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا ه حػػدي أحكام ػػا بػػالقوؿ  " :كحيػ أنػ مػػن اؼبقػػرر ه قلػػاء هػػث
ا﵀كمػػة أف الطبيعػػة اآلمػػرة لقواعػػد الدلػػتور كعلوهػػا علػػى مػػا دكاػػا مػػن القواعػػد القانونيػػة كضػػبط ا للقػػيم الػ
ينبغي أف تقوـ علي ا اعبماعػة تقتلػي إخلػاع القواعػد القانونيػة صبيعػان ألحكػاـ الدلػتور  "...را ػع حكم ػا
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أما مآؿ هث الطبيعة العينية للػدعول ف ػو دكر إهبػايب لقاضػي القػانوف العػاـ كالقاضػي
الدلتورم على ك اػبصوص.
كمػػب كػػاف ذلػػك كػػثلك فػػإف لػػرب أغ ػوار هػػثا الػػدكر اإلهبػػايب الػػثم يتمتػػع ب ػ القاضػػي
الدلػػتورم ه دعػػول عػػدـ الدلػػتورية يقتلػػي تسػػلي اللػػوء علػػى دكر القاضػػي الدلػػتورم ه
الشق اإل رائي لدعول عدـ الدلتورية" مطلب أكؿ " كدكر ه الشق اؼبوضوعي ؽبػث الػدعول
" مطلب ثاين".

انًطهب األول
دور انماضٍ انذصتىرٌ فٍ انشك اإلجرائٍ
نذعىي عذو انذصتىرَت
يتمثػ ػػيف الشػ ػػق اإل رائػ ػػي ه الػ ػػدعول بسلسػ ػػلة الشػ ػػركط الػ ػػالزـ توافرهػ ػػا كاإل ػ ػراءات
الوا ػػب ابتاع ػػا لتربري ػػك ح ػػق ال ػػدعول كانعق ػػاد اػبص ػػومة الدل ػػتورية كه ػػو ك ػػثلك ه أم
دعػػول أخػػرلخم فكػػيف مػػا تقتلػػي اؼبطالبػػة القلػػائية مػػن ربريػػك الػػدعول بطلػػب ينقل ػػا مػػن ؾبػػرد
ح ػػق ل ػػاكن إىل نش ػػاط قلػ ػائي يع ػػرؼ ا ػػطالحان باػبص ػػومة القل ػػائية " ه ػػو م ػػن اؼبس ػػائيف
اإل رائية أك العميف اإل رائي ال يسػتأثر ػا اؼبشػرع نشػأ نة كتن يمػان ف ػو الػثم يبتػدع اإل ػراء
كيبن عن كيفية فبارلت كوبدد اآلثار اؼبرتبة علي كاعبزاءات اؼبرتتبة على ـبالفت " (.)1
كهكػثا فػإف مسػألة اختصػاص ا﵀كمػة بن ػػر الػدعول كلػبيف رفػع هػث األخػرية أمام ػػا
كميعػػاد رفع ػػا كعػػدـ لػػبق الفصػػيف في ػػا كت ػوافر شػػركط قبوؽبػػا مػػن مصػػلربة ك ػػفة ككػػيف مػػا
يتطلب اؼبشرع من إ راءات لصربة انعقاد اػبصومة هي مػن اؼبسػائيف اإل رائيػة اؼبتعلقػة بالن ػاـ

ه القل ػػية رق ػػم  27لس ػػنة  99ؽ.د جبلس ػػة  09يوني ػػو 5105ـ منش ػػور دبجل ػػة الدل ػػتورية ع
أكتوبر  5105ـ .82
( )1را ع  :د .ؿبمد باهي أبو يونس أ وؿ اؼبرافعات الدلتورية اؼبر ع السابق ص . 08
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العػػاـ كالػ يبلػػك القاضػػي أف يثريهػػا مػػن تلقػػاء نفسػ دكف حا ػػة لتمسػػك أحػػد اػبصػػوـ ػػا
كدكف تقيد برتتيب هث الدفوع كه أم مرحلة من مراحيف الدعول(.)1
كخبصوص ذلػك انت ػت ا﵀كمػة الدلػتورية العليػا اؼبصػرية إىل القػوؿ :األكضػاع اإل رائيػة
– لػ ػواء م ػػا اتص ػػيف من ػػا بط ػػرؽ رف ػػع ال ػػدعول أك دبيع ػػاد رفع ػػا – إمب ػػا تتعل ػػق بالن ػػاـ الع ػػاـ
باعتبارهػػا مػػن األشػػكاؿ اعبوهريػػة ه التقاضػػي الػ تغيػػا اؼبشػػرع ػػا اؼبصػػلربة العامػػة حػػب ينػػت م
التداعي ه اؼبسائيف الدلتورية .)2( ) ..
كه ذات اوذب ػػا ذهب ػػت ا﵀كم ػػة الدل ػػتورية الكويتي ػػة مق ػػررة أف ال ػػدفوع ال ػ ػ تتص ػػيف
باختصا ػ ا كإ ػراءات ربريػك الػػدعول أمام ػا كشػركط قبوؽبػا تتعلػػق بالن ػاـ العػاـ أك هكػػثا
قالت  ... ( :ن ران للطبيعة العينية للدعول الدلتورية فإف اؼبشرع قػد كضػع إ ػراءات ربريك ػا
كشػػركط قبوؽبػػا كاوختصػػاص بن رهػػا أمػػاـ ا﵀كمػػة الدلػػتورية كعبنػػة فربػػص الطعػػوف علػػى كبػػو
خػ ػػاص كؼبػ ػػا كانػ ػػت تلػ ػػك اإل ػ ػراءات مػ ػػن مقوم ػ ػات الػ ػػدعول الدلػ ػػتورية كأدخػ ػػيف بػ ػػالتن يم
القلػ ػػائي فػ ػػإف كويػ ػػة ا﵀كمػ ػػة الدلػ ػػتورية ه رقابػ ػػة دلػ ػػتورية الق ػ ػوانن كالل ػ ػوائح و تنعقػ ػػد إو
بإتباع ا لتعلق ا بالن اـ العاـ كاعتبارهػا شػكالن وهريػان ه التقاضػي قصػد بػ اؼبشػرع مصػلربة
عامػة حػب ينػت م التػػداعي ه اؼبسػائيف الدلػتورية بػاإل راءات الػ رظب ػا كإو كانػت الػػدعول
غري مقبولة) (.)3
كنعرض – فيما يلي – مباذج لبعض األحكاـ ال نطق ػا القاضػي الدلػتورم دكف أف
يتقيد في ا بطلبات أطراؼ الدعول مستادمان من تلقػاء ذاتػ لػلطت ه إثػارة اؼبسػائيف اؼبتصػلة
باختصا ػ كباألكضػػاع اإل رائيػػة اػبا ػػة بقبػػوؿ الػػدعول أمام ػ كلػػند ه ذلػػك تعلػػق هػػث
الدفوع بالن اـ العاـ .

( )1را ػػع ك ػػال م ػػن  :د .يس ػػرل ؿبم ػػد العص ػػار التص ػػدم ه القل ػػاء الدل ػػتورم الق ػػاهرة دار الن ل ػػة العربي ػػة
 0999ص  95د .عيػ ػػد أضبػ ػػد الغفلػ ػػوؿ فكػ ػػرة الن ػ ػػاـ العػ ػػاـ الدلػ ػػتورم كأثرهػ ػػا ه ربديػ ػػد نطػ ػػاؽ الػ ػػدعول
الدلتورية القاهرة دار الن لة العربية بدكف تاريم ص  09كما بعدها .
( )2را ػ ػػع  :حك ػ ػػم ا﵀كم ػ ػػة الدل ػ ػػتورية العلي ػ ػػا ه القل ػ ػػية رق ػ ػػم  506لس ػ ػػنة  51ؽ د جبلس ػ ػػة 5115/0/09
الموعة ج  01م  0ص .021
( )3را ع :حكم ا﵀كمػة الدلػتورية الكويتيػة ه الطعػن رقػم  5لسػنة  0999جبلسػة  0999/6/50أشػار إليػ د .
يسرم ؿبمد العصار التصدم اؼبر ع السابق ص .96 92
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أو ًال  /ةصوودي القاضووي الدشووتوري ةلقائي و ًا ملصوواءلة اختصاصووُ بيعوور الوودعو  ،وشووبل
إثارةَا ،وميعادٍا.
م ػػن اؼبعل ػػوـ أف توزي ػػع اوختص ػػاص ب ػػن ا﵀ ػػاكم كربدي ػػد ل ػػبيف اتص ػػاؿ ه ػػث األخ ػػرية
بالدعاكم الواقعة ه نطاؽ اختصا ا هو – على حػد تعبػري ؿبكمتنػا العليػا – مػن فػن عمػيف
اؼبشرع كمن مث فال بد من ك ود نص من بػثلك( )1كعليػ فػإف ربديػد ا﵀كمػة اؼباتصػة بن ػر
ال ػػدعاكم بع ػػدـ الدل ػػتورية كالس ػػبيف القانوني ػػة إلث ػػارة الن ػ ػزاع الدل ػػتورم أمام ػػا م ػػن اؼبس ػػائيف
اإل رائي ػػة الػ ػ يس ػػتقيف اؼبش ػػرع بتن يم ػػا كف ػػق قواع ػػد آم ػػرة يتغي ػػا م ػػن خالؽب ػػا ربقي ػػق الص ػػا
العاـ(.)2
كمب كاف ذلك كثلك فإف القاضي الدلتورم يستطيع التصدر من تلقاء ذاتػ ؼباالفػة
أيان من هث القواعد اإل رائية كمن مث اغبكم بعدـ قبوؿ الػدعول كهػثا مػا الػتقر عليػ قلػاء
ا﵀كم ػػة الدل ػػتورية العلي ػػا اؼبصػ ػرية بقوؽب ػػا  ( :ح ػػدد ق ػػانوف ا﵀كم ػػة الدل ػػتورية العلي ػػا القواع ػػد
اؼبوضوعية كاإل رائية ال تباشر هث ا﵀كمػة مػن خالؽبػا – كعلػى ضػوئ ا – الرقابػة القلػائية
علػػى دلػػتورية النصػػوص التش ػريعية فقػػرر وتصػػاؿ الػػدعول الدلػػتورية ػػث ا﵀كمػػة مسػػالك
بعين ػ ػػا حصػ ػػر ا كفصػ ػػلت ا اؼبادتػ ػػاف (  )59 ( )57مػ ػػن قانواػ ػػا باعتبػ ػػار أف كلو ػ ػػا كإقامػ ػػة
الدعول الدلتورية من خالؽبا يعػد مػن األشػكاؿ اإل رائيػة اعبوهريػة الػ و هبػوز ـبالفت ػا كػي
ينت م التداعي ه اؼبسائيف الدلتورية ه إطارها ككفقان ألحكام ا) (.)3
كعلػ ػػى الػ ػػن ذات ػ ػ لػ ػػار القل ػ ػػاء الدلػ ػػتورم الليػ ػػي مقػ ػػرران أف ( :الالئربػ ػػة الداخلي ػ ػػة
للمربكمػػة " العليػػا " قػػد بينػػت القواعػػد كاإل ػراءات اػبا ػػة برفػػع الػػدعول الدلػػتورية كن رهػػا
كرظبػػت للمتقاضػػن السػػبيف الوا ػػب إتباع ػػا عنػػد فبارلػػة حق ػػم ه رفػػع هػػث ال ػػدعول كمػػا
( )1را ػػع  :حكػػم ا﵀كمػػة العليػػا ه الطعػػن الدلػػتورم رقػػم 58/9ؽ جبلسػػة 0985/01/91ـ ؾبلػػة ا﵀كمػػة العليػػا
س 09ع 5يناير  0989ص .01
( )2را ع  :رلالتنا للدكتورا " ألاس دعول عدـ الدلتورية كلية اغبقوؽ امعة اإللػكندرية  5102ص 089
.089
( )3را ػػع  :حكػػم ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا ه القلػػية رقػػم  9لسػػنة 05ؽ د جبلسػػة  0999/0/5كحكم ػػا ه
القل ػػية  00لس ػػنة  02ؽ  .د جبلس ػػة  0999/05/6ؾبموع ػػة اؼبب ػػادئ اؼبر ػػع الس ػػابق ص . 208 207
كحكم ا ه القلية رقم  27لسنة  99ؽ .د جبلسة  09يونيو  5105لابق اإلشارة إلي .
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حػػددت للمرب ػػاكم األكض ػػاع الوا ػػب مراعا ػػا إذا م ػػا أثػػار اػبص ػػوـ أمام ػػا أي ػػة مس ػػألة تتعل ػػق
بالقواعػػد الدلػػتورية أك بتفسػػريها كهػػو مػػا يو ػػب علػػى هػػث ا﵀كمػػة حبػ مػػا إذا كانػػت هػػث
اإل ػراءات اعبوهريػػة قػػد ركعيػػت مػػن قبػػيف اؼبتقاضػػن كمػػن قبػػيف ا﵀كمػػة أـ أف األمػػر خػػالؼ
ذلك ألف عدـ مراعا ا يبنع هث ا﵀كمة من ن ر الدعول كيلدم إىل عدـ قبوؽبا .)1()...
ثاىيا  /ةصدي القاضي الدشتوري ةلقائياً لتدلوف الشوروط الشوللية الواجوا ةوا رٍوا يف
صحيفة الدعو .
نصت الالئربة الداخلية للمربكمة العليا ه اؼبػادتن ( )09( )05علػى بعػض الشػركط
الشػػكلية الػػالزـ توافرهػػا ه ػػربيفة الػػدعول بعػػدـ الدلػػتورية كهػػث الشػػركط تكػػاد أف تكػػوف
ه ػػي ذا ػػا اؼبنص ػػوص علي ػػا ه ق ػػانوف ا﵀كم ػػة الدل ػػتورية العلي ػػا اؼبصػ ػرية ػ ػراحة ه اؼب ػػادتن
( )99( )91ك ضمنان ه اؼبادة (.)58
أ – بيانات ص يفة الدعاف.
نصت اؼبادة ( )09مػن الالئربػة علػى أنػ ( هبػب أف تتلػمن الصػربيفة البيانػات اؼبتعلقػة
بأظبػػاء اػبصػػوـ ك ػػفا م كؿبػػاؿ إقػػامت م كالػػنص القػػانوين موضػػوع الطعػػن كاأللػػباب ال ػ بػػين
علي ا الطعن كاؼبستندات اؼبليدة لثلك ).
كالواض ػػح م ػػن ه ػػثا ال ػػنص أف بيان ػػات الص ػػربيفة تنقس ػػم إىل قس ػػمن بيان ػػات تتعل ػػق
باػبصوـ كأخرل تتعلق دبوضوع الطعن( )2كصبيع ا تعترب مػن األشػكاؿ اعبوهريػة ه التقاضػي
حسػػبما نصػػت علي ػ اؼبػػادة ( )09أعػػال كال ػ الػػت ل ا اؼبشػػرع بػػالو وب " يج ا " كبػػثلك
ف ي قاعدة آمرة تتعلق بالن اـ العاـ كمػن مث يبلػك القاضػي الدلػتورم التصػدم ؼباالفت ػا مػن
تلقاء ذات .
كبوضوح تاـ أفصربت ا﵀كمػة العليػا عػن هػثا اؼبلػموف ه قلػائ ا الدلػتورم فقػاؿ "
ينبغي على الطاعن ه الطعن الدلتورم أف وبػدد القاعػدة الدلػتورية الػ ػدر التشػريع ـبالفػان
5119/00/00

جبلسػة ا﵀كمػة العليػا

( )1را ع :حكم ا﵀كمة العليػا ه الطعػن الدلػتورم رقػم  29/0ؽ جبلسػة
س 95ع 5 0ص . 07
ألػػاس دعػػول عػػدـ الدلػػتورية رلػػالة دكتػػورا اؼبر ػػع السػػابق ص 529
( )2ؼبزيػػد مػػن التفا ػػييف را ػػع للباحػ
كما بعدها.
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ؽبا كك تلك اؼباالفة فإف مل تتلػمن ألػباب الطعػن بيانػان ؽبػثين األمػرين أك كػاف بيانػ ؽبمػا
و يو ػػيف إىل ذلػػك أك مل تكػػن القاعػػدة اؼبقػػوؿ دباالفت ػػا قاعػػدة دلػػتورية كػػاف الطعػػن غػػري
مقبوؿ .)1( " ...
كهػػثا مػػا كانػػت قػػد قررت ػ ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا بعػػد أف بينػػت اغبكمػػة ال ػ تغياهػػا
اؼبشرع باشرتاط للركرة توافر البيانات اؼبتعلقػة دبوضػوع الطعػن ه ػربيفة الػدعول كاعتباراهػا
بيانات وهرية يرتتب على زبلف ا كل ا أك بعل ا عدـ قبوؿ الدعول(.)2
ب -تاقي ص يفة الدعاف في م ام مق اه للتراف أمام الم كمة .
نصػػت اؼبػػادة ( )05مػػن الالئربػػة الداخليػػة للمربكمػػة العليػػا عل ػػى أن ػ  " :ترفػػع الطع ػػوف
الدلتورية بصربيفة موقعة من أحد ا﵀امن اؼبقبولن أماـ ا﵀كمة العليا." ...
كه مصػػر نػػص قػػانوف ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا ه اؼبػػادة ( )99علػػى أن ػ  " :هبػػب أف
تكوف الطلبات ك ربف الدعاكم ال تقدـ إىل ا﵀كمة الدلتورية العليا موقعان علي ػا مػن ؿب وػاـ
مقب ػػوؿ للربل ػػور أمام ػػا أك عل ػػو ي ػػة قل ػػايا الدكل ػػة بدر ػػة مستش ػػار عل ػػى األق ػػيف حس ػػب
األحواؿ ."...
كالواضح من هثين النصن أف توقيع ربيفة الدعول بعدـ الدلتورية مػن ؿب وػاـ مقبػوؿ
للرتافػػع أمػػاـ القلػػاء الدلػػتورم يعػػد مػػن اإل ػراءات اعبوهريػػة ه التقاضػػي ال ػ يرتتػػب علػػى
زبلف ا بطالف ربيفة الدعول كيبلك القاضػي الدلػتورم اغبكػم بعػدـ قبوؽبػا مػن تلقػاء ذاتػ
كه ػػثا م ػػا قررت ػ ا﵀كم ػػة الدل ػػتورية العلي ػػا ػ ػراحة بقوؽب ػػا  " :ؼب ػػا ك ػػاف ذل ػػك ككان ػػت ػػربيفة
الػػدعول اؼباثلػػة خل ػوان مػػن هػػثا التوقيػػع اؼبعتػػرب مػػن الشػػركط ال ػ يتعػػن توافرهػػا لقبػػوؿ الػػدعول
الدلػػتورية بو ػػف إ ػراءن وهري ػان و ينػػت م التػػداعي ه اؼبسػػائيف الدلػػتورية بتالف ػ فػػإف هػػثا
اإلغفاؿ – كأيان كاف لبب – يستتبع اغبكم بعدـ قبوؿ الدعول اؼباثلة " (.)3
( )1را ػػع  :حك ػػم ا﵀كم ػػة العلي ػػا ه الطع ػػن الدل ػػتورم رق ػػم  25 / 9ؽ جبلس ػػة 5118/05/05ـ ؾبل ػػة ا﵀كم ػػة
العليا س  90ع 9ص. 20
( )2را ػػع  :أحكػػاـ ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا ه الطعػػن الدلػػتورم رقػػم  06لسػػنة  5ؽ د جبلسػػة  0990/2/9ف
الموع ػػة ج 5ص 59كحكم ػػا ه القل ػػية رق ػػم  97لس ػػنة  9ؽ جبلس ػػة  0988/6/9الموع ػػة ج 9ص
. 002
( )3را ػػع  :حكػػم ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا ه القلػػية رقػػم  22لسػػنة  09ؽ د جبلسػػة  0995/9/08الموعػػة
ج 2م  0ص . 912
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ثالثا ااً  /تص اادض القاع ااي الد ااتارض تلقائيا ااً لم:الف ااة قجا اراءات انعق اااد ال:ص ااامة
الد تارية.
يلزـ ونعقاد اػبصومة الدلتورية إتباع للسلة من اإل راءات كالػ يبكػن تقسػيم ا –
بالن ر إىل مقصودها – إىل قسمن  :يلػم األكؿ – إ ػراءات تنعقػد ػا اػبصػومة الدلػتورية
كهي القيد اإلعالف كالقسم الثاين  :إ راءات يتربقػق مػن خالؽبػا مبػدأ اؼبوا ػة بػن اػبصػوـ
كهو تبادؿ اؼبستندات (.)1
أ -القيد واإلعال .
()2
 -1القيد  :كهػو قيػد الػدعول ه السػجيف العػاـ اؼباصػص لتسػجييف الػدعاكم كيػتم
هػػثا اإل ػراء دبجػػرد تقػػدمي ػػربيفة الطعػػن – مػػن أ ػػيف كعػػدد كػ و
ػاؼ مػػن الصػػور -إىل اؼبسػػجيف
اؼباػتص " مسػػجيف الػػدائرة الدلػػتورية " موقعػػة مػػن أحػد ا﵀ػػامن اؼبقبػولن للرتافػػع أمػػاـ ا﵀كمػػة
العلي ػػا كمس ػػتوفاة للرل ػػوـ القل ػػائية اؼبق ػػررة ف ػػإف كان ػػت ك ػػثلك ك ػػب عل ػػى مس ػػجيف ال ػػدائرة
الدلتورية قيدها ه يوـ كردها بالسجيف العاـ (.)3
كهكثا فإف تاريم تقدمي ربيفة الدعول بعدـ الدلػتورية هػو تػاريم قيػدها ه السػجيف
العاـ للدعاكم كتكمن أنبيػة هػثا التػاريم ه اعتبػار الولػيلة الػ يبكػن عػن طريق ػا إثبػات أف
ربيفة الدعول قػد رفعػت ه اؼبيعػاد اؼبقػرر ؽبػا مػن ناحيػة كمػن ناحيػة أخػرل غبسػاب مواعيػد
اإلعالف(.)4
 -2اإلعااال  :كهػػو الولػػيلة اؼبقػػررة قانون ػان إليصػػاؿ كاقعػػة أك أمػػر معػػن إىل علػػم اؼبعلػػن
إلي كذلك بالكيفية ال وبددها القػانوف كبػثلك فػإف هػدؼ اإلعػالف هػو إيصػاؿ كاقعػة رفػع
الدعول – الصربيفة كمرفقا ا – إىل علم اؼبدعى علي (.)5
ألاس دعول عدـ الدلتورية مر ع لابق ص .560

( )1را ع  :للباح
( )2اؼبر ع نفس ص 565
( )3أن ػػر اؼب ػ ػواد (  )98( )92( )05م ػػن الالئرب ػػة الداخلي ػػة للمربكم ػػة العلي ػػا كاؼب ػػادة األكىل م ػػن ق ػ ػرار اعبمعي ػػة
العمومية للمربكمة العليا رقم  580لسنة  5119بإ دار وئربة الرلوـ القلائية.
( )4را ع :الباح ألاس دعول عدـ الدلتورية اؼبر ع السابق ص .565
( )5را ػػع كػػال مػػن  :د .الك ػػوين علػػي اعب ػػود ق ػػانوف علػػم القلػػاء اػبص ػػومة كالعريلػػة اؼبركػػز القػػومي للبرب ػػوث
كالدرال ػػات العلمي ػػة  5119ص  . 016د .عل ػػي مس ػػعود ؿبم ػػد بلقال ػػم ش ػػرح ق ػػانوف اؼبرافع ػػات اؼبدني ػػة
كالتجارية الليي دار بن ضبودة للنشر كالتوزيع زلينت  5109ص . 919 919
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كاإلعالف هو اإل راء الثم تنعقػد بػ اػبصػومة القلػائية طبقػان ألحكػاـ قػانوف اؼبرافعػات
الليػ ػػي كاػبصػ ػػومة الدلػ ػػتورية ليسػ ػػت الػ ػػتثناء مػ ػػن ذلػ ػػك إذ تقػ ػػع مس ػ ػ ولية اإلعػ ػػالف علػ ػػى
الط ػػاعن()1خم كعل ػػى ذل ػػك نص ػػت اؼب ػػادة( )09م ػػن الالئرب ػػة الداخلي ػػة للمربكم ػػة العلي ػػا ب ػػالقوؿ:
" هبػػب علػػي الطػػاعن أف يعلػػن الصػػربيفة كمرفقا ػػا إىل صبيػػع اػبصػػوـ الػػثين ك ػ الطعػػن إلػػي م
خػػالؿ عش ػرين يوم ػان مػػن ت ػػاريم تقػػديب ا كأف يػػودع أ ػػيف كرق ػػة اإلعػػالف لػػدل قلػػم التس ػػجييف
خالؿ عشرة أياـ من تاريم انت اء اؼبيعاد اؼبثكور " .
كه حػػدي أحكام ػػا أفصػػربت ا﵀كمػػة العليػػا عػػن ػزاء زبلػػف هػػثا اإل ػراء اؼبتعلػػق
()2
بالن ػػاـ العػػاـ فقالػػت  " :حيػ إف نػػص اؼبػػادة  995مػػن قػػانوف اؼبرافعػػات اؼبدنيػػة كالتجاريػػة
يو ػػب علػػى الطػػاعن أف يعلػػن الطعػػن إىل صبيػػع اػبصػػوـ كإو كػػاف الطعػػن بػػاطالن كتقلػػي ب ػ
ا﵀كمػػة مػػن تلقػػاء نفس ػ ا ككػػاف ملػػف الطعػػن ق ػد خػػال فبػػا يفيػػد إعػػالف الطعػػن إىل اؼبطعػػوف
ض ػ ػػدهم كيغ ػ ػػدك م ػ ػػن مث غ ػ ػػري مس ػ ػػتوؼ للش ػ ػػكيف اؼبق ػ ػػرر ه الق ػ ػػانوف كيتع ػ ػػن اغبك ػ ػػم بع ػ ػػدـ
قبول .)3("...
ب -ت قيق م دأ المااجهة بين ال:صام.
يتربقق هثا اؼببدأ من خالؿ تبادؿ مثكرات كمسػتندات الػدعول بعػدـ الدلػتورية كهػو
ما نصت علي اؼبادة ( )02من الالئربة بقوؽبا  " :للاصوـ الثين ك إلي م الطعػن أف يودعػوا
قلم التسػجييف اؼباػتص خػالؿ ثالثػن يومػان مػن تػاريم إعالاػم مػثكرة بػدفاع م موقعػة مػن أحػد
ا﵀ػػامن اؼبقب ػولن أمػػاـ ا﵀كمػػة العليػػا مشػػفوعة باؼبسػػتندات ال ػ يػػركف تقػػديب ا كيكػػوف للطػػاعن
خػػالؿ طبسػػة عشػػر يوم ػان مػػن انقلػػاء اؼبيعػػاد اؼبػػثكور بػػالفقرة السػػابقة أف يػػودع قلػػم التسػػجييف
اؼباتص مثكرة بالرد مشفوعة دبا يكوف لدي من مستندات.
فإذا التعميف الطاعن حق ه الرد كاف للاصوـ اآلخرين أف يودعوا خػالؿ طبسػة عشػر
يومان أخرل مثكرة بتعقيب م على هثا الرد مع مستندا م .
( )1ه ػػثا ه الن ػػاـ الق ػػانوين اللي ػػي أم ػػا ه الن ػػاـ الق ػػانوين اؼبص ػػرم ف ػػإف اػبص ػػومة الدل ػػتورية تنعق ػػد باإلي ػػداع و
باإلعالف ؼبزيد من التفا ييف را ع  :د  .عادؿ عمر شريف قلاء الدلتورية ص.999
( )2نستغرب أشد اولتغراب موقف قلاؤنا الدلتورم هثا إذ عبػأ إىل قػانوف اؼبرافعػات ه اػيف ك ػود نػص خػاص
كهو نص اؼبادة ( )02اؼبشار إلي أعال .
( )3را ػػع  :حك ػػم ا﵀كم ػػة العلي ػػا ه الطع ػػن الدل ػػتورم رق ػػم  29/009ؽ جبلس ػػة  5105/05/59غ ػػري منش ػػور
ص.9
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كيكشػػف هػػثا الػػنص عػػن حقػػوؽ ثالثػػة للاصػػوـ يتربقػػق ػػا مبػػدأ اؼبوا ػػة كهػػي حػػق
اوطالع كحق الرد كحق التعقيػب( )1كصبيػع هػث اغبقػوؽ انت ام ػا اؼبشػرع ه مواعيػد رتيبػة
يػػثهب الفقػ الدلػػتورم إىل أاػػا مواعيػػد حتميػػة متعلقػة بالن ػػاـ العػػاـ ( )2هبػػب ازبػػاذ اإل ػراء
خالؽبػا كدولػػة ذلػػك عػدـ قبػػوؿ قلػػم التسػجييف اؼباػػتص ألم إ ػراء من ػا بعػػد انقلػػاء اؼبواعيػػد
اؼبقػػرر إ رائ ػػا خالؽبػػا فػػإف ح ػػدث كقبل ػػا القلػػم بعػػد ف ػوات اؼبواعيػػد اؼبنص ػػوص علي ػػا ف ػػإف
القاضػػي الدلػػتورم و يلتفػػت ألم من ػػا مػػا داـ قػػد ذبػػاكز اؼبيعػػاد ا﵀ػػدد كدكف أف يػػلثر ذلػػك
علي ربة لري اػبصومة.
رابعاً  /ةصدي القاضي الدشتوري ةلقائياً لتدلف شرطي املصلحة والصفة يف دعوو عودو

الدشتورية.
يثهب انب من الفق إىل الػرب اؼبتالزـ بن اؼبصلربة كالصفة معتربان الصفة ؾبرد
عنص ػػر ه اؼبص ػػلربة كه ػػي اؼبص ػػلربة الشاص ػػية اؼبباش ػػرة ل ػػيس ه دع ػػول اإللغ ػػاء أك
دعول عدـ الدلتورية فربسب كإمبا ه لائر الدعاكم بو عاـ(.)3
كاغبقيقػػة أف هػػثا القػػوؿ و يصػػح علػػى إطالق ػ ف ػػو إف ػػح حػػاؿ الػػدعول األ ػػلية
بعدـ الدلتورية كال تكتسػب في ػا الصػفة أك تثبػت ؼبػن كقػع عليػ اوعتػداء ه حقػ أك مركػز
القػػانوين دبجػػرد حصػػوؿ اوعتػػداء فبػػا هبعل ػ ػػاحب مصػػلربة ك ػػفة فػػإف األمػػر لػػيس كػػثلك
دائم ػان حػػاؿ إثػػارة الػػدعول بطريػػق الػػدفع كلػػيس كػػثلك مطلق ػان حػػاؿ إثار ػػا بطريػػق اإلحالػػة أك
التصدمخم إذ اؼبشرع هو من يبنح الصفة ه هثين اغبالتن(. )4
 -1تصدض القضاء الد تارض لعدم تاافر شرط المصل ة.
نصػػت اؼبػػادة (/59أكو) مػػن قػػانوف ا﵀كمػػة العليػػا اؼبعػػدؿ بالقػػانوف رقػػم  07لسػػنة 0999
على اختصاص ا﵀كمة العليا – الػدائرة الدلػتورية – دكف غريهػا بالفصػيف ه اؼبسػائيف اآلتيػة :
( )1ؼبزيد من التفا ييف را ع للباح ألاس دعول عدـ الدلتورية مر ع لابق ص .568-562
( )2أن ر :ؿبمد باهي ابو يونس أ وؿ اؼبرافعات الدلتورية مر ع لابق ص . 90
( )3را ع  :د .يسرم ؿبمد العصار شرط اؼبصلربة ه دعول اإللغاء كالدعول الدلػتورية درالػة مقارنػة القػاهرة
دار الن لة العربية  0999ص . 89
( )4را ع  :للباح ألاس دعول عدـ الدلتورية مر ع لابق ص . 092 099
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أكون  /الطع ػػوف ال ػ ػ يرفع ػػا ك ػػيف ذم مص ػػلربة شاص ػػية مباش ػػرة ه أم تش ػ ػريع يك ػػوف ـبالف ػ ػان
للدلتور . " ...
كاعت ػػربت ا﵀كم ػػة الدل ػػتورية العلي ػػا ه مص ػػر أف ش ػػرط اؼبص ػػلربة مق ػػرر ض ػػمنان ه اؼب ػػادة
( )58من قانواا.
كغػػمل عػػن البيػػاف أف شػػرط اؼبصػػلربة يلل ػػس علػػى اعتبػػارات تتعلػػق صبيع ػػا بالص ػػا
العاـ كسبس باؼبصا العامة للمجتمع (.)1
كمػػب كػػاف ذلػػك كػػثلك فػػإف القاضػػي الدلػػتورم يبلػػك مػػن تلقػػاء ذات ػ التصػػدم لعػػدـ
ت ػوافر هػػثا الشػػرط ه دعػػول عػػدـ الدلػػتورية كمػػن مث اغبكػػم بعػػدـ قبوؽبػػا كهػػثا مػػا ثبػػت ه
قلػػاء ؿبكمتنػػا العليػػا (الػػدائرة الدلػػتورية) حي ػ انت ػػت إىل القػػوؿ ... " :تشػػرتط اؼبص ػػلربة
الشاص ػػية كاؼبباش ػػرة ك ػػركن ه قب ػػوؿ الطع ػػن بع ػػدـ الدل ػػتورية كقاع ػػدة عام ػػة ه كاف ػػة الطع ػػوف
الدلتورية كهو ما يصدؽ قول على الطعن اؼباثيف حيػ إف الفقػ كالقلػاء قػد الػتقرا علػى أف
اؼبصلربة الشاصية كاؼبباشػرة شػرط لقبػوؿ الػدعول الدلػتورم كمنػاط هػث اؼبصػلربة أف يكػوف
شبة ارتباط بين ا كبن اؼبصلربة القائمة ه الدعول اؼبوضوعية كبػثلك يكػوف الفصػيف ه اؼبسػألة
الدلتورية وزمان للفصيف ه الطلبات اؼبرتبطة مع ا كمػا أنػ مػن اؼبسػتقر عليػ أف هػث اؼبصػلربة
و تعترب متربققة باللركرة بناءن علػى ؾبػرد ـبالفػة الػنص التشػريعي اؼبطعػوف فيػ بعػدـ الدلػتورية
بػػيف يتعػػن أف يك ػػوف هػػثا ال ػػنص بتطبيق ػ علػػى الطػػاعن قػػد أخػػيف بأحػػد اغبق ػػوؽ ال ػ يكفل ػػا
الدلػػتور علػػى كبػ وو أغبػػق بػ ضػػرران مباشػران كبػػثلك يكػػوف شػػرط اؼبصػػلربة الشاصػػية اؼبباشػػرة ه
الدعول الدلتورية مرتبطان باػبصم الػثم أثػار اؼبسػألة الدلػتورية غػري من ػور إلي ػا بصػفة ؾبػردة
فإذا كػاف الػنص اؼبػدعى بعػدـ دلػتوريت مل يلربػق باؼبػدعي ضػرران كمػا هػو اغبػاؿ ه هػث الواقعػة
لعدـ تطبيق علي فإف اؼبصلربة الشاصية كاؼبباشرة تكوف منتفية "(. )2
كتواترت أحكاـ ا﵀كمػة الدلػتورية العليػا ه مصػر علػى القلػاء مػن تلقػاء ذا ػا بعػدـ
()3
قبوؿ أم طلب أك فدع يقدـ أمام ا كو تكوف لصاحب في مصلربة شاصية مباشرة
( )1اؼبر ع نفس ص . 097
( )2حكػػم ا﵀كمػػة العليػػا ه الطعػػن الدلػػتورم رقػػم  9لسػػنة  25ؽ جبلسػػة  5118/00/05ؾبلػػة ا﵀كمػػة العليػػا
ص 90ع 9ص . 99 99
( )3را ػػع :أحك ػػاـ ا﵀كم ػػة الدل ػػتورية خبص ػػوص ش ػػرط اؼبص ػػلربة ؾبموع ػػة اؼبب ػػادئ مر ػػع ل ػػابق ص  291كم ػػا
بعدها.
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 -2تصدض القاعي الد تارض تلقائياً لعدم تاافر شرط الصفة.
الػػتقرت أحكػػاـ القلػػاء الدلػػتورم – الليػػي كاؼبصػػرم – علػػى تطلػػب شػػرط الصػػفة إىل
ان ػػب ش ػػرط اؼبص ػػلربة م ػػن ض ػػمن ش ػػركط قب ػػوؿ دع ػػول ع ػػدـ الدل ػػتورية كعل ػػى ذل ػػك تلك ػػد
ا﵀كم ػػة العلي ػػا الليبي ػػة ب ػػالقوؿ " :إف قل ػػاء ه ػػث ا﵀كم ػػة ق ػػد ػػرل عل ػػى أنػ ػ يش ػػرتط لقب ػػوؿ
الػػدعول الدلػػتورية أمػػاـ هػػث ا﵀كمػػة مػػا يشػػرتط لقبػػوؿ الػػدعاكم كافػػة كفقػان لقػػانوف اؼبرافعػػات
اؼبدنية كالتجارية كهي أف تتوافر اؼبصلربة كالصفة كأهليػة التقاضػي كهػي شػركط عامػة ه كافػة
الدعاكم " (. )1
كالقاعػػدة ه ثبػػوت الصػػفة أاػػا تكتسػػب دبجػػرد حصػػوؿ كاقعػػة اوعتػػداء ؼبػػن كقػػع علي ػ
هػػثا اوعتػػداء ه حق ػ أك مركػػز القػػانوين كزبول ػ طلػػب اغبمايػػة القلػػائية كذلػػك برفػػع دعػػول
ضد اؼبنازع أك اؼبعتػدم ؼبنػع اؼبنازعػة أك دفػع اوعتػداء( .)2كلكػن ذلػك و يبنػع اؼبشػرع – بػالطبع
– مػػن تن ػػيم لػػبيف إثػػارة دعػػول عػػدـ الدلػػتورية بالنسػػبة ؼبػػن كقػػع علػػي م اوعتػػداء أك منرب ػ
الصفة القانونية إلثارة النزاع الدلتورم لغػري مػن كقػع علػي م اوعتػداء كمػا هػو اغبػاؿ ه منرب ػا
للمرباكم كاعب ات ذات اوختصاص القلائي(.)3
كأصبػػاون للقػػوؿ فػػإف ت ػوافر الصػػفة – علػػى النربػػو الػػثم يتطلب ػ اؼبشػػرع – يعػػد شػػرطان
وزمان لقبوؿ دعول عدـ الدلتورية يبلك القاضػي الدلػتورم التصػدم لتالفػ ه الػدعول مػن
تلقاء ذات كمن مث اغبكم بعدـ قبوؽبا.
كه هػػثا الشػػأف قلػػت ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا بػػالقوؿ " :كؼبػػا كػػاف اؼبػػدعي الثػػاين مل
ىبتصم أماـ ؿبكمة اؼبوضوع كمل ترخص ل ا﵀كمػة اؼبػثكورة بالتػا ه رفػع الػدعول الدلػتورية
فإف دعوا الدلتورية و تكوف قد رفعت للمربكمة طبقان لبكضاع اؼبقررة قانونان كمن مث تكػوف
غري مقبولة بالنسبة إلي "(.)4

5118/00/05

ؾبلػػة ا﵀كمػػة العليػػا

( )1حكػػم ا﵀كمػػة العليػػا ه الطعػػن الدلػػتورم رقػػم  5لسػػنة  25ؽ جبلسػػة
ص 90ع 9ص . 99 99
( )2مزيد من التفا ييف را ع للباح ألاس دعول عدـ الدلتورية اؼبر ع السابق ص . 089 089 089
( )3را ع على لبييف اؼبثاؿ نص اؼبادة ( /59أ) من قانوف ا﵀كمة الدلتورية العليا اؼبصرية.
( )4را ػػع :حك ػػم ا﵀كم ػػة الدل ػػتورية العلي ػػا ه القل ػػية رق ػػم  92لس ػػنة  7ؽ د .جبلس ػػة  0987/00/19الموع ػػة
ج 9ص . 07
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خامص ًا  /ةصودي القاضوي الدشوتوري ةلقائيو ًا ملدالفوة مبودأ ححيوة ا حلواو الصوادرة يف
دعاو عدو الدشتورية .
إف األحك ػ ػػاـ الص ػ ػػادرة ه موض ػ ػػوع دع ػ ػػاكل ع ػ ػػدـ الدل ػ ػػتورية – بدل ػ ػػتوريت ا أك ع ػ ػػدـ
دلتوريت ا
– تعت ػ ػػرب حج ػ ػػة عل ػ ػػى الكاف ػ ػػة كأل ػ ػػاس ذل ػ ػػك ق ػ ػػائم عل ػ ػػى أف اػبص ػ ػػومة ه ال ػ ػػدعول
الدلػػتورية -كهػػي بطبيعت ػػا مػػن الػػدعاكل العينيػػة -غنمػػا تو ػ إىل النصػػوص التش ػريعية اؼبػػدعى
ـبالفت ػػا للدل ػػتور كو يعت ػػرب حك ػػم القاض ػػي الدل ػػتورم بال ػػتيفاء العم ػػيف التش ػريعي ألكض ػػاع
الشػػكلية أك بتوافػػق النصػػوص اؼبطعػػوف في ػػا أك تعارض ػ ا مػػع األحكػػاـ اؼبوضػػوعية ه الدلػػتور
منصرفان إىل اػبصوـ ه الدعول ال در في ا بيف متعديان إىل الكافة كمنسػرببان إىل كػيف لػلطة
ه الدكلػػة دبػػا يردهػػا عػػن التربلػػيف من ػ أك ؾبػػاكزة ملػػمون ل ػواء ك ػػانوا مػػن اؼباػػاطبن بػػالنص
التشريعي الثم تعلق ب قلاء القاضي الدلتورم أـ كانوا من غريهم(.)1
كو يفوتن ػػا الق ػػوؿ :أف ه ػػثا اؼبب ػػدأ – حجي ػػة األحك ػػاـ اؼبطلق ػػة كعل ػػى الكاف ػػة – يدعم ػ
اؼبشرع كيقوي كمن قبييف ذلك نص اؼبػادة ( )90مػن قػانوف ا﵀كمػة العليػا الليبيػة كنػص اؼبػادة
( )092من الدلتور اؼبصرم عاـ  5109كاؼبػادة ( )99مػن قػانوف ا﵀كمػة الدلػتورية العليػا الػ
نص ػػت عل ػػى أنػ ػ  " :أحك ػػاـ ا﵀كم ػػة ه ال ػػدعاكل الدل ػػتورية كقرارا ػػا بالتفس ػػري ملزم ػػة عبمي ػػع
للطات الدكلة كللكافة " .
كمب كاف ذلك كثلك فإن شبة شرط للي يستلزم قبوؿ دعػول عػدـ الدلػتورية كهػو
آو يكوف قد لبق دكر حكم ه موضوع ا (.)2
فاغبكم ه موضوع الدعول – بدلتورية أك عدـ دلتورية التشريع اؼبطعػوف فيػ – يعتػرب
مانعان من ن ر ذات موضوع ا مػن ديػد كبغػض الن ػر عػن اخػتالؼ األطػراؼ أك األلػبابخم
كعلػػة ذلػػك أف الػػدعول ذات طبيعػػة عينيػػة كمنػػاط عينيت ػػا اختصػػاـ نػػص تش ػريعي ؼباالفت ػ
ؼببادئ الشرعية الدلتورية كهكثا يتصيف موضوع ا بالن اـ العاـ ليفرض على القاضػي عػرض
0999/

أشػار إليػ :

( )1را ع  :حكم ا﵀كمة الدلتورية العليا ه القلية رقم  91لسػنة  05ؽ د جبلسػة /6فربايػر
د .يسرم ؿبمد العصار التصدم مر ع لابق ص . 99
( )2ؼبزيػػد مػػن التفا ػػييف حػػوؿ هػػثا الشػػرط را ػػع رلػػالتنا ألػػاس دعػػول عػػدـ الدلػػتورية مر ػػع لػػابق ص 572
كما بعدها.
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الػػنص اؼبطعػػوف في ػ علػػى كافػػة أحكػػاـ الدلػػتور لالنت ػػاء بتقريػػر لػػالمت أك عػػدم ا كحكم ػ
ث أك تلك وبوز على اغبجية اؼبطلقة كه موا ة الكافة.
كهػػثا مػػا أكدت ػ أحكػػاـ القلػػاء الدلػػتورم ف ػػا هػػي ا﵀كمػػة العليػػا الليبيػػة تقػػرر " :إف
هث الدائرة ( الدلتورية ) قد لػبق ؽبػا دبو ػب حكم ػا الصػادر ه الطعػن الدلػتورم رقػم ()5
لسنة  25ؽ جبلسة 5118/00/05:كأف قلت بعدـ دلتورية الػنص التشػريعي الػثم ميػز بػن
ركاب السيارات اػبا ة كغريها من الركاب حبيػ مل يعػد هنػاؾ مقتلػى لبربػ دلػتورية هػثا
النص من ديد" (.)1
كال ػػتقر قل ػػاء ا﵀كم ػػة الدل ػػتورية العلي ػػا اؼبصػ ػرية عل ػػى أف م ػػا فص ػػلت فيػ ػ ه موض ػػوع
الػػدعاكل الدلػػتورية وبػػوز علػػى حجيػػة مطلقػػة ه موا ػػة الكافػػة كبالنسػػبة إىل الدكلػػة بكامػػيف
ل ػػلطا ا كعل ػػى امت ػػداد تن يما ػػا اؼباتلف ػػة كه ػػي حجي ػػة رب ػػوؿ ب ػػثا ا دكف الادل ػػة فيػ ػ أك
السعي إىل نقل من خالؿ إعػادة طرحػ علي ػا ؼبرا عتػ كأم دعػول دلػتورية تفصػيف ا﵀كمػة
ه موضػػوع ا حسػػمان يا قاطعػان – بالدلػػتورية أك عػػدـ الدلػػتورية – فػػثلك يعػػد مانعػان مػػن ن ػػر
أم طع ػػن فباث ػػيف يث ػػور بش ػػأف ذات موض ػػوع ا م ػػن دي ػػد كإف ح ػػدث ف ػػإف ا﵀كم ػػة تقل ػػي
باعتبار اػبصومة منت ية ألاا مل تصادؼ ؿبالن أم غري ذات موضوع(.)2
كهك ػػثا لبل ػػص إىل أف القاض ػػي الدل ػػتورم يلع ػػب دكران إهبابي ػان ه الش ػػق اإل رائ ػػي ه
الػدعول بعػدـ الدلػػتورية حيػ و يتقيػد بطلبػػات أطػراؼ الػدعول كيسػػتادـ مػن تلقػاء ذاتػ
ل ػػلطت ه إث ػػارة اؼبس ػػائيف اؼبتص ػػلة باختصا ػ ػ كباألكض ػػاع اإل رائي ػػة اػبا ػػة بقب ػػوؿ ال ػػدعول
أمام كذلك كأثر للطبيعة العينية ؽبث الدعول كاتصاؽبا شكالن كموضوعان بالن اـ العاـ .

5119/00/00

ؾبلػػة ا﵀كمػػة

( )1را ػػع  :حكػػم ا﵀كمػػة العليػػا ه الطعػػن الدلػػتورم رقػػم  9لسػػنة  29ؽ جبلسػػة
العليا س  95ع 5 0ص . 58
( )2را ػ ػػع  :حكػ ػػم ا﵀كمػ ػػة الدلػ ػػتورية العليػ ػػا ه القلػ ػػية رقػ ػػم  09لسػ ػػنة 00ؽ د جبلسػ ػػة /17أكتػ ػػوبر 0990/
كملاػص ألحكػػاـ ذات ا﵀كمػػة باػبصػػوص أشػػار إلي ػػا د .يسػػرم ؿبمػػد العصػػار مر ػػع لػػابق ص  99كمػػا
بعدها .
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انًطهب انثاٍَ
دور انماضٍ انذصتىرٌ فٍ انشك انًىضىعٍ
نذعىي عذو انذصتىرَت
آثػػار الطبيعػػة العينيػػة لػػدعول عػػدـ الدلػػتورية هػػي أكثػػر كضػػوحان كأعمػػق أث ػران ه الشػػق
اؼبوضوعي ؽبث الدعول ففي يتاطى القاضي الدلتورم التاوـ التقليدية للقاضػي العػادم ه
اؼبرافعػػات اؼبدنيػػة كاشػػفان بػػثلك عػػن الطبيعػػة اإلهبابيػػة لػػدكر ه تسػػيري هػػث الػػدعول حيػ و
يتوقػػف عنػػد حػػد ربقيػػق ادعػػاءات اػبصػػوـ كالفصػػيف في ػػا كإمبػػا يتجػػاكز ذلػػك إىل تو ي ػػا كبػػو
ربقيق اؼبشركعية الدلتورية (.)1
كيتجلى الدكر اإلهبايب للقاضي الدلتورم ه الشق اؼبوضوعي لػدعول عػدـ الدلػتورية
ه أمػػور ثالثػػة  :أكؽبػػا – ه ربديػػد نطػػاؽ الػػدعول  .كاألخػػر – ه تعػػدييف ألػػبا ا كاألخػػري –
ه مد آثار اغبكم في ا .
أوال  /دور القاضي يف حتديد ىطاق الدعو .
األ ػػيف أف نط ػػاؽ دع ػػول ع ػػدـ الدل ػػتورية ينربص ػػر ه النص ػػوص القانوني ػػة الػ ػ دف ػػع
اػبصػػم بعػػدـ دلػػتوريت ا – أك تلػػك ال ػ تلػػمن ا ق ػرار اإلحالػػة – كه حػػدكد مػػا ػػرحت ب ػ
ؿبكمػػة اؼبوضػػوع بعػػد تقػػديرها عبديػػة الػػدفع إو أف الطبيعػػة العينيػػة ؽبػػث الػػدعول تنػػت آثارهػػا
فتػػنعكس علػػى موضػػوع ا ذات ػ بالشػػكيف الػػثم يسػػتطيع مع ػ القاضػػي الدلػػتورم -ه أح ػواؿ
كبشركط معينة – توليع موضػوع دعػول عػدـ الدلػتورية بالتشػكيك ه دلػتورية تشػريع آخػر
أك حكم من أحكاـ تشريع مل يثر اؼبدعي أ الن ه موضوع الدعول اؼبعركضة علي (.)2

( )1را ع  :للباح ألاس دعول عدـ الدلتورية مر ع لابق ص . 29 28
( )2حوؿ نفس اؼبعمل را ع :د .عيد أضبد الغفلوؿ فكرة الن اـ العاـ الدلتورم مر ع لابق ص . 2
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كلقد التقر قلاء ا﵀كمة الدلتورية العليا ه مصر على ثالثة مبادئ يسػتطيع القاضػي
الدلػػتورم دبقتلػػاها مػػد نطػػاؽ الػػدعول عػػن اغبػػد الػػثم تلػػمنت ػػربيفت ا متجػػاكزان بػػثلك
طلبات اػبصوـ كهث اؼببادئ هي :
أ " -الت قق مان ا اتيفاء النصاال القانانياة ألوعااعها ال اكلية يعت ار أماراً اابقاً
بالضرورة علك ال:اض في عيابها الماعاعية " .
إف ربديػػد نطػػاؽ الػػدعول – كفػػق مطل ػػوب اؼب ػػدعي ه ػػربيفت ا أك ق ػرار اإلحالػػة مػػن
ؿبكمة
اؼبوضػػوع – ه الطعػػن اؼبوضػػوعي بعػػدـ دلػػتورية قػػانوف أك وئربػػة و وبػػوؿ بػػن القاضػػي
الدلتورم كبن التأكد من لالمة اإل راءات الشكلية اؼبتطلبة دلتوريان إل دار ذات القػانوف
أك الالئربة.
فالقاض ػػي الدل ػػتورم يتمت ػػع ب ػػدكر إهب ػػايب ه دع ػػول ع ػػدـ الدل ػػتورية – ك ػػأثر لطبيعت ػػا
العينية كارتباط ا الوثيق بالن اـ العاـ – يبكن من توليع أك مد نطاؽ الػدعول عػن اغبػد الػثم
رظبػ ػ اػبص ػػوـ فيتص ػػدل م ػػن تلق ػػاء نفسػ ػ لفرب ػػص م ػػدل اتف ػػاؽ ش ػػكيف الق ػػانوف أك الالئرب ػػة
اؼبعػركض عليػ مػع أحكػػاـ الدلػتور كإف كػاف اؼبػػدعي قػد حػدد نطػػاؽ هػث الػدعول ه الطعػػن
اؼبوضوعي – فق  -بعد دلتورية هثا التشريع (.)1
كعلى هثا النربػو الػتقر قلػاء ا﵀كمػة الدلػتورية العليػا بقوؽبػا " :كحيػ إنػ مػن اؼبقػرر
كعلػ ػػى مػ ػػا أطػ ػػرد علي ػ ػ قلػ ػػاء هػ ػػث ا﵀كمػ ػػة أف التربقػ ػػق مػ ػػن الػ ػػتيفاء النصػ ػػوص القانونيػ ػػة
ألكض ػاع ا الشػػكلية يعتػػرب أم ػران لػػابقان باللػػركرة علػػى اػبػػوض ه عيو ػػا اؼبوضػػوعية ذلػػك أف
األكضاع الشكلية للنصوص التشريعية هي من مقوما ا بو ف ا قواعد قانونية و يكتميف كيااػا
أ الن ه غيبت ا كيتعن تبعان لثلك على هث ا﵀كمة أف تتربراهػا بلوغػان لغايػة األمػر في ػا كلػو
كاف نطاؽ الطعن اؼبعركض علي ا ينربصر ه اؼبطاعن اؼبوضوعية دكف لواها" (.)2

( )1را ع :د .يسرل ؿبمد العصار التصدم ه القلاء الدلتورم مر ع لابق ص . 97
( )2حكم ا﵀كمة الدلتورية العليا ه القلية رقم  010لسػنة  95ؽ د جبلسػة /90يوليػو 5100/ؾبلػة الدلػتورية
ع  51س  9أكتوبر  5100ص . 95
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ب " -يمتد نطااق دعااف عادم الد اتارية قلاك النصاال المرت طاة ارت اطااً ال يق ال
التجزئة أو االنفصاه عن النج المطعا فيه "
يبلك القاضي الدلتورم من تلقاء ذات توليع نطاؽ الػدعول ليشػميف لػيس فقػ الػنص
التشريعي أك الالئربي اؼبطعوف في كإمبػا كػثلك ؾبمػوع نصػوص القػانوف أك الالئربػة اؼبعركضػن
علي إذ قدر ك ػود ارتبػاط و يقبػيف اونفصػاؿ بػن الػنص األ ػلي اؼبطعػوف فيػ كالػنص اآلخػر
الثم بس رقابت علي (.)1
كينب قلاء ا﵀كمة الدلتورية العليا ه مصر عن ركوف القاضي الدلػتورم ؼببػدأ عينيػة
الػػدعول الدلػػتورية كأخػػث باوعتبػػار حقيقػػة تعلػػق نصػػوص الدلػػتورم صبيع ػػا بالن ػػاـ العػػاـ
فنجػػد يقلػػي بعػػدـ دلػػتورية النصػػوص اؼبرتبطػػة بالنصػػوص اؼبطعػػوف علي ػػا كال ػ يتقػػرر عػػدـ
دلتوريت ا مب كانت هث النصوص تشكيف معان كحدة و تتجزأ (.)2
كاؼبسػػتفاد مػػن أحكػػاـ ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا أف القاضػػي الدلػػتورم يلجػػأ مػػن تلقػػاء
ذات ؼبد نطاؽ الدعول حبي يشميف النصوص اؼبرتبطة ارتباطػا و يقبػيف التجزئػة بػالنص اؼبطعػوف
في مب كانػت تلػك النصػوص اؼبرتبطػة يتعػثر فصػل ا عػن تلػك النصػوص الػ ربػدد ػا نطػاؽ
الدعول ابتداءن كأف ضم ا إلي ا كافالن ربقيق األغراض ال توخاها اؼبدعي بدعوا الدلتورية.
كهكػػثا فػػإف تطبيػػق مبػػدأ عػػدـ القابليػػة للتجزئػػة كالػػثم ييبكػػن القاضػػي الدلػػتورية مػػن
تولػػيع نطػػاؽ الػػدعول مػػن تلقػػاء ذات ػ ليشػػميف نصو ػان مل تكػػن معركضػػة علي ػ وزم ػ ت ػوافر
شػرطن  :األكؿ  /تعػػثر الفصػػيف  :دبعػػمل أنػ و يبكػػن فعػالن الفصػػيف بػػن النصػػوص اؼبطعػػوف في ػػا
أمام بعدـ الدلتورية كالنصوص ال ضم ا القاضي أك مد نطاؽ الدعول ليشمل ا.
كالثػ ػػاين  /ربقػ ػػق اؼبصػ ػػلربة  :أم أف ضػ ػػم هػ ػػث النصػ ػػوص إىل ؿبػ ػػيف الػ ػػدعول األ ػ ػػلي
يتربقق ب فعالن اؼبصلربة ال توخاها اؼبدعي بدعوا (.)3

( )1را ع  :د .يسرل ؿبمد العصا التصدم اؼبر ع السابق ص.97
( )2را ع  :د .عيد أضبد الغفلوؿ فكرة الن اـ العاـ الدلتورم اؼبر ع السابق ص .099
( )3هثاف الشرطاف ؾبتمعاف نبا مناط التميز بن مد نطاؽ الدعول كمد أثار اغبكم في ػا – كمػا لػنرل وحقػان –
حي ػ إف مػػد نطػػاؽ الػػدعول يقتلػػي توافرهػػا مع ػان بينمػػا مػػد آثػػار اغبكػػم بعػػدـ الدلػػتورية كالػػثم قػػد يطػػوؿ
نصو ان ليست معيبة ه ذا ػا كلكػن ارتباط ػا بػالنص اؼبعيػب دلػتوريان عل ػا غػري ذات موضػوع فتسػق تبعػان
للربكم بعدـ دلتورية.
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كهثا ما نقػف عليػ بكػيف كضػوح ه قلػاء ا﵀كمػة الدلػتورية العليػا بقوؽبػا  ":إف نطػاؽ
دعػػول عػػدـ الدلػػتورية – كعلػػى مػػا ػػرل ب ػ قلػػاء هػػث ا﵀كمػػة أف ربػػدد أ ػالن بالنصػػوص
القانونيػػة الػ تعلػػق ػػا الػػدفع بعػػدـ الدلػػتورية اؼبثػػار أمػػاـ ؿبكمػػة اؼبوضػػوع إو أف هػػثا النطػػاؽ
يتسع كثلك لتلك النصوص ال أ ً
يضري اؼبدعي من راء تطبيق ا علي – كلػو مل يتلػمن ا هػثا
الػػدفع – إذا كػػاف فصػػل ا عػػن النصػػوص ال ػ اشػػتميف الػػدفع علي ػػا متعػػثران ككػػاف ضػػم ا إلي ػػا
كافالن األغراض ال توخاها اؼبدعي بدعوا الدلتورية فال ربميف إو علػى مقا ػد كو تتربقػق
مصلربت الشاصية كاؼبباشرة بعيدان عن ا " (.)1
ج " -يمتااد نطاااق دعاااف عاادم الد ااتارية لي اامل النصااال األصاالية التااي أن ت ا
النج المطعا فيه بعدم الد تارية ".
يتجلى تطبيق هثا اؼببدأ كبشػكيف كاضػح ه حالػة الطعػن بعػدـ دلػتورية نػص وئربػي –
من غري اللوائح اؼبستقلة ال تستند إىل الدلتور مباشرة -قائم على نص قانوين معن.
فػػإذا كػػاف الػػنص اؼبطعػػوف فيػ وئربيػان فنطػػاؽ الػػدعول و هبػػب أف يقتصػػر عليػ كحػػد
بيف يبلك القاضي الدلتورم مػن تلقػاء نفسػ – كهبػب أف يفعػيف – مػد نطػاؽ الػدعول ليشػميف
أ ػػيف القاعػػدة ال ػ تفػػرع عن ػػا أم إىل الػػنص التش ػريعي األ ػػلي الػػثم ػػدر الػػنص الالئربػػي
التنادان إلي (.)2
كه تطبيػػق هػػثا اؼببػػدأ قلػػت ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا بػػالقوؿ " :إف الرقابػػة القلػػائية
ال تباشرها هث ا﵀كمة ه شأف دلتورية النصوص القانونية اؼبطعوف في ا و ربوؿ بين ػا كرد
هػػث النصػػوص إىل األ ػػوؿ ال ػ أنبتت ػػا كلمػػا آؿ إبطاؽبػػا إىل زكاؿ مػػا تفػػرع عن ػػا كاتصػػيف ػػا
اتصػاؿ قػرارخم إذ كػاف ذلػػك ككػػاف الػنص اؼبطعػػوف فيػ قػد ػػدر تنفيػػثان للمػادة ( )27مػػن قػػانوف
اعبمارؾ مستمدان قواعد كأحكام من ا فإن يغدك مرتبطان علويان ث اؼبادة كبالتػا و هبػوز
قصػػر نطػػاؽ الػػدعول الدلػػتورية اؼباثلػػة علػػى الػػنص اؼبطعػػوف فيػ في ػػا كحػػد بػػيف يكػػوف نطاق ػػا

( )1را ػع  :حكػم ا﵀كمػة الدلػتورية العليػا ه القلػية رقػم  89لسػنة  07ؽ .د جبلسػة
اؼببادئ مر ع لابق ص .265
( )2را ع  :للباح ألاس دعول عدـ الدلتورية مر ع لابق ص . 65

0997/ 19/02

ؾبموعػػة
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مشتمالن باللركرة على أ يف القاعػدة الػ تفػرع هػثا الػنص عن ػا متمػثالن ه اؼبػادة ( )27اؼبشػار
إلي ا " (.)1
ثاىياً  /دور القاضي الدشتوري يف ةعديل أشباب الدعو .
من آثار الطبيعة العينية لدعول عدـ الدلتورية سبتع القاضي الدلتورم بػدكر إهبػايب إزاء
ألبا ا كما هو اغباؿ إزاء موضوع ا كفػق لػالف البيػاف علػى النربػو الػثم يبكنػ مػن شػيء
مػ ػػن التربػ ػػرر مػ ػػن مبػ ػػدأ " إل ػ ػزاـ القاضػ ػػي بطلبػ ػػات اػبصػ ػػوـ موضػ ػػوعان كتأليس ػ ػان "خم فالقاضػ ػػي
الدلتورم و يلتزـ هثا اؼببدأ بثات نطػاؽ إلػزاـ القاضػي العػادم أك اإلدارم بػ كهػو مػا يكػوف
مػػن أثػػر أنػ يبكنػ أف يسػػتند ه حكمػ علػػى ألػػباب إضػػافية أك مغػػايرة نسػػبيان يا لبلػػباب الػ
ألس علي ا اػبصم طعن أك ألتند إلي ا لتأييد مطلوبة(.)2
فإذا كانت األلػباب الػ الػتند إلي ػا اؼبػدعي كأثبت ػا ه ػورة دفػوع ه عريلػة دعػوا
على ـبالفة التشريع أك اعبزء من كانت اك ألحكاـ الدلتور غري كافية ه الو وؿ إىل اغبكػم
بعدـ الدلتوريةخم فللقاضي الدلتورم إثارة ك و أخرل إضػافية أك مغػايرة سبامػان ؼبػا أبػدا اؼبػدعي
م ػػن أل ػػباب ؼباالف ػػة التش ػريع اػباض ػػع للرقاب ػػة ألحك ػػاـ الدل ػػتور كعن ػػدها و ش ػػك أف يك ػػوف
الدكر اغبالم ه اغبكم بعػدـ الدلػتورية ؼبػا أثػار القاضػي الدلػتورم كتصػدل لبربثػ مػن دفػوع
من تلقاء ذات كهو اؼبتاصص ه الرقابة الدلتورية (.)3
كيلكد ذلك ما التقر علي قلاء ا﵀كمة الدلتورية العليا اؼبصرية بقوؽبػا " :الرقابػة الػ
تباشػػرها هػػث ا﵀كمػػة – كعلػػى مػػا ػػرل عليػ قلػػاؤها – ه شػػأف النصػػوص القانونيػػة اؼبػػدعي
ـبالفت ػػا للدلػػتور تقتلػػي ا أف تقػػرر إمػػا ػػربت ا كإمػػا بطالاػػا كهػػي إذ زبلػػص إىل براء ػػا فبػػا
يعيب ػػا دلػػتوريان أك قيػػاـ مآخػػث علي ػػا ؼباالفت ػػا للدلػػتور فإاػػا و تقنػػع باؼباالفػػة الػ نسػػب ا
اػبصػػم إلي ػػا ه الػػدعول اؼبطركحػػة علي ػػا أك الػ أثار ػػا ؿبكمػػة اؼبوضػػوع ه شػػأاا بػػيف ذبيػػيف
بصػػرها بعػػدها ه النصػػوص الدلػػتورية صبيع ػػا علػػى ضػػوء الن ػػرة اؼبتكاملػػة ألحكام ػػا لتربػػدد
على ضوئ ا توافػق النصػوص اؼبطعػوف في ػا مع ػا أك تعارضػ ا كهػو مػا يعػين أف ربديػد اؼباالفػة
0999/ 7/19

( )1را ػػع  :حكػػم ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا ه القلػػية رقػػم  019لسػػنة  51ؽ .د جبلسػػة
اؼببادئ مر ع لابق ص . 269
( )2را ع  :د .ؿبمد باهي أبو يونس أ وؿ اؼبرافعات الدلتورية مر ع لابق ص . 2
( )3حوؿ نفس اؼبعمل را ع :د .عيد أضبد الغفلوؿ فكرة الن اـ العاـ الدلتورم مر ع لابق ص . 2

ؾبموعػػة
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الدلتورية اؼبدعي ا لواء من قبيف اػبصم أك ؿبكمػة اؼبوضػوع و يتغيػا إو ؾبػرد توكيػد اؼبطػاعن
الدل ػػتورية م ػػن خ ػػالؿ ربط ػػا دب ػػا ي اهره ػػا م ػػن نػ ػواحي العػ ػوار ه النص ػػوص اؼب ػػدعى ـبالفت ػػا
للدلػػتور كو يتصػػور تبعػان لػػثلك أف يكػػوف عػػرض بعػػض وانػػب هػػث اؼباالفػػة ملشػران كحيػػدان
أك قاطعان ه شػأف بيػاف نطػاؽ التعػارض بػن النصػوص القانونيػة اؼبطعػوف في ػا كأحكػاـ الدلػتور
ال تتقيد ا ا﵀كمة الدلتورية العليا ه ؾبموع ا ه كيف دعول تطرح علي ا " (.)1
كهكػػثا ف ػػإف القاضػػي الدل ػػتورم يلعػػب دركان ب ػػارزان ه هػػثا اعبان ػػب مػػن دع ػػول ع ػػدـ
الدلتورية حي و يتقوقع بن دراف األلباب ال سبسك ػا الطػاعن ه دعػوا أك تلػمن ا
ق ػرار اإلحالػػة بػػيف يتجاكزهػػا مفتش ػان عػػن ألػػباب أخػػرل تغافػػيف اؼبػػدعي عن ػػا فيقلػػب القػػانوف
اؼبطعوف في على كافة ك وه كوبا ر بألانيد كألباب غػري تلػك الػ أثارهػا اػبصػوـ ليتأكػد
من لالمت من صبيع العيػوب كأك ػ الػبطالف كو غػرك ه ذلػك فالقاضػي الدلػتورم يو ػف
بأن ػ حػ وػاـ للدلػػتور كالػػدعول ذات طبيعػػة عينيػػة متعلقػػة بالن ػػاـ العػػاـ غايت ػػا إعػػالء الشػػرعية
الدلتورية (.)2
ثالجاً  /دور القاضي الدشتوري يف مد آثار احلله يف الدعو .
ىبتلف دكر القاضي الدلتورم أك للطت ه مد آثار اغبكم ه دعول عػدـ الدلػتورية
ع ػػن دكر أك ل ػػلطت ه تول ػػيع نط ػػاؽ دع ػػول ع ػػدـ الدل ػػتورية لتش ػػميف نصو ػان مل تك ػػن ؿب ػالن
لػػدعول اؼبػػدعي ف ػػث األخػػرية وزم ػػا – كمػػا لػػلف البيػػاف – ت ػوافر شػػرطن أكؽبمػػا  :تعػػثر
الفصػػيف بػػن النصػػوص اؼبػػدعى بعػػدـ دلػػتوريت ا كتلػػك ال ػ مػػد إلي ػػا القاضػػي نطػػاؽ الػػدعول
فشمل ا برقابت كثاني ما :ربقق مصلربة الطاعن بالقلاء بعدـ دلتورية النصوص اؼبرتبطة(.)3

5112/10/19

ؾبموعػة اؼببػادئ

( )1حكم ا﵀كمة الدلػتورية العليػا ه القلػية رقػم  061لسػنة  59ؽ .د جبلسػة
مر ع لابق ص . 615 610
( )2حوؿ نفس اؼبعػمل را ػع :رفعػت عيػد لػيد الػو يز ه الػدعول الدلػتورية القػاهرة دار الن لػة العربيػة طبعػة
مزيدة كمنقربة  5119ص. 519
( )3لعػػيف مقتلػػى هػػثا الشػػرط يفػػرض إ ػراءات ربلػػري الػػدعول إزاء النصػػوص ال ػ حػػد إلي ػػا القاضػػي الدلػػتورم
نطاؽ الدعول ليتم التربقق فعالن من مدل ربقيق ا ؼبصػلربة اؼبػدعي هػثا خبػالؼ مػد آثػار اغبكػم ه الػدعول
اؼبنصوص اؼبرتبطة كال تقتلي إتباع إ راءات التربلري.
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أما للطة القاضي الدلتورم ه مد آثار اغبكم ه الدعولخم فلػيس لػ إو شػرطان كاحػدان
فق كهو تعثر الفصيف أم ك ود ارتباط و يقبيف اونفصاؿ أك التجزئػة بػن النصػوص اؼبقلػي
بعػ ػػدـ دلػ ػػتوريت ا كتلػ ػػك ال ػ ػ يبتػ ػػد إلي ػ ػػا حكػ ػػم القاضػ ػػي الدلػ ػػتورم كدكمبػ ػػا التفػ ػػات إىل أف
النصوص اؼبرتبطة ربقق مصلربة اؼبدعي أك و ربقق ا.
كاؼبالحػ أف منػػاط أك علػػة سبتػػع القاضػػي الدلػػتورم بسػػلطة مػػد آثػػار اغبكػػم ه دعػػول
ع ػػدـ الدل ػػتورية لتش ػػميف النص ػػوص اؼبرتبط ػػة ب ػػالنص اؼبقل ػػي بع ػػدـ دل ػػتوريت ه ػػو أف ه ػػث
النصػػوص اؼبرتبطػػة أضػػربت غػػري دلػػتورية بالتبعيػػة أك أاػػا ػػارت غػػري ذات موضػػوع كو قيمػػة
لو ودها بعد اغبكم بعدـ دلتورية النص األ لي اؼبرتبطة ب فيربكم القاضي بسػقوط ا تبعػان
لػػثلك دكمبػػا حا ػػة وزبػػاذ إ ػراءات ربل ػػري الػػدعول إزائ ػػا مكتفي ػان دبناقشػػت ا ه حيثي ػػات
حكم لينت ي لتقرير هث النتيجة أك تلك ه منطوؽ اغبكم.
فاؼبقصػػود بسػػلطة القاضػػي الدلػػتورم دبػػد آثػػار اغبكػػم ه دعػػول عػػدـ الدلػػتورية هػػو
مناقشػػت التلقائيػػة للنصػػوص الغػػري مػػدعى بعػػدـ دلػػتوريت ا أ ػالن كلكن ػػا تربط ػػا عالقػػة بػػالنص
ؼبطعوف في بعدـ الدلتورية ه حيثيات حكم مث يقلػي بعػدـ دلػتوريت ا ه منطػوؽ اغبكػم
تأليس ػ ػان علػ ػػى ارتبػ ػػاط هػ ػػث النصػ ػػوص مػ ػػع الػ ػػنص اؼبقلػ ػػي بعػ ػػدـ دلػ ػػتورية ارتباط ػ ػان و يقبػ ػػيف
اونفصػػاؿ كقػػد و وبكػػم بعػػدـ دلػػتوريت ا كلكن ػ وبك ػم بسػػقوط ا تأليس ػان علػػى أف ارتباط ػػا
بالنص اؼبقلي بعدـ دلتوريت عل ا غري ذات موضوع(.)1
كلق ػػد قل ػػت ا﵀كم ػػة الدل ػػتورية العلي ػػا بع ػػدـ دل ػػتورية النص ػػوص اؼبرتبط ػػة بالنص ػػوص
اؼبطعػ ػ ػ ػػوف علي ػ ػ ػ ػػا كال ػ ػ ػ ػ تقػ ػ ػ ػػرر ع ػ ػ ػ ػػدـ دل ػ ػ ػ ػػتوريت ا ألا ػ ػ ػ ػػا تشػ ػ ػ ػػكيف مع ػ ػ ػ ػان كح ػ ػ ػ ػػدة و تتج ػ ػ ػ ػزأ
فقال ػػت ... " :كحيػ ػ إنػ ػ ؼب ػػا تقػ ػدـ يتع ػػن اغبك ػػم بع ػػدـ دل ػػتورية اؼب ػػادة األكىل م ػػن الق ػػانوف
رقػػم  052لسػػنة 0980ـ بػػبعض األحكػػاـ اػبا ػػة بنقابػػة ا﵀ػػامن ؼبػػا كػػاف ذلػػك ككانػػت بػػاقي
م ػواد هػػثا القػػانوف مرتتبػػة علػػى مادت ػ األكىل دبػػا مػػلدا ارتبػػاط نصػػوص القػػانوف بعل ػ ا بػػبعض
ارتباطان و يقبيف الفصيف أك التجزئة كمن مثخم فإف عدـ دلتورية نص اؼبادة األكىل كإبطػاؿ أثرهػا

( )1را ػػع كػػال مػػن  :د .عيػػد أضبػػد الغفلػػوؿ فكػػرة الن ػػاـ العػػاـ الدلػػتورم اؼبر ػػع السػػابق ص
يسرم ؿبمد العصار التصدم ه القلاء الدلتورم اؼبر ع السابق ص . 8

092 018

د.
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يسػػتتبع – حبكػػم اورتبػػاط – أف يلربػػق ذلػػك األبطػػاؿ بػػاقي نصػػوص القػػانوف اؼبطعػػوف فيػ فبػػا
يستو ب اغبكم بعدـ دلتورية القانوف برمت (.)1
كه أحكاـ أخرل لثات ا﵀كمة مل تقلي بعدـ دلتورية النصوص اؼبرتبطػة بػيف قلػت
بسقوط ا ترتيبان علػى اغبكػم بعػدـ دلػتورية الػنص اؼبطعػوف فيػ معتػربة أف النصػوص اؼبرتبطػة بػ
تسػػق بالتبعيػػة بعػػدـ الدلػػتوريةخم وف ك ودهػػا م ػرتب بو ػػود كو يتصػػور ؽبػػا ك ػػود منفصػػيف
عن ( )2فقالت  ":كحي إن مب كاف ذلك ككاف اغبكم بعدـ دلتورية الفقرة الثانيػة مػن اؼبػادة
الثانية من القانوف رقم  059لسنة 0980ـ اؼبشار إليػ يعػين بطالاػا كلػقوط النصػوص اؼبرتبطػة
ػػا ارتباطػان و يقبػػيف التجزئػػة كالػ و يتصػػور ك ودهػػا بػػدكااخم فػػإف مػػا أكردتػ الفقػػرة الثانيػػة مػػن
أحكػػاـ متعلقػػة بو ػػوب عػػرض رئػػيس اعبم وريػػة لق ػرار بتعػػدييف ػػدكؿ الل ػريبة علػػى السػػلطة
التشػريعية خػػالؿ اؼبيعػػاد اؼببػػن ػػا ككػػثلك مػػا نصػػت عليػ فقر ػػا الثالثػػة مػػن ػزاء علػػى رفػػض
السػػلطة التش ػريعية لق ػرار رئػػيس اعبم وريػػة دبقتلػػى الػػنص اؼبطعػػوف في ػ كػػال و يتج ػزأ كتسػػق
أحكام ػػا تبعػاى نا لػػبطالف هػػثا التفػػويض كمع ػػا قػرار رئػػيس اعبم وريػػة رقمػان  961لسػػنة 0985ـ
 097لسنة 0986ـ بتعدييف دكؿ اللريبة على اولت الؾ الصادرين التنادان لقانواا(.)3
كه حػػدي أحكام ػػا أكػػدت ذات ا﵀كمػػة علػػى إعمػػاؿ لػػلطت ا ه مػػد آثػػار اغبكػػم
بعػػدـ دلػػتورية النصػػوص اؼبطعػػوف في ػػا لتشػػميف النصػػوص اؼبرتبطػػة ػػا ارتباطػان و يقبػػيف الفصػػيف
فتسق هث األخرية تبعان للربكم بعدـ دلػتورية األكىل كرتبػت علػى هػثا السػقوط نفػس األثػر
اؼبرتػػب علػػى عػػدـ الدلػػتورية قائلػػة " كحيػ إف القلػػاء بعػػدـ دلػػتورية نػػص اؼبػػادة األكىل مػػن
اؼبرلػوـ بقػػانوف رقػػم  059لسػػنة 5100ـ يسػػتتبع حتمػان كحبكػػم اللػػزكـ لػػقوط نػػص اؼبػػادة الثانيػػة
من هثا اؼبرلوـ بقانوف اؼبرتبطة ب ارتباطان و يقبيف الفصيف أك التجزئة.

( )1را ػع  :أحكػػاـ ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا ه القلػية رقػػم  97لسػػنة  9ؽ د جبلسػػة  0989/6/52كحكم ػػا ه
القلػػية رقػػم  10لسػػنة  0ؽ د .جبلسػػة  0982/9/15كحكم ػػا ه القلػػية رقػػم  57لسػػنة  8ؽ  .د جبلسػػة
 0991/0/19أشار إلي ا د .يسرم ؿبمد العصار التصدم مر ع لابق ص .79 – 67
( )2را ػػع  :ملا ػػص ألحك ػػاـ ذات ا﵀كم ػػة باػبص ػػوص د .يس ػػرم ؿبم ػػد العص ػػار اؼبر ػػع نفسػ ػ ص  79كم ػػا
بعدها.
( )3حكػػم ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا اؼبص ػرية ه القلػػية رقػػم  08لسػػنة 8ؽ.د جبلسػػة /19فربايػػر  0996/الموعػػة
ج 7ص . 959
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كحي ػ إن ػ مػػب كػػاف ذلػػك ككانػػت انتاابػػات ؾبلػػس الشػػعب قػػد أ ريػػت بنػػاء عل ػػى
نصوص ثبت عدـ دلتوريت ا فػإف مػلدم ذلػك كوزمػ –علػى مػا ػرل بػ قلػاء هػث ا﵀كمػة
– أف تكوين اللس بكامل يكوف باطالن منث انتااب دبا يرتتب علي زكاؿ ك ود بقوة القػانوف
اعتب ػػاران م ػػن الت ػػاريم اؼبش ػػار إليػ ػ دكف حا ػػة إىل ازب ػػاذ أم إ ػ ػراء آخ ػػر ك ػػأثر اغبك ػػم بع ػػدـ
دلتورية النصوص اؼبتقدمة كإنقاذا ؼبقتلى اإللزاـ كاغبجية اؼبطلقة لإلحكاـ الصادرة
()1
ه الدعاكم الدلتورية ه موا ة الكافة كبالنسبة إىل الدكلة كللطا ا اؼباتلفة" .

انخاتًـــــــت
ننت ػي مػن خػالؿ مػا تقػدـ إىل حقيقػة ادارؾ القاضػي الدلػتورم للطبيعػة العينيػة لػدعول
عدـ الدلتورية كإعماون ؼبقتليات هث الطبيعػة العينيػة بػرز الػدكر اإلهبػايب للقاضػي الدلػتورم
ه دعول عدـ الدلتورية بشقي ا اإل رائي كاؼبوضوعي.
ففػػي الشػػق اإل رائػػي للػػدعول الدلػػتورية أكػػد القاضػػي الدلػػتورم علػػى أف األكضػػاع
اإل رائية – لواء ما تعلق من ا دبسألة اوختصاص أـ بسبيف كمواعيد رفع الػدعول كعػدـ لػبق
الفصػػيف في ػػا أـ بلػػركرة ت ػوافر شػػركط قبوؽبػػا مػػن مصػػلربة ك ػػفة ككػػيف مػػا يتطلب ػ اؼبشػػرع مػػن
إ ػ ػراءات لص ػػربة انعق ػػاد اػبص ػػومة – صبيع ػػا تتعل ػػق بالن ػػاـ الع ػػاـ باعتباره ػػا م ػػن األش ػػكاؿ
اعبوهري ػػة ه التقاض ػػي ال ػ تغي ػػا اؼبش ػػرع ػػا اؼبص ػػلربة العام ػػة ح ػػب ين ػػت م الت ػػداعي ه اؼبس ػػائيف
الدل ػػتورية كم ػػن مث ف ػػإف القاض ػػي الدل ػػتورم يبل ػػك أف يثريه ػػا م ػػن تلق ػػاء نفسػ ػ دكف حا ػػة
لتمسك أحد اػبصوـ ا كدكف تقيد برتتيب هث الدفوع كه أم مرحلة من مراحيف الدعول.
أم ػػا فيم ػػا يتعل ػػق بالش ػػق اؼبوض ػػوعي ل ػػدعول ع ػػدـ الدل ػػتورية ف ػػإف القاض ػػي الدل ػػتورم
يتاطػػى كث ػريان التاػػوـ التقليديػػة لػػدكر القاضػػي العػػادم الػػثم يلتػػزـ بطلبػػات اػبصػػوـ ليتعػػداها
كبػػو ربقيػػق اؼبشػػركعية الدلػػتورية فياا ػػم الوقػػائع بعرضػ ا علػػى نصػػوص الدلػػتور كافػػة دكمبػػا
تقييد بتلك – النصػوص الدلػتورية – الػ قبػيف دباالفت ػا ه ػربيفة الػدعول كيشػرع كاضػعان
اؼببادئ كالقواعد ال زبدـ كا ب ه ربقيق اؼبشركعية الدلتورية مقرران أف :

( )1حكػػم ا﵀كمػػة الدلػػتورية العليػػا ه القلػػية رقػػم 27لسػػنة  99ؽ.د
 55س  01أكتوبر  5105ص .88-85

جبلسػػة5105/ 6/09

ؾبلػػة الدلػػتورية ع
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 -0التربق ػػق م ػػن ال ػػتيفاء النصػ ػػوص القانوني ػػة ألكض ػػاع ا الشػ ػػكلية يعت ػػرب أم ػ ػران لػ ػػابقان
باللركرة على اػبوض ه عيو ا.
 " -5نطػػاؽ دعػػول عػػدـ الدلػػتورية يبتػػد إىل النصػػوص اؼبرتبطػػة ارتباطػان و يقبػػيف التجزئػػة
أك اونفصاؿ عن النص اؼبطعوف في ".
 " -9نطػػاؽ دعػػول عػػدـ الدلػػتورية يبتػػد ليشػػميف الن ػػوض األ ػػلية ال ػ انبػػت ال ػػنص
اؼبطعوف في بعدـ الدلتورية "
كباألعمػػاؿ هػػث اؼببػػادئ بػػرز دكر القاض ػػي الدلػػتورم ه دع ػػول عػػدـ الدلػػتورية دبػػد
نطاؽ موضوع ا كتعدييف ألبا ا كألانيدها كأخرية دبد آثار اغبكم الصادر في ا.
انتهى حبمد اهلل وتىفيقه ،،

انًراجــــــــع
 د .الكػػوين علػػي اعبػػود قػػانوف علػػم القلػػاء اػبصػػومة كالعريلػػة طػرابلس -ليبيػػااؼبركز القومي للبربوث كالدرالات العلمية الطبعة الثانية .5119
 -5د .ػػبربي مص ػػباح زي ػػد :أل ػػاس دع ػػول ع ػػدـ الدل ػػتورية درال ػػة ربليلي ػػة مقارن ػػة
ؼبلموف الدعول ه الن ػاـ القػانوين الليػي رلػالة دكتػورا امعػة اإللػكندرية كليػة اغبقػوؽ
لنة.5102
 -9د .رفعػػت عيػػد لػػيد الػػو يز ه الػػدعول الدلػػتورية القػػاهرة دار الن لػػة العربيػػة
طبعة مزيدة كمنقربة .5119
 -9د.ع ػػادؿ عم ػػر شػ ػريف :قل ػػاء الدل ػػتورية القل ػػاء الدل ػػتورم ه مص ػػر الق ػػاهرة
مطابع دار الشعب .0988
 -2د .علػػي مسػػعود ؿبمػػد بلقالػػم شػػرح قػػانوف اؼبرافعػػات اؼبدنيػػة كالتجاريػػة الليػػي دار
بن ضبودة للنشر كالتوزيع زلينت . 5109
 -6د .عيػ ػػد أضبػ ػػد الغفلػ ػػوؿ فكػ ػػرة الن ػ ػػاـ العػ ػػاـ الدلػ ػػتورم كأثرهػ ػػا ه ربديػ ػػد نطػ ػػاؽ
الدعول الدلتورية درالة مقارنة القاهرة دار الن لة العربية .5119
 -7د .ؿبم ػػد ب ػػاهي أبػ ػػو ي ػػونس أ ػػوؿ اؼبرافعػ ػػات الدل ػػتورية ؿباض ػ ػرات ه القلػ ػػاء
الدلتورم اإللكندرية دار اعبامعة اعبديدة .5100
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ال ريد اإللكتروني
ملدص باللغة الفرىصية

Le résumé en français
La compétence universelle est une juridiction nationale dite
« universelle » lorsqu'elle s'étend à des actes commis par des
étrangers, à l'étranger ou dans un espace échappant à toute
souveraineté – alors même qu’aucun des critères habituellement
retenus ne rattache de tels actes à l'Etat dont cette juridiction
relève. Il s'agit donc d'une forme particulièrement ambitieuse des
compétences
législatives
et
juridictionnelles
étatiques
extraterritoriales.
Cette extension du champ de compétence des justices
nationales permet d'appliquer le droit international pénal, et
devrait contribuer sensiblement à l'efficacité de ce droit. Le
développement spectaculaire de la compétence universelle depuis
la fin du XXe siècle répond, sans doute, à cette logique.
Toutefois, l'expérience n'en a pas entièrement confirmé les
promesses et, d'ailleurs, nombre de critiques s'élèvent aujourd'hui
qui sont, notamment, dirigées contre l'orientation politique des
chefs de compétence universelle institués pendant cette période.
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Mais il convient d'esquisser un tableau d'ensemble de l'institution
universelle
dite « compétence universelle » en retraçant les grandes
lignes de
son histoire avant d'analyser les conditions générales de sa mise
en œuvre nationale et d'en tenter, pour finir, une complète
évaluation.
Après avoir étudié ces thèmes, nous avons constaté que
jusqu’à présent, l’institution de la compétence universelle n’a que
médiocrement rempli sa fonction théorique, car le manque de
moyens ou d’informations des victimes et le désintérêt, sinon
l’hostilité, des parquets, se sont souvent conjugués pour empêcher
que cette technique pallie effectivement l’absence ou les carences
de la justice internationale. De plus, les gouvernements
supportent mal de voir certains de leurs ressortissants comparaître
devant des tribunaux étrangers.

stocsélc
االختصااال العااالمي ،العاادوا  ،اإلبااادة ،التطهياار العرقااي ،ج ارائب عااد االنةااانية،
القرصاانة ،خطااف الطااائرات ،حقاااق االنةااا  ،االرهاااب ،الم ااااب الاطنيااة ،ال صااانة،
حرية المالحة ،جرائب عاد الةاالم ،م كماة العاده الدولياة ،الم كماة الجنائياة الدولياة،
القانا ال لجيكي ،القانا اال اني ،القانا الفرنةي .
املقدمة
إف ؾب ػػاؿ تطبي ػػق الق ػ ػوانن اعبنائي ػػة كاختص ػػاص ا﵀ ػػاكم اعبنائي ػػة لل ػػدكؿ يبك ػػن أف يبتػ ػػد
بس ولة خارج إقليم ا كهو مػا يبكػن أف نالح ػ بوضػوح ه نػص اؼبػادة  009الفقػرة السادلػة
مػػن قػػانوف العقوبػػات الفرنسػػي كاؼبػػادة  2مػػن قػػانوف العقوبػػات الليػػي ه فقر ػػا الثانيػػة اؼبتعلقػػة
باعبرائم اؼبالة بأمن الدكلة ك رائم تقليػد كالػتعماؿ األختػاـ العامػة ك ػرائم تزييػف النقػود كالػ
تقلػي باختصػاص القلػاء الليػي بن ػر األفعػاؿ اؼبتلػػمنة اعتػداء علػي هػث اؼبصػا بػالرغم مػػن
إرتكا ا خارج اإلقليم الليي.
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كالواقػع فػإف امتػداد اختصػاص القلػاء الػػوطين علػي هػثا النربػو يعتمػد بدر ػة ألالػػية
universelleػة كهػػي معػػايري مقػػررة ه صبيػػع اون مػػة اعبنائيػػة للػػدكؿ  :اؼبعيػػار األكؿ كهػػو
علػػي معػػايري ثالثػ
نسػػية الدكل ػػة ال ػ ينتم ػػي إلي ػػا اؼبش ػػتب في ػ ك ال ػػين علي ػ ( a rliuueuealem t i
 ) tumtuaaltrlaaua t i tleua ueui arauكاؼبعيػػار الثػػاين هػػو كقػػوع عنصػػر مػػن
عنا ػ ػ ػ ػ ػػر اعبريب ػ ػ ػ ػ ػػة عل ػ ػ ػ ػ ػػي إقل ػ ػ ػ ػ ػػيم الدكل ػ ػ ػ ػ ػػة اؼبعني ػ ػ ػ ػ ػػة La localisation d’un élément
)constitutif sur ) son territoireكاؼبعيار الثال هو مساس اعبريبة باؼبصا األلالػية
ؽب ػ ػ ػػث الدكل ػ ػ ػػة ( )L ’atteinte à des intérêts fondamentaux de cet Etatكه
هػثا اوطػار فػػإف امتػداد اوختصػػاص القلػائي الػػوطين يعتػرب امتػػدادا عاديػا ()ordinaireدبعػػين
أف هنػػاؾ ارتبػػاط دائػػم بػػن اعبريبػػة الػ حصػػلت كاوعتػػداء علػػي اؼبصػػا اولالػػية الػ وبمي ػػا
قانوف العقوبات ه هث الدكلة.
غػػري أف اختصػػاص القلػػاء الػػوطين يبكػػن أف يكتسػػب ػػفة العاؼبيػػة عنػػدما يبتػػد هػػثا
اوختصاص إ ػرائم ت ارتكا ػا عػن طريػق أ نػي ضػد أ نػي خػارج إقلػيم هػث الػدكؿ أك ه
ؾبػاؿ ىبػػرج عػػن السػيادة اوقليميػػة ألم دكلػػة كارتكػاب هػػث اعبريبػػة ه أعػا البربػػار مػػثال La
) )haute merدبعػػين أن ػ و يو ػػد آي ػػة اعت ػػداء مباش ػػر عل ػػي اؼبص ػػا ا﵀مي ػػة نائي ػػا ه ه ػػث
الػػدكؿ كو يت ػوافر أيػػة معيػػار مػػن اؼبعػػايري السػػابقة يبكػػن تطبيق ػ ونعقػػاد اوختصػػاص للمربػػاكم
الوطنيػػة كمػػع ذلػػك فػػإف القلػػاء الػػوطين يقػػوؿ إنػػين قلػػاء ـبػػتص دبو ػػب قػػانوين الػػوطين الػػثم
يعطيين هثا اوختصاص فاألمر هنا يتعلق بصػيغة خا ػة كطموحػة مػن اوختصػاص التشػريعي
كالقلػػائي للدكلػػة خػػارج حػػدكدها اوقليميػػة بكلمػػة أكضػػح فػػإف اوختصػػاص القلػػائي للدكلػػة
بصػػرؼ الن ػػر عػػن هػػث الدكلػػة أك تلػػك يبكػػن أف يبػػارس دبج ػػرد الق ػػبض علػػي اؼبش ػػتب في ػ أك
ش ػ ػػكوم تق ػ ػػدـ ض ػ ػػد م ػ ػػن ال ػ ػػين عليػ ػ ػ ( ) La victimeكإف ك ػ ػػاف التطبي ػ ػػق العمل ػ ػػي ؽب ػ ػػثا
اوختصاص أا ر بوضوح أن ؼبمارلة هثا اوختصػاص وبػد مػن القػبض علػي اؼبشػتب بػ علػي
إقليم الدكلة اؼبعنية ال تقرر تشريعا ا مثيف هثا اوختصاص .
كالواقع فإف اؼبربرات ال تقدـ لبخػث ػثا اوختصػاص العػاؼبي هػو أف القلػاء الػدك
اعبنػػائي ل ػواء ازبػػث شػػكيف ا﵀ػػاكم الدكليػػة اعبنائيػػة اؼبلقتػػة ( )Les tribunaux ad hocأك
ازب ػػث ش ػػكيف القل ػػاء ال ػػدك اعبن ػػائي ال ػػدائم فب ػػثال ه ا﵀كم ػػة اعبنائي ػػة الدكلي ػػة ( La Cour
 )pénal internationaleاؼبنشػ ػػأة دبو ػ ػػب اتفاقيػ ػػة ركمػ ػػا عػ ػػاـ  0998كال ػ ػ دخلػ ػػت حيػ ػػز
التطبيق اعتبارا من يوليو 5115ويلمن دائما مالحقة كيف اؼبشتب فػي م بارتكػاب ػرائم دكليػة
وقتص ػػار ه ػػثا القل ػػاء عل ػػي كب ػػار اؼبس ػػلكلن) )Les grandes responsablesأك الق ػػادة
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السيالػين كالعسػكرين الكبػػار ه هػث الػدكؿ فلػػال عػن اختصا ػ ه موا ػػة ػرائم دكليػػة
 universelleاغبصر (( De la Pradelle , 2012 , p. 1007
ؿبددة علي لبييف
ككنتيجػػة لعػػدـ كفايػػة القلػػاء الػػدك اعبنػػائي بنوعي ػ الػػدائم كاؼبلقػػت ه مالحقػػة صبيػػع
اؼبشػػتب فػػي م بارتكػػاب ػرائم دكليػػة فػػإف ا﵀ػػاكم الوطنيػػة قػػد تبػػدك للوهلػػة األك أاػػا األقػػدر ه
مكافربة هث اعبرائم ه العديد من اغباوت خا ة فيما يتعلػق باؼبشػتب فػي م مػن غػري شػاغلي
الوا ػػائف القيادي ػػة أك الرئيس ػػية (  )Les suspects subalternesكالػ ػ و ترغ ػػب ا﵀ ػػاكم
الدكلية اعبنائية بنوعي ا ه ؿباكمت م ن را للتكلفة العالية ؽبث ا﵀اكم لكن و هبػب أف ننسػي
نقط ػػة وهري ػػة كه ػػو أف اختص ػػاص ه ػػث ا﵀ ػػاكم الوطني ػػة ه ػػو ه او ػػيف اختص ػػاص ؿبل ػػي أك
إقليمي كقاعدة عامػة لػثلك مػن اؼبنالػب أف يعطػي ؽبػث ا﵀ػاكم لػلطة العاؼبيػة حػ تػتمكن
من مكافربة اعبػرائم الػ تتلػمن انت اكػا للمصػا اولالػية للقػانوف الػدك كإعطائ ػا الفر ػة
﵀اكمػة اؼبشػتب فػي م قيػام م ػػث اعبػرائم كمػا ذبػدر اوشػػارة أف إعطػاء ا﵀ػاكم الوطنيػة فر ػػة
تطبيػػق القػػانوف الػػدك اعبنػػائي مػػن اؼبمكػػن أف يس ػ م ه اايػػة اؼبطػػاؼ إ تطػػوير هػػثا اوخػػري
كذلػػك بإضػػافة عنا ػػر القػػانوف اعبنػػائي الػػوطين إ القػػانوف الػػدك اعبنػػائي كقػػد أا ػػر التطػػور
اؼبطرد ه تبين قوانن اوختصاص العاؼبي منث ااية القرف العشرين ربة هثا اؼبنطق .
غػػري أف التسػػاؤؿ الػػثم يطػػرح ه هػػثا الصػػدد هػػو مػػدل قػػدرة هػػثا اوختصػػاص ه أف
يػػلدم الغايػػة اؼبر ػػوة منػ ه ربقيػػق اوهػػداؼ اؼبػػثكورة خا ػػة كأننػػا أمػػاـ نػػوع مػػن اوختصػػاص
القلػػائي مل يبػػارس كو مػػرة مػػن الناحيػػة الفعليػػة أك التطبيقيػػة بػػيف أكثػػر مػػن ذلػػك بػػدأنا نالحػ
ترا عا ه موقف تشريعات بعض الدكؿ كالػ تعتػرب رائػدة ه تقريػر هػثا النػوع مػن اوختصػاص
حيػ أ ػػبربت تلػػع العديػػد مػػن القيػػود الػ ربػػد ه اايػػة اؼبطػػاؼ مػػن تطبيقػ بػػيف يبكػػن اف
نلتمس قيودا أخرل كضع ا القلاء الدك نفس لوضع هثا اوختصاص موضع التطبيق.
إف هػػث الورقػػة البربثيػػة ربػػاكؿ البربػ ه فعاليػػة هػػثا اوختصػػاص كقدرتػ علػي ربقيػػق
اوهػػداؼ ال ػ ك ػػد مػػن أ ل ػػا ه ضػػوء مربرات ػ كدكاعيػ كالقيػػود ال ػ تػػرد عليػ كلكػػي تػػلدم
هث ا﵀اكلة الغاية اؼبقصودة من ا خم فإننا لنرباكؿ تقفػي اػبطػوط التارىبيػة العريلػة ل ػور هػثا
اوختصػػاص ه ) مبربػ أكؿ ( كذلػػك قبػػيف ربليػػيف الشػػركط العامػػة لتطبيقػ ه )مبربػ ثػػاين(
كه اايػػة اؼبطػػاؼ فإننػػا لػػنرباكؿ تقيػػيم هػػثا اوختصػػاص ه )مبرب ػ ثال ػ (.كلبػػتم البرب ػ
خباسبة كتب للمصادر كاؼبرا ع.
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انًبحث األول
َشأة االختظاص انعانًٍ

L’institution de la Compétence universelle
مػػن الصػػعوبة دبكػػاف تعقػػب األ ػػوؿ التش ػريعية ؽبػػثا اوختصػػاص ه التش ػريعات القديبػػة
حي أن من اؼبلكػد أف قػانوف الشػعوب اؼبطبػق علػي األ انػب ابػاف تطبيػق القػانوف الركمػاين ه
ركما بوالطة الربيتور( ) Le préteurمل يكن يعػرؼ هػثا اوختصػاص كه هػثا الصػدد كمػن
خالؿ البرب التارىبي فإف أك التصورات الفق ية ؽبػثا اوختصػاص يبكػن تلمسػ ا اعتبػارا مػن
القرف الثامن عشػر حيػ يبكػن أف قبػد بعػض التصػورات الػ دعػت إ إهبػاد تغيػري عميػق ه
القواعػػد اؼبتعلقػػة باوختصػػاص اعبنػػائي العػػادم للمربػػاكم الوطنيػػة )مطلػػب أكؿ( كهػػو األمػػر
ال ػػثم يرتت ػػب عليػ ػ أف اختص ػػاص القل ػػاء ال ػػوطين عاؼبي ػػا إف ػػاز لن ػػا ال ػػتاداـ ه ػػثا التعب ػػري
خبصوص بعض اعبرائم الدكلية مل يتم اوخث ب إو ملخرا إذا ما الػتثنينا مػن ذلػك فقػ ػرائم
القر نة البربرية ال ت تكريس ا ه بػدايات النصػف الثػاين مػن القػرف العشػرين )مطلػب ثػاين(
بيف إن يبكن التأكيد ه هثا الصدد بأف الدكؿ مل تأخث كثريا بعن اوعتبػار اوتفاقيػات الدكليػة
ال ػ تفػػرض هػػثا النػػوع مػػن اوختصػػاص ففػػي الوقػػت الػػثم بػػدأ في ػ ذبػػرمي بعػػض التصػػرفات
كاعتبارها رائم دكلي دبو ػب بعػض اوتفاقيػات الدكليػة فػإف هػث اوخػرية مل تشػر بشػكيف عػاـ
إ اوخػػث بفكػػرة اوختصػػاص العػػاؼبي كإف كػػاف قػػد ت اوشػػارة إلي ػ ه بعػػض هػػث اوتفاقيػػات
فإن مل يتلمن التزاما علي الدكؿ اؼبوقعة بتبين هثا اوختصاص كهو ما يدعونا إ القوؿ بػأف
التزاـ هث الدكؿ ث اوتفاقيات كاف دائما التزاما اختياريا كهو اومر الثم دفػع بعػض الػدكؿ
بشكيف أك بآخر إ اوخث بإلزامية تقنن اوختصاص العاؼبي من أ يف مكافربة اعبػرائم الدكليػة
)مطلب ثال (.
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املطلا ا ول :ا صول الوطيية لالختصاص العاملي

Les origines nationales

اعتبػػارا مػػن القػػرف الثػػامن عشػػر فػػإف عػػددا مػػن البػػاحثن قػػاموا بتطػػوير موضػػوع مكافربػػة
اعبػ ػ ػرائم الدكلي ػ ػػة عل ػ ػػي اؼبس ػ ػػتوم ال ػ ػػدك ( Donnedieu de Vabres, 1922-1923, pp.
 )533et ssرا ع ه هثا الصدد أيلا( . )Henzelin, 2000 , p. 58
ككفقػا لو ػة ن ػػر هػلوء البػاحثن فإنػ مػن اؼبالئػم إعطػػاء ا﵀ػاكم الوطنيػة اختصا ػػا ه
ن ػػر اعب ػرائم ال ػ يقػػوـ بارتكا ػػا أف ػراد بصػػرؼ الن ػػر عػػن نسػػيت م أك نػػوع اعبريبػػة اؼبرتكبػػة أك
اؼبكاف الثم ارتكبت في كقد حثوا أيلا علػي فكػرة حػق الدكلػة ه معاقبػة هػلوء اؼبشػتب فػي م
ل ػ ػ ػػرد أف ح ػ ػ ػػم الس ػ ػ ػػي أك ال ػ ػ ػػركؼ أكدت ػ ػ ػػم أف يكونػ ػ ػ ػوا عل ػ ػ ػػي إقل ػ ػ ػػيم ه ػ ػ ػػث الدكل ػ ػ ػػة
(.) Donnedieu de Vabres, 1923 , pp. 533et ss
كرب ػػت ت ػػأثريات ه ػػثا الفقػ ػ ف ػػإف مش ػػرعي الق ػػرف التال ػػع عش ػػر أعطػ ػوا ه ػػثا اغب ػػق ه
العقاب )العاؼبي( إ ؿباكم م فيما يتعلق باعبرائم اؼبرتكبػة باؼباالفػة لقػوانين م الداخليػة ؽبػثا
نرم أف بعض التشريعات األكربية ه تلك الفرتة قامػت بتبػين هػثا اوختصػاص خبصػوص بعػض
اعب ػرائم كمن ػػا علػػي لػػبييف اؼبثػػاؿ القػػانوف النمسػػاكم الصػػادر ه عػػاـ  0819كالقػػانوف اإليطػػا
الصادر لنة  0889كالقانوف النركهبي كالركلي .
كالواق ػػع ف ػػإف تب ػػين ه ػػثا اوختص ػػاص م ػػن ان ػػب كاح ػػد كنقص ػػد هن ػػا ع ػػدـ ك ػػود أي ػػة
اتفاقيات دكلية ه اػبصوص بررتػ فكػرة ضبايػة اؼبصػا اػبا ػة ػث الػدكؿ بػالرغم مػن غيػاب
كػ ػػيف اورتباطػ ػػات التقليديػ ػػة الشاصػ ػػي كاوقليمػ ػػي كاؼبسػ ػػاس باؼبصػ ػػا العليػ ػػا للدكلػ ػػة ونعقػ ػػاد
اوختصاص ث اعبريبة حي يكفي فق ؾبرد توا د اؼبشتب ب علي إقليم هث الدكؿ.
كه كق ػػت مبك ػػر ػػدا ف ػػإف اؼباتص ػػن كالب ػػاحثن اقرتحػ ػوا ع ػػدـ اوخ ػػث باوختص ػػاص
العػػاؼبي إو ه اعب ػرائم ال ػ سبػػس مباشػػرة بكػػيف اونسػػانية لػػثلك ف ػػإف هػػثا اوختص ػػاص فرضػػت
مػػربرات كضػػركرات التلػػامن بػػن اونسػػانية صبعػػاء كاؼبصػػا اؼبشػػرتكة للػػدكؿ كه هػػثا الصػػدد
يبكػن اإلشػارة إىل مػا أكرد الفقيػ اؽبولنػدم الكبػري ركلػيوس Grotiusمنػػث قرابػة أربعػة قػػركف
بقول :
)إنػ ػ من ػػث إنش ػػاء ال ػػدكؿ كان ػػت هن ػػاؾ دائم ػػا قناع ػػة رال ػػاة ب ػػأف رائم ػػا ألش ػػااص
العػػادين يػػتم ترك ػػا ؽبػػث الػػدكؿ لتتصػػرؼ في ػػا كيفمػػا ت ػرا كوبلػػو ؽبػػا ككفقػػا إلراد ػػا بالعقػػاب
كبالتغاضي عن ػا لكػن باؼبقابػيف هنػا كربػق مطلػق يقلػي بعػدـ الػرتؾ كالتسػليم ػث اغبريػة فيمػا
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يتعلػق بػاعبرائم الػ سبػس ه كػيف اوحػواؿ بػالتمع اإلنسػاين كهػي ػرائم لكػيف الػدكؿ اغبػػق ه
).
(.
universelle
Alland et Goyard Fabre, 1999, p. 255
مالحقت ا(
املطلا الجاىي :التلريض الدولي لالختصاص العاملي
La consécration internationale de la Compétence universelle

ه الواقػػع كمػػع البػػدء ه مكافربػػة القر ػػنة البربريػػة ( )La piraterie maritime
ف ػػإف اوختص ػػاص الع ػػاؼبي ب ػػدأ يأخ ػػث طريقػ ػ م ػػن الق ػػانوف ال ػػوطين إ الق ػػانوف ال ػػدك مبت ػػدئ
بالقانوف الدك العاـ العره مث باوتفاقي )فػرع أكؿ( كفيمػا يتعلػق بػاعبرائم األخػرل الػ تػدخيف
ه اوختصاص العاؼبي فإاا نشأت عن طريق اؼبعاهدات كه هثا الصػدد يبكػن مالح ػة نػوع
مػػن اونتقائيػػة غػػري اؼبػػربرة كهػػو عػػدـ إشػػارة هػػث اوتفاقيػػات إ ػرائم أكثػػر خطػػورة مػػن اعبػرائم
الػ ت تبني ػػا كمن ػػا ػرائم ضػػد السػػالـ كاومػػن اونسػػاين ) فػػرع ثػػاف( كبعػػض اعب ػرائم األخػػرل
اػبطرية ذات الطابع الدك )فرع ثال (.
الفسع االوا  :اجلسآم املتعلكُ باملطاع بأمو املالحُ البحسيُ

Les crimes contre de la navigation maritime
إف اوختصػػاص العػػاؼبي تارىبيػػا سبػػت فبارلػػت بدايػػة ه موا ػػة القر ػػنة البربريػػة ( La
 )piraterie maritimeغري أف هث اؼبمارلة مل تللس علي العرؼ الدك اؼبعػرتؼ بػ مػن

قبػػيف الموعػػة الدكليػػة ه عموم ػػا كإمبػػا تطبيق ػ كػػاف نتيجػػة تأكيػػدات بعػػض الػػدكؿ الع مػػي ه
ذلػػك الوقػػت ولػػيما بريطانيػػا بالػػم لػػياد ا علػػي البربػػار ف ػػو اختصػػاص يتعلػػق دبنػػاطق ربػػت
لػ ػػلطت ا كه ػ ػػو م ػ ػػا يبك ػ ػػن اعتب ػ ػػار م ػ ػػن هػ ػػثا اؼبن ػ ػػور أن ػ ػ اختص ػ ػػاص كط ػ ػػين حص ػ ػػرم ( Une
.) compétence exclusivement nationale
كه كقػػت وحػػق كدبجػػرد تبػػين مبػػدأ حريػػة اؼبالحػػة ه أعػػا البربػػار ( Le principe
 )de la liberté de la haute merم ػػن قب ػػيف الموع ػػة الدكلي ػػة ه إط ػػار الق ػػانوف ال ػػدك
العػػره مث مػػا لبػ أف ت تبػػين هػػثا اؼببػػدأ ه القػػانوف الػػدك اوتفػػاقي ولػػيما ه اتفاقيػػة نيػػف
اؼبوقعػػة ه  59أبريػػيف  0928حػػوؿ أعػػا لبربػػار )اؼبػػادة  02مػػن اوتفاقيػػة ( كاتفاقيػػة مػػوين غيػػو
ب ػػام ه امايك ػػا أك م ػػا يع ػػرؼ باتفاقي ػػة اوم ػػم اؼبترب ػػدة لق ػػانوف البرب ػػار اؼبوقع ػػة ه  29ابري ػػيف )
 1982اؼبادة ( 105كوبد من اوشارة ه هػثا الصػدد إ أنػ بػالرغم مػن تبػين هػث اوتفاقيػات
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ؽبثا اؼببدأ فإاا مل تنش التزامػات علػي الػدكؿ اوعلػاء بلػركرة تبػين اوختصػاص العػاؼبي عػن
 universelleأك اؼبساس بأمن اؼبالحة ككنتيجػة لػثلك فإنػ ه كػيف اوحػواؿ نتربػدث عػن
انت اؾ هث اغبرية
اختصػاص اختيػارم للػػدكؿ الػ ؽبػػا دائمػا اغبريػػة ه تبػين هػػثا اوختصػاص أك عػػدـ تبنيػ ف ػػث
اوتفاقيات مل تنش التزامات علي عاتق ا.
لكػػن باؼبقابػػيف فػػإف تبػػين هػػثا اوختصػػاص أ ػػبح الزاميػػا دبو ػػب اتفاقيػػة ركمػػا اؼبوقعػػة ه
مػػارس عػػاـ  0988اؼبتعلقػػة دبكافربػػة اوفعػػاؿ غػػري اؼبشػػركعة اؼبو ػػة ضػػد أمػػن اؼبالحػػة البربريػػة
كك ػػثلك الربكتوك ػػوؿ اوض ػػاه اؼبلرب ػػق ػػث اوتفاقي ػػة اؼبتعل ػػق ب ػػأمن اؼبنص ػػات البربري ػػة ( Les
 )plates-formesالواقعػػة علػػي اعبػػرؼ القػػارم ( ) Le plateau continentalفال ػدكؿ
اؼبوقعة يقع علي ا التزاـ ليس فق بتبين أك تقنن اوختصاص العاؼبي كإمبا هبػب علي ػا اؼبمارلػة
الفعلي ػػة ؽب ػػثا اوختص ػػاص ه موا ػػة صبي ػػع اؼبش ػػتب ف ػػي م اؼبو ػػودين عل ػػي إقل ػػيم ه ػػث ال ػػدكؿ
بالتثناء حاوت التسليم إ طرؼ ثال ( .) Extrader vers un pays tiers
الفسع الجانٌ :اجلسآم ضد الطالم واالمو االنطانٌ
Crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité
كهػػي تتعلػػق بػػاعبرائم اوشػػد خطػػورة كهػػي ػرائم العػػدكاف ) ) L’agressionكالتط ػػري
العرقي) (Le génocideكاعبرائم ضد اونسػانية)) Les crimes contre l’humanité
ك ػ ػ ػرائم اغب ػ ػ ػػرب) (Les crimes de guerreكم ػ ػ ػػن اؼبنط ػ ػ ػػق ه ه ػ ػ ػػثا الص ػ ػ ػػدد أف تك ػ ػ ػػوف
اوتفاقيات ال ربرـ هث اوفعاؿ تلزـ الدكؿ اؼبوقعة بتبين اوختصاص العاؼبي كلكن هػثا اومػر
مل يكػ ػػن كػ ػػثلك ه صبيػ ػػع اوح ػ ػواؿ فعلػ ػػي لػ ػػبييف اؼبثػ ػػاؿ فػ ػػإف اتفاقيػ ػػة نيويػ ػػورؾ اؼبوقعػ ػػة ه 9
ديس ػػمرب 0998كاؼبتعلق ػػة دبن ػػع كمكافرب ػػة ػ ػرائم التط ػػري العرق ػػي خل ػػت م ػػن أي ػػة التػ ػزاـ ه ه ػػثا
الصػ ػػدد كنػ ػػرم نفػ ػػس اومػ ػػر حػ ػػديثا ه ق ػ ػرارات ؾبلػ ػػس اومػ ػػن التػ ػػابع لبمػ ػػم اؼبتربػ ػػدة ( (Le
 Conseil de sécurité de l’ONUالػ ػ ػ أنش ػ ػػأت بع ػ ػػض ا﵀ ػ ػػاكم اعبنائي ػ ػػة اػبا ػ ػػة أك
اؼبلقت ػة) )Les tribunaux ad hocم ػن أ ػػيف ا﵀اكمػػة عػػن ػرائم التط ػػري العرقػػي كاعب ػرائم
ضػػد اونسػػانية ك ػرائم اغبػػرب كالػ ت ارتكا ػػا ه يوغسػػالفيا السػػابقة ابتػػداء مػػن عػػاـ 0990
ككثلك اومػر فيمػا يتعلػق بإنشػاء ا﵀كمػة اعبنائيػة اػبا ػة بركنػدا مػن أ ػيف ا﵀اكمػة عػن ػرائم
التط ري العرقي اؼبرتكبة ه ركندا بن ش رم ابرييف كيوليو من عاـ . 0999
فجميػػع هػػث الق ػرارات مل تتلػػمن أيػػة إشػػارة إ الت ػزاـ الػػدكؿ بتبػػين فكػػرة اوختصػػاص
الع ػػاؼبي كك ػػثلك اغب ػػاؿ فيم ػػا يتعل ػػق باتفاقي ػػة ركم ػػا اؼبوقع ػػة ه ع ػػاـ 0998الػ ػ أنش ػػأت ا﵀كم ػػة
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اعبنائي ػ ػػة الدكلي ػ ػػة ف ػ ػػالربغم م ػ ػػن اوش ػ ػػارة ه ديبا ػ ػػة الن ػ ػػاـ اولال ػ ػػي ؽب ػ ػػث ا﵀كم ػ ػػة ( Le
 universelleإ ضركرة التزاـ كافة الدكؿ اؼبوقعة بأف رباكم اؼبسلكلن عن ارتكاب اعبػرائم
)préambule

الدكليػػة فػػإف هػػثا اولت ػزاـ اؼبقػػرر ه الديبا ػػة مل يتطلػػب او تطبيػػق قواعػػد اوختصػػاص العاديػػة
اوقليمي كالشاصي .كيبكن القوؿ ه هػثا الصػدد أف لػكوت هػث اوتفاقيػة عػن اوشػارة إ
تبػػين فكػػرة اوختصػػاص العػػاؼبي يعػػد أم ػرا منتقػػدا خا ػػة إذا اخ ػػثنا ه اوعتبػػار أف اختص ػػاص
ا﵀كمػػة كفػػق اؼبػػادة اوك مػػن اتفاقيػػة انشػػائ ا هػػو اختصػػاص مكمػػيف للقلػػاء اعبنػػائي الػػوطين
دبع ػ ػػين اف ا﵀كم ػ ػػة اعبنائي ػ ػػة الدكلي ػ ػػة و زب ػ ػػتص او حينم ػ ػػا يك ػ ػػوف القل ػ ػػاء ال ػ ػػوطين غ ػ ػػري ق ػ ػػادر
(  )L’incapacitéأك غػػري راغػػب ه ؿباكمػػة اؼبسػػلكلن عػػن ارتكػػاب اعب ػرائم ال ػ تػػدخيف ه
اختصػػاص ا﵀كمػػة ) )L’absence de volontéكعليػ فػػإف فعاليػػة ا﵀كمػػة ه اؼبعاقبػػة عػػن
هػػث اعبػرائم لػػيبقي دائمػػا مرهػػوف بػػأف مبػػدأ التكامػػيف هبػػب أف يكػػوف مصػػربوبا بتبػػين أك إعطػػاء
اوختصاص العاؼبي للمرباكم الوطنية.
لكػػن و هبػػب إغفػػاؿ حقيقػػة م مػػة كهػػو أف مبػػدأ تبػػين اوختصػػاص العػػاؼبي ػػار ملزمػػا
فيمػػا يتعلػػق جبػرائم اغبػػرب اؼبرتكبػػة باؼباالفػػة وتفاقيػػات نيػػف اوربعػػة اؼبوقعػػة ه  05اغسػػطس
0999كك ػ ػػثلك الربكتك ػ ػػوؿ اوض ػ ػػاه اؼبلرب ػ ػػق ػ ػػث اوتفاقي ػ ػػات اوربع ػ ػػة اؼبوق ػ ػػع ه 01يوني ػ ػػو
1977فاوتفاقي ػػة اوك تتعل ػػق دبعامل ػػة رح ػػي كمص ػػايب العملي ػػات العس ػػكرية الربي ػػة كاوتفاقي ػػة
الثاني ػػة تتعل ػػق بكيفي ػػة معامل ػػة رح ػػي كمص ػػايب العملي ػػات العس ػػكرية البربري ػػة كاوتفاقي ػػة الثالث ػػة
ن مػػت معاملػػة ألػػرم اغبػػرب كاوتفاقيػػة الرابعػػة تتعلػػق حبمايػػة اؼبػػدنين ه أكقػػات اغبػػرب كقػػد
نصػػت اؼبػػادة اػبامسػػة كالثمػػانن م ػن الربتوكػػوؿ اوضػػاه اوكؿ ؽبػػث اوتفاقيػػات إ أف اعب ػرائم
اػبطػػرية اؼبػػثكورة تتلػػمن ػرائم حػػرب كالواقػػع فػػإف كػػيف اتفاقيػػة مػػن هػػث اوتفاقيػػات اؼبػػثكورة
فرضػػت علػػي الػػدكؿ اؼبوقعػػة ضػػركرة اوخػػث بكافػػة التػػدابري اللػػركرية مػػن أ ػػيف ربديػػد العقوبػػة
اؼبنالػػبة لغػػرض تطبيق ػػا علػػي اوشػػااص الػػثين قػػاموا بارتكػػاب هػػث اعبػرائم أك أعطػوا اوكامػػر
بارتكا ػػا كأك ب ػػت ه ػػث اوتفاقي ػػات أيل ػػا عل ػػي ك ػػيف ط ػػرؼ موق ػػع التزام ػػا دبالحق ػػة اؼبت م ػػن
بارتكػػاب ػرائم حػػرب كبصػػرؼ الن ػػر عػػن نسػػيت مػػامل يكػػن قػػد ت ؿباكمتػ مػػن طػػرؼ أخػػر
.
موقع علي ذات اوتفاقيات
كتطبيقػػا لكػػيف هػػث اوتفاقيػػات فإنػ يقػػع كا بػػا علػػي كػػيف دكلػػة طػػرؼ لػػيس فقػ بتبػػين
اوختصاص العاؼبي ضمن من ومت ا القلائية كامبا إضافة إ ذلك هبب أف تسػ ر هػث الػدكؿ
علػػي أف يكػػوف هػػثا اوختصػػاص فعػػاو مػػن خػػالؿ اؼبمارلػػة كبػػدكف أف يشػػرتط لتطبيق ػ توا ػػد
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اؼبت م علػي إقليم ػا بكلمػة أكضػح هػث اوتفاقيػات هبػب أف تكمػيف فيمػا يتعلػق جبػرائم اغبػرب
 universelleن اـ ركما اولالي عن إلزاـ الدكؿ اؼبوقعة بتبين اوختصاص العاؼبي.
لكوت أك إغفاؿ
كذبػػدر اوشػػارة ه هػػثا الصػػدد إ أف اوختصػػاص العػػاؼبي قػػد ت فرض ػ أيلػػا دبو ػػب
اتفاقيػػة نيويػػورؾ اؼبوقعػػة ه  9ديسػػمرب  0989اؼبتعلقػػة بإدانػػة توايػػف كالػػتعماؿ كسبويػػيف اؼبرتزقػػة
(. )Les mercenaires
الفسع الجالح :بعم اجلسآم األخسّ الدولًُ

Autres infractions internationales
هنػػاؾ بعػػض اوتفاقيػػات الدكليػػة األخػػرل ال ػ قامػػت بتربػػرمي بعػػض التصػػرفات الدكليػػة
كالػ تتلػػمن هػػي األخػػرل انت اكػػا للقواعػػد اولالػػية للقػػانوف الػػدك لكػػن مػػن دكف ايػػة اشػػارة
إ ال ػزاـ الػػدكؿ اؼبوقعػػة بتبػػين اوختصػػاص العػػاؼبي خبصو ػ ا فعلػػي لػػبييف اؼبثػػاؿ قبػػد أف هنػػاؾ
اتفاقيػػة نيويػػورؾ اؼبوقعػػة ه  5ديسػػمرب 0999اؼبتعلقػػة بتربػػرمي إلػػاءة معاملػػة اونسػػاف كالػػتادام
ه ال ػ ػ ػ ػػدعارة كأيل ػ ػ ػ ػػا اتفاقي ػ ػ ػ ػػة ني ػ ػ ػ ػػف اؼبوقع ػ ػ ػ ػػة ه  52ل ػ ػ ػ ػػبتمرب 0956اؼبتعلق ػ ػ ػ ػػة باول ػ ػ ػ ػػتعباد
(  )l’esclavageكالربكتوكوؿ اؼبوقع ه  7لبتمرب 0926كايلا اتفاقية نيويورؾ اؼبوقعػة ه 50
ديسػػمرب 0926كاؼبتعلقػػة بإلغػػاء صبيػػع حػػاوت التمييػػز العرقػػي) ) discrimination raciale
لك ػػن باؼبقاب ػػيف قب ػػد أف بعل ػػا م ػػن اوتفاقي ػػات الدكلي ػػة األخ ػػرل ألزم ػػت ال ػػدكؿ اؼبوقع ػػة باألخ ػػث
باوختصػػاص العػػاؼبي ه تشػريعا ا فيمػػا يتعلػػق بتجػػارة اؼباػػدرات)) trafic de stupéfiant
كاحتجػ ػ ػ ػػاز الره ػ ػ ػ ػػائن) ) prise d’otageكاعبريبػ ػ ػ ػػة اؼبن م ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػػرب الوطني ػ ػ ػ ػػة criminalité
))transnationale organiséكالقر ػ ػ ػ ػػنة اعبوي ػ ػ ػ ػػة) (piraterie aérienneكاوره ػ ػ ػ ػػاب
كالتعػ ػػثيب(  ) terrorisme et de tortureكعملي ػ ػا فػ ػػإف الػ ػػدكؿ اؼبوقعػ ػػة علػ ػػي مثػ ػػيف هػ ػػث
اوتفاقيات تع دت بتبػين اوختصػاص العػاؼبي كاؼبمارلػة الفعليػة لػ كتطلبػت فقػ ؼبمارلػة هػثا
اوختصػػاص أف يكػػوف اؼبػػت م مو ػػودا علػػي أراضػػي ا مػػامل تقػػرر هػػث الػػدكؿ تسػػليم إ دكلػػة
أخرم ﵀اكمت .
كيبكػػن أف نػػرم هػػث الرتتيبػػات أيلػػا ه اتفاقيػػة وهػػام اؼبوقعػػة ه  06ديسػػمرب 0971
كاؼبتعلقػ ػ ػػة دبكافربػ ػ ػػة اولػ ػ ػػتيالء غػ ػ ػػري اؼبشػ ػ ػػركع علػ ػ ػػي الطػ ػ ػػائرات ( La répression de la
) (capture illicite d’aéronefsاؼب ػػادتن الرابع ػػة كالس ػػابعة م ػػن اوتفاقي ػػة( .كك ػػثلك ه
اتفاقي ػػة مونرتي ػػاؿ اؼبوقعػ ػػة ه  59ل ػػبتمرب  0970كاؼبتعلقػ ػػة بإدان ػػة األفعػ ػػاؿ اؼبو ػػة إىل لػ ػػالمة
اؼبالحة اؼبدنية ( ( répression des actes illicites dirigés contre la sécurité
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( de l’aviation civileاؼبادتػػاف اػبامس ػػة كالسػػابعة ( .كك ػػثلك األم ػػر فيم ػػا يتعلػػق ب ػػبعض
universelleػة دبكافربػػة اإلرهػػاب كمن ػػا علػػي لػػبييف اؼبثػػاؿ اتفاقيػػة لػرتابورج اؼبوقعػػة ه 57
اوتفاقيػػات اؼبتعلقػ
ينػػاير  0977بشػػأف مكافربػػة اورهػػاب كأيلػػا اتفاقيػػات نيويػػورؾ اؼبوقعػػة ه  05ينػػاير  0998مػػن
أ ػػيف مكافربػػة التفج ػريات اإلرهابيػػة ( La répression des attentats terroristes à
 )l’explosifكاوتفاقيػ ػػة اؼبوقعػ ػػة ه  01ينػ ػػاير  5111مػ ػػن أ ػ ػػيف مكافربػ ػػة سبويػ ػػيف العمليػ ػػات
اورهابيػ ػػة  ) La répression du )financement du terrorismeلك ػ ػػن وب ػ ػػد م ػ ػػن
اإلشػارة ه هػثا الصػدد إ اتفاقيػػة نيويػورؾ اؼبوقعػة ه  09ديسػػمرب  0979حػوؿ منػع كمكافربػػة
اعب ػرائم اؼبو ػػة ض ػػد اوش ػػااص اؼبتمتع ػػن باغبماي ػػة الدبلومال ػػية )La prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant d’une
 protection diplomatiqueكك ػػثلك اتفاقي ػػة فيين ػػا اؼبوقع ػػة ه  9م ػػارس  0981كاؼبتعلق ػػة
باغبماي ػ ػػة اعبس ػ ػػمية ه اؼبس ػ ػػائيف النوكي ػ ػػة La protection) physique des matières
 ) nucléairesكأيل ػ ػػا اتفاقي ػ ػػة نيويػ ػ ػورؾ اؼبوقع ػ ػػة ه  07ديس ػ ػػمرب  0989اؼبتعلق ػ ػػة دبكافرب ػ ػػة
احتج ػػاز الره ػػائن اك اؼبعامل ػػة غ ػػري اونس ػػانية كاوقص ػػاء ( Les traitements inhumains
 ) ou dégradantsككثلك اتفاقية نيويورؾ اؼبوقعة ه  91مارس  0960اؼبتعلقػة باؼباػدرات
) )Les stupéfiantsكأيلا اتفاقية نيويورؾ اؼبوقعة ه  02نػوفمرب  5111كاؼبتعلقػة دبكافربػة
اعبريبة اؼبن مة عرب الوطنية . ) La criminalité transnationale) organisée

املطلا الجالح :االختصاص العاملي يف التشريعات الوطيية
La compétence universelle dans les législations nationales

نالح أن ه السنوات األخرية مػن القػرف العشػرين أف هنػاؾ عػددا مػن الػدكؿ تبنػت ه
تش ػريعا ا اوختصػػاص العػػاؼبي ه موا ػػة ػرائم مل تػػنص علي ػػا اوتفاقيػػات الدكليػػة السػػابقة
كهػػو مػػا يبكػػن القػػوؿ معػ أف هػػث الػػدكؿ تبنػػت اوختصػػاص العػػاؼبي مػػن انػػب كاحػػد كهػػو مػػا
أثار ه بعض األحياف احتجا ات من بعض الػدكؿ األخػرل كمػا يبكػن أف نالحػ أيلػا ه
هػػثا الصػػدد أف أ ػػزة العدالػػة اعبنائيػػة ه هػػث الػػدكؿ مل تتاػػث إ ػراءات ملمولػػة مػػن أ ػػيف
كض ػػع ه ػػث القػ ػوانن موض ػػع التطبي ػػق كه ػػثا اؼبنط ػػق أق ػػرب إ م ػػا ك ػػاف ل ػػائدا ه التشػ ػريعات
القديبػػة ال ػ أش ػرنا إلي ػػا لػػابقا كبالنتيجػػة فػػإف كػػيف تش ػريع مػػن هػػث التش ػريعات يسػػمو علػػي
التش ػريعات الدكلي ػػة كيبك ػػن الق ػػوؿ أف ه ػػثا اغب ػػق يس ػػتند إ م ػػا قررت ػ ا﵀كم ػػة الدائم ػػة للع ػػدؿ
الػػدك ) ) Cour Permanente de Justice internationaleه حكم ػػا الصػػادر ه
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قلية اللوتس )  )Lotusعاـ  0957حي قلت بأن و تو د قاعدة ه القانوف الػدك سبنػع
universelle
فبارل ػػة اختصا ػ ػ ا القل ػػائي عل ػػي ػ ػرائم كقع ػػت م ػػن أ ان ػػب خ ػػارج ح ػػدكد
آي ػػة دكل ػػة م ػػن
اختصا ا اإلقليمي كهو عن ما أكدت ؿبكمة العدؿ الدكلية Cour) internationale
 )de Justiceه حكم ػػا الص ػػادر ه قل ػػية ( )Yerodiaبت ػػاريم  09فرباي ػػر  5115حيػ ػ
قررت بأف كيف دكلة ؽبا مطلق اغبرية ه تبين اؼببادئ ال تراها منالبة .
كه حك ػ ػ ػ ػػم ح ػ ػ ػ ػػدي للمربكم ػ ػ ػ ػػة األكربي ػ ػ ػ ػػة اؼبتعلق ػ ػ ػ ػػة حبق ػ ػ ػ ػػوؽ اونس ػ ػ ػ ػػاف ( Cour
 )européenne des droits de l’hommeنالحػ ػ تب ػػين اوخ ػػرية ؽب ػػثا اوذب ػػا حيػ ػ
قػػررت دبنالػػبة إدانػػة ا﵀ػػاكم األؼبانيػػة ألحػػد مت مػػي ػػرب البولػػنة عػػن ارتكاب ػ عب ػرائم التط ػػري
العرق ػػي ه البول ػػنة إب ػػاف اغب ػػرب ه يوغس ػػالفيا الس ػػابقة ب ػػأف اختص ػػاص ا﵀ ػػاكم اوؼباني ػػة م ػػربرا
ب ػػالرغم م ػػن ل ػػكوت اتفاقي ػػة مكافرب ػػة التط ػػري العرق ػػي كالن ػػاـ اولال ػػي ﵀كم ػػة يوغس ػػالفيا
السػػابقة حي ػ أف هػػث اإلدانػػة تػػأيت مطابقػػة لتصػػرفات دكؿ اوربػػاد اوكركيب كلنصػػوص اؼب ػواد
اػبامسة كالسادلة من اوتفاقية اوكربية.
كالواقػػع فػإف طػػابع العاؼبيػػة وختصػػاص القلػػاء الػػوطين يقػػدـ كعمليػػة امتػػداد لالختصػػاص
اعبنائي الوطين العادم أك باألحرل كركاب متشػابكة كمتلػامنة عبميػع م ػاهر السػيادة الوطنيػة
كهث الركاب و تفسر فقػ الطػابع األحػادم لتبػين اوختصػاص العػاؼبي لكػن يبكػن أف تشػكيف
أيلػ ػػا اػ ػػاهرة كبالنتيجػ ػػة فػ ػػإف الػ ػػدكؿ تتنالػ ػػي أك تصػ ػػمت ه غالػ ػػب اوحيػ ػػاف عػ ػػن تألػ ػػيس
اختصا ػ ا اؼبمتػػد علػػي اتفاقيػػة دكليػػة بعين ػػا كلإلؼبػػاـ دبوقػػف هػػث التش ػريعات لػػنقوـ بإلقػػاء
ن ػػرة ل ػريعة علي ػػا )الفػػرع اوكؿ(مث نقػػوـ بإلقػػاء ن ػػرة علػػي موقػػف القػػانوف الفرنسػػي ه هػػثا
الصدد )الفرع الثاين (.
الفرع االول :االختصاص العاملي يف التشريعات املدتلفة
La compétence universelle dans les différentes législations

ه الواق ػػع هن ػػاؾ العدي ػػد م ػػن ال ػػدكؿ األكربي ػػة كغ ػػري األكربي ػػة الػ ػ تبن ػػت ه تشػ ػريعا ا
اوختصػػاص العػػاؼبي مثػػيف بلجيكػػا كفرنسػػا كألػرتاليا ككنػػدا كاؼبكسػػيك كالسػػينغاؿ كركنػػدا لكننػػا
لنقتصػر ه هػػثا الصػػدد علػي دكلتػػن ألالػػيتن كػػوف التشػريعات اؼبتعلقػػة باوختصػػاص العػػاؼبي
في م ػػا أكث ػػر طموح ػػا ه أف يل ػػي اوختص ػػاص الع ػػاؼبي األه ػػداؼ اؼببتغ ػػاة م ػػن كراء تبنيػ ػ كه ػػث
التش ػريعات هػػي القػػانوف اإللػػباين كالقػػانوف البلجيكػػي لكػػن وبػػد مػػن اإلشػػارة أيلػػا إىل بعػػض
اػبصو يات فيما يتعلق بالقانوف األمريكي.
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ه الواق ػػع يعػ ػػد القػ ػػانوف اولػ ػػباين مػ ػػن أكث ػػر الق ػ ػوانن ل ػ ػ ولة ه التطبيػ ػػق فيمػ ػػا يتعلػ ػػق
universelle
العاؼبي كػثلك فػإف اؼبشػرع اولػباين مل يتقيػد كثػريا دبػا كرد ه اوتفاقيػات الدكليػة
باوختصاص
خبصػػوص اوختصػػاص العػػاؼبي لػػثلك قبػػد كبشػػكيف تلقػػائي يبػػد اوختصػػاص العػػاؼبي خبصػػوص
ػ ػرائم مل ت ػػرد ه ه ػػث اوتفاقي ػػات فاؼب ػػادة  59ه فقر ػػا الرابع ػػة م ػػن الق ػػانوف اؼب ػػن م للس ػػلطة
القل ػػائية ه إل ػػبانيا الص ػػادر ه  0يولي ػػو  0982ت ػػنص عل ػػي أف )الق ػػانوف اول ػػباين ل ػػيكوف
ـبتصػػا ه موا ػػة افعػػاؿ ت ارتكا ػػا بوالػػطة الػػباف أك أ ان ػػب خػػارج اإلقل ػػيم ال ػػوطين كهػػث
األفعاؿ تشميف رائم التط ري العرقػي كاورهػاب كالقر ػنة كخطػف الطػائرات كتزييػف العمػالت
األ نبيػة كالػػدعارة كإفسػاد اؼبػراهقن كالعجػزة كالتجػػارة غػري اؼبشػػركعة للماػدرات كصبيػػع اوفعػػاؿ
األخػػرل ال ػ هبػػب مالحقت ػػا نائيػػا ه الػػبانيا( ككفقػػا ؽبػػثا القػػانوف فان ػ و يشػػرتط ضػػركرة
توا ػد اؼبػػت م علػػي اوقلػػيم اولػػباين ؼبمارلػػة هػثا اوختصػػاص كمػػا أف ربريػػك الػػدعوم اعبنائيػػة
ه موا ػػة اؼبشػػتب فيػ لػػيس مقصػػورا علػػي الػػوزارة العامػػة ( ) Ministère publicكإمبػػا لكػػيف
ش ػػاص اغب ػػق ه أف يتق ػػدـ بش ػػكوم كه الن اي ػػة ف ػػإف ق ػ ػرارا ػػدر ع ػػن ا﵀كم ػػة الدل ػػتورية
اولػػبانية بتػػاريم  2اكتػػوبر 5112ـ حػػدد كبشػػكيف ػريح بػػأف مبػػدأ اوختصػػاص العػػاؼبي( Le
 )principe de compétence universelleيتق ػ ػ ػػدـ عل ػ ػ ػػي اؼبص ػ ػ ػػا الوطني ػ ػ ػػة للدكل ػ ػ ػػة
اولػػبانية كؽبػػثا السػػبب نالحػ أف هنػػاؾ العديػػد مػػن اغبػػاوت ؼبمارلػػة هػػثا اوختصػػاص قػػد
ب ػػدأت ه موا ػػة العدي ػػد م ػػن اعبػ ػرائم الػ ػ ت ارتكا ػػا ه صبي ػػع أر ػػاء الع ػػامل ول ػػيما تل ػػك
()1
اؼبرتكب ػػة ه اور نت ػػن كركن ػػدا كه الص ػػن كه الش ػػرؽ اوكل ػ كتش ػػيلي (De Cara , ( .
. 1999, pp. 72-100
( 06 )1اكتػػوبر  0998ت ايقػػاؼ ال ػرئيس التشػػيلي السػػابق اكغسػػتو بنوشػػي  Augusto Pinochetه لنػػدف
كذلك تنفيثا ؼبػثكرة اعتقػاؿ دكليػة ػادرة ه موا تػ عػن طريػق القاضػي اولػباين بالتزاركػارزكف Baltasar
 Garzonمفتتربػػة مػثكرة اوعتقػػاؿ الدكليػة هػػث ازمػػة ليالػية قلػػائية الػػتمرت ؼبػدة  219يػػوـ كه بدايػػة
األزمػػة سبس ػػك ال ػرئيس التشػػيلي الس ػػابق باغبصػػانة علػػي اعتبػػار ان ػ كػػاف رئيسػػا للدكلػػة كقػػت ارتكػػاب اعب ػرائم
اؼبنسوبة إلي كه هث األثناء فقد شرعت اغبكومػة الربيطانيػة ه إ ػراءات تسػليم لكػن هػثا التسػليم مل يكػن
تنفيػػثا ؼبػػثكرة اوعتقػػاؿ الدكليػػة الصػػادرة عػػن القاضػػي اولػػباين كإمبػػا تنفيػػثا لطلػػب تسػػليم كػػاف قػػد تقػػدمت بػ
تش ػػيلي .كق ػػد خل ػػص تقري ػػر طػ ػي كقت ػػا ب ػػاف حال ػػة بنوش ػػي الص ػػربية و تس ػػمح بازب ػػاذ ا ػ ػراءات ؿباكم ػػة ه
موا تػ كه  5مػػارس  5111رفػػض كزيػػر الداخليػػة الربيطػػاين ػػاؾ لػػرتك Jack Strawتسػػليم بنوشػػي إىل
السػػلطات التشػػيلية أللػػباب ػػربية كه  9مػػارس ك ػػيف بنوشػػي ا مطػػار لػػانتياغو ه تشػػيلي كه تشػػيلي
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كه  52يونيو  5119ػوت الربؼبػاف اولػباين علػي قػانوف غػري بشػكيف كبػري ه أحكػاـ
 universelleيتعلػػق دبمارل ػػة اوختصػػاص الع ػػاؼبي حي ػ اشػػرتط عل ػػي القل ػػاء اول ػػباين
هػػثا الن ػػاـ فيم ػػا
ؼبمارل ػػة ه ػػثا اوختص ػػاص أف يك ػػوف ال ػػين عليػ ػ إل ػػبانيا أك أف يك ػػوف الش ػػاص اؼبش ػػتب فيػ ػ
متوا دا بشكيف فعلي علػي اوراضػي اولػبانية كيشػرتط ونعقػاد اوختصػاص ه هػث اغبالػة أف
اؼبشػػتب في ػ مل تػػتم مالحقت ػ نائيػػا ه البلػػد الػػثم ارتكػػب في ػ اعبريبػػة أك أمػػاـ القلػػاء الػػدك
اعبنائي فبثال ه ا﵀اكم اعبنائية الدكلية اؼبلقتة أك ا﵀كمة اعبنائية الدكلية.
كه بلجيكػػا ت تبػػين اوختصػػاص العػػاؼبي بتػػاريم  06يونيػػو  0999ه موا ػػة اعب ػرائم
اؼبرتكب ػ ػػة باؼباالف ػ ػػة وتفاقي ػ ػػات ني ػ ػػف األربع ػ ػػة اؼبوقع ػ ػػة ه  05أغس ػ ػػطس  0999كالربكت ػ ػػوكلن
اإلضػػافين األكؿ كالثػػاين اؼبوقعػػاف بتػػاريم  8يونيػػو  0977دبعػػين أف اوختصػػاص العػػاؼبي دبو ػػب
ه ػػثا الق ػػانوف يتعل ػػق فق ػ جب ػرائم اغب ػػرب أك اعب ػرائم اؼبرتكب ػػة باؼباالف ػػة لقواع ػػد الق ػػانوف ال ػػدك
اونساين .
كبتػػاريم  01فربايػػر  0999ػػدر قػػانوف أخػػر قلػػي بتولػػيع هػػثا اوختصػػاص ليشػػميف
ػرائم التط ػػري العرقػػي كاعبػرائم ضػػد اونسػػانية كفػػق التعريػػف اؼبقػػرر ه اتفػػاقي نيويػػورؾ كركمػػا
ككفقا ؽبث القوانن فإف ؾبرد توافر ػفة اؼبػدعي بػاغبق اؼبػدين اؼبلػركر مػن اعبريبػة اك الػين عليػ
خبصػػوص ريبػػة ارتكبػػت خػػارج اوقلػػيم البلجيكػػي مػػن أ نػػي ضػػد أ نػػي فإاػػا تكفػػي ونعقػػاد
هػػثا اوختصػػاص كتطبيقػػا لػػثلك فػػاف العديػػد مػػن الشػػكاكم ت تقػػديب ا ا القلػػاء البلجيكػػي
فبػػا ترتػػب علػػي ذلػػك إغ ػراؽ هػػثا القلػػاء بػػآوؼ الػػدعاكم كالعديػػد مػػن ردكد الفعػػيف مػػن قبػػيف
الػػدكؿ األخػػرل كعلػػي رأل ػ ا الوويػػات اؼبتربػػدة كنتيجػػة لػػثلك فقػػد ػػدر قػػانوف آخػػر ه 59
ابريػػيف  5119عػػدؿ بشػػكيف كبػػري ه أحكػػاـ القػػانونن اؼبػػثكورين حبي ػ أ ػػبح اغبػػق ه ربريػػك
الدعوم اعبنائية من اختصاص النائب العاـ إضافة إىل ذلك كحب بعد ربريك الػدعوم اعبنائيػة
فػػإف كزيػػر العػػدؿ (  )Le ministre de la justiceيس ػتطيع اغبصػػوؿ مػػن ؿبكمػػة الػػنقض
((  La Courde cassationعػ ػػن تنػ ػػازؿ أك زبلػ ػػي ( ) Le dessaisissementالقلػ ػػاء
البلجيكػػي عػػن اختصا ػ لصػػا الدكلػػة الػ ينتمػػي إلي ػػا اؼبػػت م شػريطة أف يكػػوف قػػانوف هػػث
=

اكثػػر مػػن  911ش ػكوم ت تقػػديب ا ضػػد بنوشػػي لكػػن أيػػا مػػن هػػث الشػػكول مل يػػتم ازبػػاذ إ ػراء خبصو ػ ا
كبتػػاريم  01ديسػػمرب  5116تػػوه بنوشػػي ه العا ػػمة التشػػيلية لػػانتياغو دكف اف تػػتم ؿباكمتػ كدكف اف تو ػ
الي مة كاحدة عن اعبرائم اؼبرتكبة ه الفرتة من عاـ  0979ا عاـ .0991
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الدكلة يقلي بتجرمي اوعتداء علػي قواعػد نيػف أك القػانوف الػدك اونسػاين كلكػي يسػتطيع
universelleهػػثا اوختص ػػاص فالبػػد م ػػن قيػػاـ رابط ػػة قانونيػػة ب ػػن هػػث ال ػػدعول ال ػ ق ػػاـ
اؼبتلػػرر مباش ػػرة
بتربريك ا الين علي كالدكلة البلجيكية حي يشرتط ه مقدـ الشػكول اف يكػوف مقيمػا علػي
اوقيف ه بلجيكا  9لنوات دكف انقطاع(Une résidence interrompue ).
كه الوويات اؼبتربدة األمريكية يتميز اوختصاص العػاؼبي عػن لػائر الػدكؿ بأنػ يقػع
حص ػريا ه اؼبسػػائيف اؼبدنيػػة كلػػيس ه اؼبسػػائيف اعبنائيػػة كمػػلخرا فػػإف القلػػاء الفػػدرا األمريكػػي
قػػاـ بتألػػيس هػػثا اوختصػػاص ه اؼبسػػائيف اؼبدنيػػة علػػي نػػص قػػدمي l’Alien Tort Claims
Act de 1789حي ػ يسػػمح هػػثا الػػنص للمجػػين علػػي م مػػن او انػػب عػػن أعمػػاؿ القر ػػنة
كاؼبسػػاس حبقػػوؽ اؼببعػػوثن او انػػب بػػأف يقوم ػوا برفػػع دعػػاكل أمػػاـ ا﵀كمػػة اورباديػػة مػػن أ ػػيف
اؼبطالب ػ ػػة ب ػ ػػالتعويض كاعتب ػ ػػارا م ػ ػػن ع ػ ػػاـ  0981ف ػ ػػإف ا﵀ ػ ػػاكم األمريكي ػ ػػة قام ػ ػػت بتول ػ ػػيع ه ػ ػػثا
اوختصػػاص ليشػػميف اؼبطالبػػة بػػالتعويض عػػن صبيػػع اعب ػرائم الدكليػػة كقػػد ت تأكيػػد هػػثا اوذبػػا
دبو ب حكم در عػن ا﵀كمػة اورباديػة العليػا ( )La Cour suprême fédéralبتػاريم
 59يولي ػػو  5119غ ػػري أف ا﵀كم ػػة اش ػػرتطت لتول ػػيع اوختص ػػاص أف و يرتت ػػب عليػ ػ نت ػػائ
دبلومالية خطرية ( .(Sérieuse conséquences diplomatiques
الفرع الجاىي :االختصاص العاملي يف القاىوٌ الفرىصي

La compétence universelle en droit français
ه الواقع مل يتلمن القانوف الفرنسي نصو ا قديبة يبكػن أف يسػتند علي ػا اوختصػاص
العػػاؼبي كمػػا هػػو اغبػػاؿ ه القػػانوف اومريكػػي كمػػا أن ػ يبكػػن القػػوؿ عن ػ أن ػ يػػأيت متػػأخرا عػػن
القانونن اولباين كالبلجيكي كهثا التأخري يبكن تلمس ه اعبرائم ال تػدخيف ه اوختصػاص
العاؼبي للمرباكم الفرنسية كأيلا ه شركط فبارلة هثا اوختصاص.
بالتأكيػػد أف بعػػض اعبػرائم الػ ت تبني ػػا ه قػػانوف اوختصػػاص العػػاؼبي الفرنسػػي لػػبق
كأف ت تبني ا دبو ب اتفاقيات تعترب فرنسا طرفػا في ػا كمػا هػو اغبػاؿ ه اتفاقيػة نيويػورؾ اؼبوقعػة
ه  01ديسػػمرب  0989اؼبتعلقػػة بالتعػػثيب كاتفاقيػػة لػرتابورج اؼبوقعػػة ه  57ينػػاير  0977اؼبتعلقػػة
دبكافربة اإلرهاب كتلك اؼبتعلقة باؼبساس بأمن السالمة البربرية موضوع اتفاقية ركما اؼبوقعػة ه
 01مارس  0981كأخريا اتفاقية وهام اؼبوقعة ه  06ديسمرب  0971كتلػك اؼبوقعػة ه مونرتيػاؿ
ه  59لبتمرب  0970كاؼبتعلقة بأمن اؼبالحة اعبوية.
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كوبػػد مػػن اوضػػافة ا أف اعبػرائم الػ تػػدخيف ه فكػػرة اوختصػػاص العػػاؼبي للمربػػاكم
universelle
تلك اعبرائم ال ت تبني ا منث فرتة ليست بالقصػرية ه القػانوف الفرنسػي كالػ مل
الفرنسية هي
تكن تطبيقا وتفاقيات دكلية معينة كإمبا ت تبني ا من انب كاحد مثيف ػرائم القر ػنة البربريػة
طبق ػػا للق ػػانوف الص ػػادر ه  01ابري ػػيف 0952كال ػػثم ت إلغائ ػ ػ دبو ػػب الق ػػانوف الص ػػادر ه 51
ل ػػبتمرب  0996كاؼبتعل ػػق بتبس ػػي الق ػػانوف) ) Simplification du droitكك ػػثلك اوم ػػر
فيمػػا يتعلػػق جبػرائم التط ػػري العرقػػي ك ػرائم اغبػػرب ك ػرائم ضػػد اونسػػانية كالػ تشػػكيف موضػػوع
قرارم ؾبلس اومن التابع لبمم اؼبتربدة أرقاـ  857لسنة  0999ك  922لسػنة  0999كاؼبتعلقػاف
بإنشاء ؿبكمػ يوغسػالفيا السػابقة كركنػدا حيػ أف هنػاؾ قػانونن قػد ػدرا كأعطيػا للقلػاء
الفرنسػػي اختصػػاص عػػاؼبي منػػافس ؽبػػاتن ا﵀كمتػػن الػػدكليتن كهػػثين القػػانونن نبػػا القػػانوف
الصػادر ه  5ينػاير  0992كاؼبتعلػق بػاعبرائم اؼبرتكبػة ه يوغسػالفيا السػابقة كالقػانوف الصػػادر ه
 55مايو  0996كاؼبتعلق باعبرائم اؼبرتكبة ه ركندا كالدكؿ الاكرة ؽبػا ه الفػرتة الواقعػة مػا بػن 0
يناير ك  90ديسمرب .0999
ك ػػدير بالػػثكر أف القػػانوف الفرنسػػي كرغػػم إلزاميػػة بعػػض اوتفاقيػػات الدكليػػة خبصػػوص
بعػػض اعب ػرائم فػػاف قػػانوف العقوبػػات الفرنس ػػي مل يقػػم بتبني ػػا كمػػن الوا ػػب اوشػػارة ه ه ػػثا
الصػػدد إ اوتفاقيػػات اؼبتعلقػػة بأخػػث الرهػػائن موضػػوع اتفاقيػػة نيويػػورؾ اؼبوقعػػة ه  07ديسػػمرب
 0979أك تلػػك اوتفاقي ػػة اؼبتعلق ػػة باإلذبػػار غػػري اؼبش ػػركع باؼباػػدرات اؼبوقعػػة ه نيوي ػػورؾ ه 91
مارس  0960كاعبريبة اؼبن مة العابرة للربدكد اؼبوقعة ه نيويورؾ ه  02نوفمرب .5111
كوبد من اوشارة أيلا إ أف اؼبشرع كالقلاء الفرنسين ايف امتاف ؼبدة طويلػة مػن
ال ػػزمن فيم ػػا يتعل ػػق ب ػػاعبرائم ال ػ ترتك ػػب باؼباالف ػػة وتفاقي ػػات ني ػػف اوربع ػػة اؼبوقع ػػة ه ع ػػاـ
 0999كالربكتوكالف اوضافياف اؼبوقعاف ه عاـ  0977لثلك فاف ػرائم اغبػرب اؼبرتكبػة خػارج
يوغسػػالفيا السػػابقة منػػث عػػاـ  0990كه ركنػػدا ه عػػاـ  0999فإاػػا و تػػدخيف ه اوختصػػاص
اعبنائي العاؼبي للقلاء الفرنسػي بػالرغم مػن أف اتفاقيػات نيػف تلػزـ كافػة الػدكؿ بػأف تتبػين ه
تش ػ ػريعا ا ه ػ ػػثا الن ػ ػػوع م ػ ػػن اوختص ػ ػػاص .كم ػ ػػا أف الق ػ ػػانوف الص ػ ػػادر ه  01أغس ػ ػػطس 5101
خبصوص ا﵀كمة اعبنائية الدكلية مل يتلمن آية ترتيبات ديدة ه هثا الصدد.
كبالنتيجة فإف اوختصاص العاؼبي للمرباكم الفرنسية كالثم ا ر ه نػص اؼبػادة 689
فقػػرة  00اعبديػػد مػػن قػػانوف او ػراءات اعبنائيػػة أخلػػع فبارلػػة هػػثا اوختصػػاص للعديػػد مػػن
الشػػركط ال ػ مػػن شػػأاا ه الن ايػػة أف ربػػد مػػن فعاليت ػ كهػػث الشػػركط تتمثػػيف ه إقامػػة اؼبػػت م
اوعتيادية ه فرنسا كأف تنسب ا اؼبت م ريبتن كربد ادين كأف اغبق ه رفع الدعوم اعبنائيػة
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يقػع حصػرا علػي النيابػة العامػة ككػػثلك غيػاب أيػة طلػب يتعلػق بتسػػليم اؼبشػتب بػ مػن أيػة
universelleكطنية.
قلائية دكلية اك

ػػة

انًبحث انثاٍَ :انشروط انًمررة نتطبُك االختظاص انعانًٍ
La mise en œuvre de la Compétence universelle
حبكػػم ق ػػوة اوش ػػياء فػػإف تطبي ػػق اوختص ػػاص القل ػػائي للمرب ػػاكم الوطني ػػة خػػارج إقل ػػيم
الدكل ػ ػػة ل ػ ػواء ازب ػ ػػث ػ ػػورة تول ػ ػػيع اختص ػ ػػاص القل ػ ػػاء الع ػ ػػادم )  )ordinaireأك الع ػ ػػاؼبي
) )universelleيتطل ػػب دائم ػػا تػ ػػدخيف الق ػ ػوانن الوطني ػػة ح ػ ػ كل ػػو ك ػػاف هػ ػػثا إرل ػػاء هػ ػػثا
اوختصػػاص يػػأيت تطبيقػػا وتفاقيػػات دكليػػة فػػاألمر يتعلػػق بتن ػػيم العدالػػة العقابيػػة ه كػػيف دكلػػة
كهػػي مسػػألة لػػت يف خاضػػعة لسػػيادة الػػدكؿ باعتبػػار اف هػػثا التن ػػيم أهػػم م ػػر مػػن م ػػاهر
فبارلػػة السػػيادة الوطنيػػة ؽبػػث اوخػػرية علػػي اقليم ػػا كبالنتيجػػة فػػإف العدالػػة اعبنائيػػة و يبكػػن ؽبػػا
أف تعمػػيف إو تطبيقػػا لقواعػػد ت كضػػع ا مػػن قبػػيف الدكلػػة بكلمػػة أكضػػح ح ػ كلػػو تعلقػػت هػػث
اعبرائم جبرائم ت تقريرهػا دبو ػب اتفاقيػات دكليػة فػإف اوختصػاص العػاؼبي ىبلػع لقواعػد تن ػيم
اوختصاص للسلطات القلائية كلقواعد قانوف او راءات اعبنائية اػبا ػة بكػيف دكلػة )مطلػب
أكؿ( لكػن كمػػن خػػالؿ ن ػرة مبدئيػػة فإنػ فيمػػا يتعلػق بػػاعبرائم الدكليػػة فػإف األمػػر يتعلػػق دبعػػايري
ذبريبية )مطلب ثاف( ككثلك اومر فيما يتعلػق باؼبالحقػة اعبنائيػة )مطلػب ثالػ ( ففػي هػث
الػػاوت الثالثػػة فػػإف ا﵀ػػاكم الوطنيػػة هبػػب علي ػػا القيػػاـ بعمليػػة دقيقػػة كحسالػػة للتوفيػػق بػػن
القانوف الوطين كالقانوف الدك دبعين أف اوكؿ علي أف يكميف الثاين.
املطلا االول :الرتةيبات املتعلقة بتيعيه االختصاص

La coordination en matière de compétence
ه الواقػػع إف تبػػين اوختصػػاص العػػاؼبي مػػن قبػػيف أيػػة دكلػػة فػػإف اومػػر يتعلػػق باختصػػاص
الدكلػػة التشػريعي ه توزيػػع اوختصػػاص بػػن ا﵀ػػاكم اؼباتلفػػة داخػػيف هػػث الدكلػػة لكػػن باؼبقابػػيف
عنػػدما يػػتم تألػػيس هػػثا اوختصػػاص علػػي ترتيبػػات دكليػػة فان ػ و يكفػػي فق ػ أف نالح ػ أف
هثا اوختصاص أعطي إ العديد من ا﵀اكم التابعة لدكؿ متعػددة تطبيقػا ؽبػث الرتتيبػات بػيف
وبػػد أيل ػا مػػن أف نكػػوف قػػادرين علػػي تعيػػن ا﵀كمػػة اؼباتصػػة ربديػػدا داخػػيف هػػث الدكلػػة كه
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هػثا الصػدد نقػػوؿ اف الرتتيبػات الدكليػة ) فػػرع أكؿ ( هبػب أف ربػيف ؿبل ػػا الرتتيبػات الوطنيػػة ه
universelle
اؼباتصة ( فرع ثاف(.
ربديد ا﵀كمة
الفرع االول :الرتةيبات الدولية

Les dispositions internationales
إف اوتفاقيػػات الدكليػػة الػ تتبػػين اوختصػػاص العػػاؼبي تتلػػمن ه غالػػب اوحيػػاف كلػػيس
دائما ترتيبات خبصوص ربديد ا﵀كمة اؼباتصػة لدكلػة أك ؾبموعػة مػن الػدكؿ ه حالػة ارتكػاب
ريبػػة مػػن اعبػرائم الػ تكافرب ػػا هػػث اوتفاقيػػة لكػػن هبػػب أف نالحػ أف هػػث اوتفاقيػػات و
ربدد ا﵀كمة اؼباتصة بشكيف دقيق كإمبا تكتفي بالقوؿ بػأف اوختصػاص القلػائي يكػوف ؽبػث
الدكلػة أك تلػك بشػػكيف عػاـ دكف الػدخوؿ ه مسػػألة أم ؿبكمػة مػن هػػث ا﵀ػاكم داخػيف الػػدكؿ
ه ػػي ا﵀كم ػػة اؼباتص ػػة بعين ػػا دبع ػػين أنن ػػا نترب ػػدث ع ػػن اختص ػػاص ع ػػاـ ﵀ ػػاكم ه ػػث ال ػػدكؿ
كعمليا فإف إيقاؼ اؼبشتب في كالقبض علي ه أراضي هث الػدكؿ يكفػي ونعقػاد اوختصػاص
العاـ ﵀اكم هث الدكؿ.
كعدـ تعين ا﵀كمة اؼباتصة يبدك كاضربا ه اتفاقيات نيف األربعػة اؼبوقعػة ه عػاـ
 0999ف ػػث اوتفاقيػػات األخػػرية رب ػ فق ػ كافػػة األط ػراؼ اؼبتعاقػػدة علػػي ؿباكمػػة اؼبت مػػن
بارتكاب رائم حرب أماـ ؿباكم ا بصرؼ الن ر عن نسػية مرتكبي ػا لكػن ه هػثا الصػدد
و نستطيع التشكيك كباولتناد إىل هث اوتفاقية ه اختصاص هث الػدكؿ اؼبوقعػة علػي هػث
اوتفاقيػػات مػػن ؿباكمػػة اؼبشػػتب فػػي م إذا توا ػػدكا علػػي أراضػػي ا أك كػػاف ه إمكػػاف هػػث الػػدكؿ
إحلار هثا اؼبت م ﵀اكمت كحب دكف أف تتلمن هث اوتفاقيات ربديد ا﵀كمة اؼباتصة .
غػػري أف التس ػػاؤؿ ال ػػثم يط ػػرح نفس ػ ه ه ػػثا الص ػػدد إذا مل ي ػػتم الق ػػبض عل ػػي اؼب ػػت م
بسػبب عػدـ توا ػػد علػي إقلػيم احػػدم الػدكؿ اؼبوقعػة علػػي هػث اوتفاقيػات ف ػػيف هػثا الغيػػاب
يبنع من ؿباكمػة اؼبػت م ? .كلإل ابػة علػي هػثا السػلاؿ نقػوؿ إنػ ه حالػة غيػاب عنصػر توا ػد
اؼبػػت م علػػي أقػػاليم هػػث الػػدكؿ فػػإف ذلػػك لػػيس مػػن شػػأن منػػع البػػدء ه ؿباكمػػة هػػثا اؼبػػت م
باولػػتناد ا معيػػار اخػػر غػػري حلػػور اؼبػػت م كذلػػك كربلػػور الػػين عليػ كتقػػدمي شػػكوم ضػػد
هػػثا اؼبػػت م إذ أننػػا نعتقػػد بأنػ و يو ػػد مػػا يبنػػع هػػثا القلػػاء الػػثم عبػػأ إليػ الػػين عليػ مػػن أف
يبػػدأ كيشػػرع ه إ ػراءات ؿباكمػػة اؼبػػت م علػػي األقػػيف ه الػػدكؿ ال ػ تعػػرتؼ بن ػػاـ ا﵀اكمػػات
الغيابية ( )La contumaceكالقانونن الفرنسي كالليي.
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الفرع الجاىي :الرتةيبات الوطيية

Les dispositions nationales

إف تدخيف اؼبشرع الوطين هو أمػر ضػركرم مػن أ ػيف تطبيػق اوختصػاص العػاؼبي الػثم ت
تبني دبو ب ترتيبات دكلية ف نا هبب علي الدكلةاف تقبيف اوختصاص العاـ بكلمة أكضػح أف
علي الدكلة أف تقوـ بتوليع اختصا ا خارج حدكدها اوقليمية تطبيقا لرتتيبػات دكليػة كلكػن
التطبيق العملي ي ر بأف القبوؿ العاـ لالختصاص من قبيف الدكؿ اؼبعنية و وبصيف دائمػا ف ػيف
من شأف ذلك أف يثري اؼبسلكلية الدكلية ؽبث الدكؿ علي األقيف ن ريا.
كدبجػػرد قبػػوؿ الدكلػػة اؼبعنيػػة ؽبػػثا اوختصػػاص العػػاـ فػػإف تعيػػن هػػثا اوختصػػاص العػػاـ
ا القل ػ ػػاء ال ػ ػػوطين يك ػ ػػوف ض ػ ػػركريا لرتصب ػ ػػة ه ػ ػػثا اوختص ػ ػػاص الع ػ ػػاـ ( La compétence
 )généraleإىل اختصػػاص خػػاص( )La compétence spécialeبكلمػػة أكضػػح وبػػد
مػػن تعيػػن ا﵀كمػػة اؼباتصػػة داخليػػا كهػػثا التربديػػد يكػػوف دائمػػا بوال ػػطة تش ػريع يصػػدر عػػن
الدكلػ ػػة ال ػ ػ ارتلػ ػػت باوختصػ ػػاص العػ ػػاـ كربصػ ػػيف هػ ػػث الرتصبػ ػػة مػ ػػن اوختصػ ػػاص العػ ػػاـ إىل
اوختصػػاص اػبػػاص أمػػا بوالػػطة تعػػدييف ه القػوانن اإل رائيػػة أك دبو ػػب قػػانوف خػػاص يسػػمي
بقانوف اوختصاص العاؼبي.
املطلا الجاىي :الرتةيبات املتعلقة بالتحريه

La coordination en matière d’incrimination
و يكف ػػي أف تك ػػوف هن ػػاؾ اتفاقي ػػة دكلي ػػة تق ػػرر اوختص ػػاص الع ػػاؼبي ه موا ػػة ػ ػرائم
ؿبػددة حػ تسػػتطيع ا﵀ػػاكم الوطنيػػة اف سبػارس هػػثا اوختصػػاص بشػػكيف تلقػػائي إذ أف اؼبعػػايري
الدكلي ػػة تك ػػوف ه الغال ػػب م ػػن األحػ ػواؿ غ ػػري متط ػػورة بش ػػكيف ك ػػاؼ فبمج ػػرد ربدي ػػد األفع ػػاؿ
ا﵀ ػػورة فػػاف هنػػاؾ عنا ػػر أخػػرم خا ػػة بالقػػانوف اعبنػػائي تفتقػػر الي ػػا هػػث اوتفاقيػػات فعلػػي
لبييف اؼبثاؿ هث اوتفاقيات تكوف ه العػادة ػامتة فيمػا يتعلػق بطبيعػة اعبريبػة كمقػدار العقوبػة
اؼبقررة كما أاا و تقوؿ شي ا فيما يتعلق بالشػركع اؼبعاقػب عليػ ه اعبريبػة ( )La tentative
اك اؼبسانبة اعبنائية ه اعبريبة ( .)La complicité
لػػثلك مػػن اللػػركرم كتطبيقػػا ؼببػػدأ الشػػرعية) )Le principe de légalitéإضػػافة
بع ػػض الرتتيب ػػات اؼبكمل ػػة فالقاض ػػي ال ػػوطين م ػػن الطبيع ػػي أف هب ػػد ه ػػث الرتتيب ػػات اؼبكمل ػػة ه
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قانون ػ اعبن ػػائي ال ػػوطين مستأنس ػػا بالق ػػانوف ال ػػدك ح ػػوؿ ه ػػث النقط ػػة كه ػػثا م ػػا قررت ػ ا﵀كم ػػة
universelleػوؽ اإلنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ه حكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر ه  91مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارس  5119ه قلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية
األكربي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة غبقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
( ) hmue lOeitauFبقوؽب ػ ػا ) إف القواع ػػد اؼبتعلق ػػة دبن ػػع التع ػػثيب كاؼبالحق ػػة اعبنائي ػػة
ا﵀تمل ػػة لبش ػػااص اؼبس ػػلكلن ع ػػن انت ػػاؾ ه ػػث القواع ػػد العاؼبي ػػة اؼبنص ػػوص علي ػػا ه اتفاقي ػػة
مناهلػػة التعػػثيب لػػتكوف مفرغػػة مػػن ؿبتواهػػا إذا سبسػػكنا فقػ باوختصػػاص القلػػائي للدكلػػة
دكف اعتماد آلية لتطبيق هث اوتفاقية دبو ب تشريعات نائية خا ة تصدرها هث الدكلة).
كثلك هبب اوخث ه اوعتبار التقليد العػاؼبي الرالػم الػثم هبمػع كيوحػد بػن قػانوف
العقوب ػػات اؼبطب ػػق كاوختص ػػاص القل ػػائي كه ػػثا التوح ػػد اك اولتص ػػاؽ ب ػػن ق ػػانوف العقوب ػػات
كقػػانوف او ػراءات يتجلػػى ه ط ػريقتن :اوك كتتمثػػيف ه أف قػػانوف العقوبػػات هػػو مػػن وبػػدد
اوختصػػاص العػػادم للمربػػاكم الوطنيػػة لػػثلك كعلػػي لػػبييف اؼبثػػاؿ ككفقػػا لػػنص اؼبػػادة  689مػػن
قانوف او راءات اعبنائية الفرنسي فاف الفاعيف األ ػلي أك الشػريك عبريبػة ارتكبػت خػارج اقلػيم
اعبم ورية الفرنسية يبكن أف يالحق كوباكم بوالطة القلػاء الفرنسػي كفقػا للرتتيبػات اؼبقػررة ه
الكتاب اوكؿ من قانوف العقوبات الفرنسي .كالثانية كبالنتيجػة فػإف القاضػي كدبجػرد أف تعػرض
علي ػ الواقعػػة وبكػػم فق ػ كفػػق القػػانوف الفرنسػػي كلػػيس أيػػة قػػانوف آخػػر أ نػػي كأعمػػاؿ ؼبنطػػق
األشػػياء فػػإف القاضػػي الػػوطين يطبػػق القػػانوف اعبنػػائي الػػوطين مسػػتعينا ه الوقػػت نفسػ بالقػػانوف
الػػدك خا ػػة بالنصػػوص الػ تعػػرؼ اعبريبػػة كه حالػػة ك ػػود نقػػص ه قواعػػد القػػانوف اعبنػػائي
ال ػػوطين فان ػ هبػػب التفري ػػق بػػن فرض ػػيتن األك كه ػػي فرض ػػية الق ػػانوف ال ػػدك كالرتتيبػػات ال ػ
يتبناها ه هثا الصدد غري كافية لتكملػة هػثا الػنقص كه هػث اغبالػة فػاف مبػدا شػرعية اعبػرائم
كالعقوبػػات يبنػػع علػػي القاضػػي اف هبت ػػد ه اهبػػاد تلػػك التػػدابري ألن ػ ػػثا العمػػيف لػػيتربوؿ ا
مشرع ديد(  )Le législateurكاغبالػة الثانيػة كهػي اف الرتتيبػات الدكليػة كافيػة لسػد الفػراغ
التش ػريعي كهػػي حالػػة الػػتثنائية كنػػادرة كهنػػا علػػي القاضػػي أف يبتنػػع عػػن تطبيػػق هػػث التػػدابري
بشػػكيف مباشػػر كاغبػػيف هػػو أف يتػػدخيف اؼبشػػرع الػػوطين كيتبػػين هػػث التػػدابري ه شػػكيف تشػريع يلػػزـ
القاضي الوطين.
كالواقػػع فػػإف اؼبثػػاؿ الفرنسػػي يوضػػح بشػػكيف كامػػيف هػػث اغبقيقػػة ك ػػاهرة عامػػة كالػػثم
يقػػوـ علػػي تطبيػػق القػػانوف اعبنػػائي الػػوطين كيعطيػ األكلويػػة لكنػ وبمػػيف ه بعػػض األحيػػاف بعػػدا
الػػتثنائيا ؽبػػث القاعػػدة حي ػ يقػػوـ بتطبيػػق القػػانوف الػػدك كلػػيس الق ػػانوف الػػوطين كإف ك ػػاف
تطبيق اوكؿ يعتمد علي الثاين كهث القاعدة أك اؼببػدأ أم مبػدأ تػر يح تطبيػق القػانوف الػوطين
علػػي القػػانوف الػػدك يعػػود إ الوقػػت الػػثم اعتػػربت فيػ القر ػػنة البربريػػة ريبػػة دكليػػة تتلػػمن
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انت اك ػػا للق ػػانوف ال ػػدك الع ػػره كالػ ػ مل يك ػػن ه الواق ػػع فبكن ػػا مالحقت ػػا نائي ػػا ل ػػو مل يك ػػن
universelleتػػاريم  01ابريػػيف  0852كاؼبلغػػي حالي ػػا يعػػرؼ ريب ػػة القر ػػنة البربريػػة كوب ػػدد
القػػانوف الصػػادر ب
عنا ػرها كيبكػػن أف يقػػاؿ نفػػس الشػػيء ه الوقػػت اغبػػا فيمػػا يتعلػػق دبع ػػم اعب ػرائم الدكليػػة
كالػ زبػػتص ه موا ت ػػا ا﵀ػػاكم الوطنيػػة حيػ تشػػكيف هػػث اعب ػرائم موضػػوعا لتجػػرمي قػػانوف
العقوبػػات الفرنسػػي كاعبػػدير بالػػثكر أف اوتفاقيػػات الدكليػػة ال ػ أنشػػأت اعب ػرائم الدكليػػة تلػػزـ
بشػكيف ػريح الػػدكؿ اوطػراؼ أف تتاػػث التػدابري اللػركرية كه هػػث اغبالػة فػػإف القػانوف الػػوطين
يقدـ علي ألاس أن امتداد ؽبث اوتفاقيات كللمعايري الدكلية.
مػع ذلػػك فػػإف ػرائم التط ػري العرقػػي كاعبػرائم ضػػد اونسػانية ك ػرائم اغبػػرب الػ تػػدخيف
ه اختص ػػاص ؿبكمػ ػ يوغس ػػالفيا الس ػػابقة كركن ػػدا تشػ ػكيف موض ػػوعا ه فرنس ػػا سب ػػت معاعبتػ ػ
بطريقػة الػػتثنائية فػػالربغم مػػن أف تعريػػف هػػث اعبػرائم باولػػتناد إ الفصػػيف السػػابع مػػن ميثػػاؽ
األمػػم اؼبتربػػدة بشػػكيف دقيػػق كتفصػػيلي ه بعػػض األحيػػاف ه األن مػػة األلالػػية ؽبػػث ا﵀ػػاكم
الصادرة بناء علي قرارات ؾبلس األمػن التػابع لبمػم اؼبتربػدة إو أنػ يالحػ أف هػث القػرارات
مل تلػػح علػػي الػػدكؿ األعلػػاء ه األمػػم اؼبتربػػدة أف تقػػوـ بتجػػرمي هػػث اعب ػرائم ال ػ تػػدخيف ه
اختصػػاص هػػاتن ا﵀كمتػػن كمالحقػػة مػرتكي هػػث اعب ػرائم علػػي أراضػػي ا فػػاولتزاـ الػػثم ألقػػي
علػي عػػاتق هػث الػػدكؿ هػو التػزاـ بالتعػػاكف مػع هػػاتن ا﵀كمتػن كتسػػليم اؼبشػتب فػػي م كتسػ ييف
او راءات اؼبقررة ه هثا الصدد ح يلمن ؽبثا التعاكف فعاليت .
كم ػػع ذل ػػك ف ػػاف اؼبش ػػرع الفرنس ػػي ا ػػدر ق ػػانونن اوكؿ بت ػػاريم  5ين ػػاير  0992كالث ػػاين
بت ػػاريم  55م ػػايو  0996دبو ػػب ه ػػثين الق ػػانونن تب ػػين اؼبش ػػرع الفرنس ػػي اوختص ػػاص الع ػػاؼبي
للمرباكم الوطنية الفرنسية فيما يتعلق باعبرائم ال تدخيف ه اختصاص هػث ا﵀ػاكم منازعػا ه
الوقػػت عينػ ؿبكمػ يوغسػػالفيا كركنػػدا ه اختصا ػػا ما بػػيف اف القػػانونن ذهبػػا ا أبعػػد مػػن
ذلك حي أحػاو ه التطبيػق إ القواعػد اؼبقػررة ه الن ػاـ اولالػي ؽبػاتن ا﵀كمتػن كبالتػا
إضػػافة بعػػد تطػػويرم إ القواعػػد ال ػواردة ه الن ػػاـ اولالػػي عػػن طريػػق التطبيقػػات القلػػائية
للقلػاء الفرنسػػي كهػػث اوحالػة يرتتػػب علي ػػا الػػتبعاد اوزدكا يػة ه التجػػرمي للجػرائم الداخلػػة
ه اختصػػاص ؿبكم ػ يوغسػػالفيا السػػابقة كركنػػدا كهػػثين القػػانونن نػػص علػػي ؿباكمػػة كػػيف
شػ ػػاص بسػ ػػبب األفعػ ػػاؿ اؼبتلػ ػػمنة انت اكػ ػػا للم ػ ػواد  5ا  2مػ ػػن اون مػ ػػة اولالػ ػػية ؽبػ ػػاتن
ا﵀كمتػػن الػػدكليتن اؼبتعلقػػة بارتكػػاب ػرائم ضػػد قواعػػد القػػانوف الػػدك اونسػػاين كاؼبقػػررة ه
اتفاقيات نيف اوربعة كالربتوكووف اوضافياف اؼبوقعاف عاـ .0977
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بق ػػي أف نش ػػري إ أف الطبيع ػػة التكميلي ػػة للق ػػانوف ال ػػدك كاؼبع ػػايري الدكلي ػػة تث ػػري بع ػػض
universelle
ػك أف اؼبشػػرع الػػوطين و يتبػػع دائمػػا اؼبعػػايري الدكليػػة فيمػػا يتعلػػق بتجػػرمي بعػػض
اوشػػكاليات ذلػ
اوفعػػاؿ ولػػيما فيمػػا يتعلػػق باؼبشػػرع الفرنسػػي خا ػػة فيمػػا يتعلػػق بػػاعبرائم اؼبرتكبػػة باؼباالفػػة
وتفاقيػػات نيػػف األربعػػة اؼبوقعػػة ه عػػاـ  0999حي ػ إف القػػانوف الفرنسػػي مل يصػػدر تش ػريع
ح ػ ه ػػث اللرب ػػة يتب ػػين في ػ اعب ػرائم ال ػواردة ه الن ػػاـ األلال ػػي للمربكم ػػة اعبنائي ػػة الدكلي ػػة
كالػػثم تلػػمن فيمػػا تلػػمن ػرائم اغبػػرب كهػػي اؼبوضػػوع اولالػػي وتفاقيػػات نيػػف اوربعػػة
لكػ ػ ػ ػػن وبػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػن اإلشػ ػ ػ ػػارة ه هػ ػ ػ ػػثا الصػ ػ ػ ػػدد ا اف هػ ػ ػ ػػثا الػ ػ ػ ػػنقص اك الف ػ ػ ػ ػراغ ه القػ ػ ػ ػػانوف
الفرنسػػي ) )carenceو ترتتػػب علي ػ نتػػائ لػػلبية حي ػ أف مع ػػم هػػث اعب ػرائم ت تبني ػػا ه
قانوف العقوبات الفرنسي فعلي لبييف اؼبثاؿ فيما يتعلق بالقتيف اؼبمػن ت ذبريبػ ه نػص اؼبػادة
 550فقرة  0كالتعثيب اؼبادة  555فقرة  0مػن قػانوف العقوبػات الفرنسػي كيرتتػب علػي ذلػك اف
القل ػػاء الفرنس ػػي يس ػػتطيع ه صبي ػػع اوحػ ػواؿ اف يب ػػارس اختصا ػ ػ فيم ػػا يتعل ػػق ػػث اعبػ ػرائم
ب ػػالرغم م ػػن خل ػػو الق ػػانوف الفرنس ػػي م ػػن ق ػػانوف يتب ػػين اوحك ػػاـ ال ػ ػواردة ه الن ػػاـ اولال ػػي
للمربكمة اعبنائية الدكلية كبالتا اتفاقيات نيف.
لك ػػن باؼبقاب ػػيف وب ػػد م ػػن اوش ػػارة ا أف هن ػػاؾ ػ ػرائم أخ ػػرم مل ي ػػتم تقنين ػػا م ػػن قب ػػيف
القانوف الفرنسي مثيف جري اؼبدنين ه اوراضي ا﵀تلػة إ أراضػي الدكلػة ػاحبة اوحػتالؿ اك
العكػػس أك ت ػػوطن م ػواطين الدكلػػة ػػاحبة اوحػػتالؿ ه الػػدكؿ الواقػػع علي ػػا اوحػػتالؿ كه ػػي
أفعاؿ ؿبرمة دبو ب اتفاقية نيف الرابعة اؼبوقعة ه عاـ  0999ه اؼبواد  99ك  097كاؼبػادة 82
من الربكتكوؿ اإلضاه األكؿ اؼبلربق باتفاقيات نيف األربعة اؼبوقعة ه عاـ .0999
كق ػػد نالح ػ ػ ه بع ػػض اوحي ػػاف أف الق ػػانوف ال ػػوطين يق ػػوـ بتقن ػػن القواع ػػد ال ػ ػواردة ه
القػػانوف الػػدك فيمػػا يتعلػػق بػػاعبرائم اػبطػػرية تطبيقػػا لاللتػزاـ الػوارد ه هػػث اوتفاقيػػات الدكليػػة
لكن مػع ذلػك يبكػن أف نالحػ اخػتالؼ كبػري بػن قواعػد القػانوف الػدك كالقػوانن الوطنيػة ه
هػػثا الصػػدد فػػالبعض مػػن هػػث اوختالفػػات هػػي اختالفػػات كاللػػيكية فالقػػانوف الفرنسػػي و
يتبػػمل عػػدـ تقػػادـ ػرائم اغبػػرب ككػػثلك اومػػر فيمػػا يتعلػػق بالقػػانوف اػبػػاص با﵀كمػػة اعبنائيػػة
الدكليػػة الصػػادر ه  9اغس ػػطس  5101كالػػثم يأخػػث بن ػػاـ التق ػػادـ فيمػػا يتعلػػق بػػاعبرائم ال ػ
تدخيف ه اختصاص ا﵀كمة الدكلية دبػركر  91عػاـ كمػا هػو مقػرر ه نػص اؼبػادة  965فقػرة 01
مػػن قػػانوف العقوبػػات الفرنسػػي اعبديػػد كذلػػك باؼباالفػػة لػػنص اؼبػػادة  59مػػن الن ػػاـ اولالػػي
للمربكمة اعبنائية الدكلية.
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كيبكػػن أف نالح ػ أيلػػا اختالفػػا أكثػػر دقػػة بػػن قواعػػد قػػانوف العقوبػػات الفرنسػػي ال ػ
 universelleري العرقػي كبػن اوتفاقيػة اػبا ػة بػالتط ري العرقػي أك اوبػادة اعبماعيػة اؼبوقعػة
تعرؼ ريبة التط
عاـ  0998فالقانوف الفرنسي يتطلب عنصرا خا ا لقياـ اعبريبة كهو التاطػي اعبمػاعي كهػو
الشرط الثم مل تتطلب على اإلطالؽ اتفاقية التط ري العرقي.
كأيلا فيما يتعلق جبريبة التط ري العرقي فإن لقياـ اؼبسانبة اعبنائيػة طبقػا لقلػاء ؿبكمػ
يوغسػػالفيا السػػابقة كركنػػدا يكفػػي ؾبػػرد حلػػور اؼبػػت م إ مسػػرح اعبريبػػة أك يكػػوف هػػثا اوخػػري
يشػػغيف كايفػػة رئيسػػية كهػػو مػػا يعػػد متعارضػػا مػػع اوحكػػاـ اؼبتعلقػػة باؼبسػػانبة اعبنائيػػة ه قػػانوف
العقوب ػػات الفرنس ػػي الػ ػ تش ػػرتط فقػ ػ لقي ػػاـ اؼبس ػػانبة اعبنائي ػػة تػ ػوافر اوتف ػػاؽ اك اؼبس ػػاعدة اك
التربريض كه هثا الصدد يبكن القوؿ اف اوحكاـ اؼبقررة ه اوتفاقيات الدكليػة تعلػو كتسػمو
علػػي الق ػوانن الوطنيػػة لكػػن ه بعػػض اوحيػػاف قبػػد أف القػػانوف الفرنسػػي يلػػع بعػػض القواعػػد
لتجنب هث الصعوبات فالقانونن الصادرين عػامي  0992ك  0996دبنالػبة اعبػرائم اؼبرتكبػة ه
يوغسػػالفيا السػػابقة كركنػػدا يقلػػياف بػػأف اوتفاقيػػات الدكليػػة ؽبػػا اوكلويػػة فيمػػا يتعلػػق بػػالتطبيق
فيما يتعلػق باوختصػاص العػاؼبي دبعػين أنػ يقػع كا بػا علػي ا﵀ػاكم الفرنسػية أف و تطبػق قواعػد
قانوف العقوبات الفرنسي ال تتلمن تعارضا مع هث اوتفاقيات.
املطلا الجالح :ممارشة االختصاص العاملي واملالحقة اجليائية

L’exercice des poursuites
إف ت ػوافر الشػػركط اؼبتعلقػػة بتطبيػػق اوختصػػاص العػػاؼبي يطػػرح تسػػاؤو م مػػا فيمػػا يتعلػػق
ػام اغبركػػة اؼبػرتكؾ للدكلػػة الػ تتبػػمل هػػثا اوختصػاص كلإل ابػػة عػن هػػثا التسػاؤؿ وبػػد مػػن
ربديػػد اؼبعػػايري الوا ػػب توافرهػػا للشػػركع ه عمليػػة ا﵀اكمػػة )الفػػرع اوكؿ ( كمػػا هبػػب ايلػػا
ربديػػد اؼبعوقػػات كالعقبػػات القانونيػػة ال ػ مػػن شػػااا اف تشػػيف فبارلػػة هػػثا اوختصػػاص )الفػػرع
الثاين (.
الفرع االول :درجة احلرية املرتوكة للصلطات الوطيية

Degré de liberté des autorités nationales
ه الواقػػع و تو ػػد أيػػة أليػػة دكليػػة تلػػزـ الدكلػػة أك السػػلطات اؼباتصػػة ه هػػث الدكلػػة أك
تلك بتربريػك الػدعوم اعبنائيػة دبجػرد علم ػا بقيػاـ اعبريبػة فمسػألة ربريػك الػدعوم اعبنائيػة أك
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عدـ ربريك ا هي مسألة تقديرية مرتككة ؽبث السلطات كفيما يتعلق باوتفاقيات الدكليػة اؼبقػررة
universelle
ػاؼبي قبػػد بعػػض اوتفاقيػػات و ذبعػػيف فبارلػػة اوختصػػاص العػػاؼبي ملزمػػا للػػدكؿ
لالختصػػاص العػ
كمن ا علي لػبييف اؼبثػاؿ اتفاقيػة القر ػنة البربريػة كهػثا اومػر يعػد منطقيػا كمػع ذلػك فإننػا نػرم
أف بعػػض اوتفاقيػػات الدكليػػة تػػنص علػػي الزاميػػة فبارلػػة اوختصػػاص العػػاؼبي كهػػث اوتفاقيػػات
تتطلػب ه العػػادة مػن السػػلطات الوطنيػة أف سبػػارس أحػد اػبيػػارين التقليػدين ؿباكمػػة اؼبشػتب بػ
()La poursuiteاك تسػػليم ) )l’extraderكهػػو مػػا تقلػػي ب ػ اتفاقيػػات نيػػف األربعػػة
اؼبوقع ػػة ه ع ػػاـ  0999خا ػػة اؼب ػػادة  99م ػػن اتفاقي ػػة ني ػػف اوك كاؼب ػػادة الثاني ػػة م ػػن اتفاقي ػػة
نيػػف الثانيػػة كاؼبػػادة  059مػػن اتفاقيػػة نيػػف الثالثػػة كاؼبػػادة  096مػػن اتفاقيػػة نيػػف الرابعػػة
ككثلك اؼبادة اػبامسة من اوتفاقية اؼبناهلة للتعػثيب اؼبوقعػة ه  01ديسػمرب  0989كاوتفاقيػة
اوكربية ضد اورهاب اؼبوقعة ه  57يناير  0977اؼبواد  6ك  7من اوتفاقية.
بقي أف نشري إن غبيف هث اوشكالية فإف الكلمة اوخرية تكػوف دائمػا للقػانوف الػوطين
كبالنتيجػػة فإنػ ه البلػػداف الػ تعػػرتؼ بن ػػاـ شػػرعية اؼبالحقػػة اعبنائيػػة فػػإف القػػانوف كمبػػدأ يلػػزـ
السػػلطة العامػػة بالقي ػػاـ بػػإ راءات اؼبالحق ػػة اعبنائي ػػة عنػػدما و تطل ػػب أيػػة دكل ػػة أخ ػػرم تس ػػليم
اؼبػػت م اك ي ػػتم رفػػض التس ػػليم لكػػن باؼبقابػػيف كه البلػػداف ال ػ و تتبػػين ن ػػاـ ش ػػرعية اؼبالحقػػة
اعبنائيػػة فػػاف هػػث اوخ ػرية تػػرتؾ لل ػػركؼ كبالتػػا فػػإف السػػلطة العامػػة تكػػوف حػػرة ه مسػػألة
ربريك الدعوم العامة من عدم .
كه الن ايػة فػػإف حريػػة التقيػػيم اؼبرتككػػة للسػلطة العامػػة ه ربريػػك الػػدعوم اعبنائيػػة تتوقػػف
ه بعض التشريعات علي شػكوم الػين عليػ اك اؼبلػركر مػن اعبريبػة عػن هػث اعبػرائم اػبطػرية
ففػػي هػػث اغبالػػة فػػإف حقػػوؽ اوط ػراؼ اؼبدنيػػة تكػػوف م مػػة ه ربريػػك قواعػػد القػػانوف الػػدك
ففي فرنسػا مػثال قبػد اف القػانوف الصػادر بتػاريم  5ينػاير  0992كالقػانوف الصػادر ه بتػاريم 55
م ػػايو  0996يل ػػمناف ش ػػكليا ه ػػثا اغب ػػق للمج ػػين عل ػػي م ع ػػن اعبػ ػرائم اؼبرتكب ػػة ه يوغس ػػالفيا
السابقة كه ركندا.
كأخريا فإف القػانوف الصػادر ه  9اغسػطس  5101ألغػي هػثا القيػد فيمػا يتعلػق بتربريػك
ال ػػدعوم اعبنائي ػػة إذ أف قي ػػد الش ػػكول ل ػػيربرـ اوختص ػػاص الع ػػاؼبي م ػػن فعاليتػ ػ ه موا ػػة
اعبرائم اوشد خطورة.
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الفرع الجاىي :العوائق القاىوىية

Obstacles juridiques

ه الواقػػع كبصػػرؼ الن ػػر عػػن فبارلػػة القلػػاء الػػوطين وختصا ػ اعبنػػائي ه موا ػػة
ػرائم كقعػػت خػػارج اقلػػيم الدكلػػة لػواء كػػاف تولػػيع هػػثا اوختصػػاص تطبيقػػا لفكػػرة العاؼبيػػة أك
تطبيقػ ػػا لالختصػ ػػاص القلػ ػػائي الع ػ ػػادم فػ ػػإف هػ ػػثين اوختصا ػ ػػن يوا ػ ػػاف نفػ ػػس العوائ ػ ػػق
القانونيػػة كيكفػػي أف نشػػري ه هػػثا الصػػدد إ أنػ يو ػػد تنػػافس أك تنػػازع ه اوختصػػاص بػػن
ا﵀ػػاكم الدكليػػة اعبنائيػػة اػبا ػػة كمربكمػػة يوغسػػالفيا كركنػػدا كا﵀كمػػة اعبنائيػػة اػبا ػػة بلبنػػاف
كبن ا﵀اكم الوطنية غري أن ه هثا الصدد فإف ؽبث ا﵀اكم الدكلية اعبنائية اػبا ػة أكلويػة ه
اوختص ػ ػػاص عل ػ ػػي القل ػ ػػاء اعبن ػ ػػائي ال ػ ػػوطين تطبيق ػ ػػا لقاع ػ ػػدة اوكلوي ػ ػػة ( )La primauté
اؼبنصوص علي ا ه الن اـ اولالي ؽبث ا﵀اكم.
فف ػػي فرنس ػػا ف ػػإف اوختص ػػاص الع ػػاؼبي اؼبق ػػرر بالق ػػانوف الص ػػادر بت ػػاريم  5ين ػػاير 0992
كالقانوف الصادر ه بتاريم  55مػايو  0996يقلػياف ػث اوكلويػة كبلػركرة أف يتنػازؿ القلػاء
الفرنسي عن اختصا ه حالػة طلػب هػث ا﵀ػاكم الدكليػة الػدكؿ أف يتنػازؿ القلػاء الفرنسػي
عن اختصا لصا ؿبكمػ يوغسػالفيا كركنػدا كهػثا التنػازؿ أثػر مػن أثػار أكلويػة هػثا ا﵀ػاكم
اػبا ػة علػي الن ػػاـ القلػائي الػوطين لػػيس ه فرنسػا كحسػػب كامبػا علػي كػػيف اون مػة القلػػائية
الوطنية.
لكن ه الواقع هناؾ بعض العوائق ال وبد لنا من الرتكيز علي ا كهي اغبصانات Les
) ) immunitésكالتقػػادـ ( )La prescriptionكاؼبسػػائيف ال ػ ت الفصػػيف في ػػا مػػن ؿبػػاكم
اخرم ف يف يرتتب علػي تػوافر علػي احػدم هػث العوائػق عػدـ قبػوؿ الػدعول اعبنائيػة عػن هػث
اعبرائم اػبطرية اماـ القلاء اعبنائي الوطين .
كفيما يتعلق باغبصانة يبكن القوؿ اف هنػاؾ نػوعن مػن اغبصػانات اوك كهػي اغبصػانة
الوايفي ػػة (  )immunité fonctionnelleكالػ ػ تع ػػين أف تص ػػرفات فبثل ػػي الدكل ػػة اؼبتعلق ػػة
دبمارلة كايفت م و يبكن أف تكوف موضوعا للمالحقة القلػائية اعبنائيػة بكلمػة أكضػح هػث
اغبص ػػانة تغط ػػي األنش ػػطة الػ ػ سب ػػارس ع ػػن طريق ػػي ش ػػاغلي الوا ػػائف الرظبي ػػة للدكل ػػة ه اط ػػار
فبارلػػت م ؼب ػػام م الرظبيػػة كتقػػوـ هػػث اغبصػػانة علػػي فلسػػفة ملداهػػا أف فبثلػػي الدكلػػة يبارلػػوف
أعماؽبم كوكالء عن الدكلة كو يعملوف ؼبصلربت م اػبا ػة لػثلك فػإف هػث اوفعػاؿ و تنسػب
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إو إ ه ػػث الدكل ػػة دبع ػػين أا ػػم و يبك ػػن اف يكون ػ ػوا موض ػػوعا ؼبالحق ػػات نائي ػػة ع ػػن ه ػػث
universelle
يبارلوها إو بالم الدكلة (. )Hassan , 2015, p. 190
اوفعاؿ ال مل
كالن ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع اوخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػ ػ ػػن اغبص ػ ػ ػ ػ ػ ػػانة ه ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اغبص ػ ػ ػ ػ ػ ػػانة الدبلومال ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ( immunité
)diplomatiqueكالػ سبػػنح ا بعػػض اوشػػااص الػػثين يبارلػػوف كاػػائف للدكلػػة ه اػبػػارج
مثيف رؤلاء البعثات الدبلومالية كموافي ا كهي حصانة ت تقريرها دبو ب اتفاقية فيينا اػبا ػة
باغبصانات الدبلومالية اؼبوقعة ه  08ابرييف .0960
كالواق ػػع كفيم ػػا يتعل ػػق خبص ػػوص اغبص ػػانة بنوعي ػػا فإا ػػا تق ػػف ح ػػائال كعائق ػػا لتطبي ػػق
القواعػػد اؼبتعلقػػة باوختصػػاص العػػاؼبي دبعػػين انػ و يبكػػن فبارلػػة هػػثا اوختصػػاص ه موا ػػة
اوشااص الثين يتمتعوف باغبصانة بنوعي ا كتطبيقا لثلك فػإف ؿبكمػة العػدؿ الدكليػة أدانػت
ه حكم ػػا الصػػادر ه  09فربايػػر  5115موقػػف القلػػاء البلجيكػػي بعػػد إ ػػدار ؼبػػثكرة اعتقػػاؿ
ه موا ػػة (ابػػدك يوغػػودم نودمبالػػي ) كزيػػر خار يػػة صب وريػػة الكونغػػو الديبقراطيػػة كاؼبػػت م
بارتكاب ػ ػرائم حػػرب ك ػرائم ضػػد اونسػػانية فالقلػػاء البلجيكػػي كفػػق حكػػم ؿبكمػػة العػػدؿ
الدكليػػة قػػاـ بانت ػػاؾ اغبصػػانة اؼبقػػررة ه اتفاقيػػات دكليػػة إذ لػػيس مػػن حػػق الق ػوانن الوطنيػػة أف
تقوـ برفع هث اغبصانة ح كلو تعلق اومر جبػرائم خطػرية ( Rios Rodrigue, 2010, p.
.) 580
غ ػػري أن ػ هب ػػب التنبي ػ إ مس ػػألة دقيق ػػة كه ػػو أف ه ػػث اغبص ػػانات و أث ػػر ؽب ػػا كو يبك ػػن
تطبيق ا فيما يتعلق باوختصاص العاؼبي اؼبقرر ه القانوف الفرنسػي دبو ػب القػانونن الصػادراف
بتػػاريم  5ينػػاير  0992كالقػػانوف الصػػادر ه بتػػاريم  55م ػػايو  0996ذل ػػك أف هػػثين الق ػػانونن
وبػ ػػيالف ػ ػراحة إ الن ػ ػػاـ اولالػ ػػي ﵀كم ػ ػ يوغسػ ػػالفيا السػ ػػابقة كؿبكمػ ػػة ركنػ ػػدا كالن ػ ػػاـ
اولالػػي ؽبػػثين ا﵀كمتػػن الػػتبعد اغبصػػانة كسػػبب مػػن ألػػباب عػػدـ ربريػػك الػػدعوم اعبنائيػػة
ب ػػيف أف إنش ػػاء ه ػػث ا﵀ ػػاكم أ ػػال ك ػػاف بس ػػبب العوائ ػػق الػ ػ ت ػػنص علي ػػا القػ ػوانن الداخلي ػػة
خبصػػوص عػػدـ اختصػػاص اون مػػة القلػػائية الداخليػػة ه موا ػػة اوشػػااص الػػثين يتمتعػػوف
باغبصانة.
كفيم ػػا يتعل ػػق بالتق ػػادـ ف ػػو أح ػػد مص ػػادر ع ػػدـ قب ػػوؿ ال ػػدعوم اعبنائي ػػة كأم ػػاـ ل ػػكوت
اوتفاقي ػػات الدكلي ػػة ال ػ ن م ػػت اوختص ػػاص الع ػػاؼبي فإن ػ هب ػػب الع ػػودة إ القػ ػوانن اعبنائي ػػة
الوطنيػػة فيمػػا يتعلػػق بتربديػػد بػػدء مػػدة التقػػادـ كألػػباب كقفػ كمػػدة التقػػادـ كذبػػدر اوشػػارة إ
أف هنػػاؾ بعػػض اعب ػرائم الدكليػػة و تقبػػيف التقػػادـ كفقػػا لػػبعض اوتفاقيػػات الدكليػػة مثػػيف اوتفاقيػػة
اؼبتعلق ػػة بػ ػػالتط ري العرقػ ػػي أك اوبػ ػػادة كاعب ػ ػرائم ضػ ػػد اونسػ ػػانية ك ػ ػرائم اغبػ ػػرب غػ ػػري أف هػ ػػث
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اوتفاقيػػات و تلػػزـ السػػلطات القلػػائية مػػا مل يػػتم تقنين ػػا دبو ػػب الق ػوانن الوطنيػػة كهػػو مػػا
 universelleأف هػ ػػث اعب ػ ػرائم الدكليػ ػػة الداخلػ ػػة ه اختصػ ػػاص ا﵀ػ ػػاكم الوطنيػ ػػة تطبيقػ ػػا
يبكػ ػػن القػ ػػوؿ مع ػ ػ
لالختصػاص العػاؼبي زبلػػع للتقػادـ الػوارد ه هػث التشػريعات الداخليػة كهػػو مػا يبثػػيف قيػدا آخػػر
علي فبارلة اوختصاص العاؼبي .
كأخػريا فإنػ يو ػػد مبػػدأ عػػاـ ه القػػانوف الػػدك يفػػرض علػػي الدكلػػة أف ربػػرتـ اوحكػػاـ
الصػػادرة ه دكل ػػة أخ ػػرم كيبك ػػن اوش ػػارة ه ه ػػثا الص ػػدد ا أف عبن ػػة حق ػػوؽ اونس ػػاف قام ػػت
بتفسػػري اؼبػػادة  07فقػػرة  7مػػن اؼبيثػػاؽ الػػدك للربقػػوؽ اؼبدنيػػة كالسيالػػية الصػػادر ه عػػاـ 0966
بأاػػا تقلػػي دبنػػع تعػػدد اؼبالحقػػات اعبنائيػػة عػػن نفػػس الفعػػيف ه ذات الدكلػػة ككػػثلك و هبػػوز
مالحق ػػة اوش ػػااص ال ػػثين سب ػػت مالحق ػػت م ه اػب ػػارج كسب ػػت ادان ػػت م أك تربئ ػػت م ع ػػن نف ػػس
الفعػػيف كيبكػػن أف قبػػد نفػػس اومػػر ه نػػص اؼبػػادة الرابعػػة مػػن الربكتك ػػوؿ رقػػم  7اؼبل ػػاؼ ا
اوتفاقية اوكركبية غبقوؽ اونساف.
كمػا أف قاعػػدة عػػدـ اؼبعاقبػػة علػػي ذات الفعػػيف مػرتن ()non bis in idemت أيلػػا
تكريسػ ا ه العديػػد مػػن اوتفاقيػػات الدكليػػة كفيمػا يتعلػػق باوختصػػاص العػػاؼبي كيبكػػن اوشػػارة
ه هثا الصدد إ اتفاقية نيويورؾ اؼبوقعة بتاريم  91مارس  0960حوؿ اؼبادرات ال كرلػت
هث القاعدة ه نص اؼبادة .96

انًبحث انثانث :تمُُى االختظاص انعانًٍ
L’appréciation de la Compétence universelle
إف اؽبػدؼ مػن إنشػاء اوختصػاص العػاؼبي هػو ؿباكلػة تعػويض الػنقص أك العجػز الػػثم
كػػاف مو ػػودا ه القلػػاء الػػدك اعبنػػائي كذلػػك بإعطػػاء ا﵀ػػاكم الوطنيػػة لػػلطة الن ػػر ه ػرائم
ذات طػػابع دك مسػػتادمة اؼبعػػايري اؼبقػػررة ه القػػانوف الػػدك اعبنػػائي( )1خا ػػة فيمػػا يتعلػػق
( )1يبكػػن اوشػػارة ه هػػثا الصػػدد إ اتفاقيػػات نيػػف اوربعػػة اؼبوقعػػة عػػاـ  0999حي ػ حثػػت هػػث اوتفاقيػػات
الػػدكؿ اؼبوقعػػة أف تلػػمن تشػريعا ا الوطنيػػة هػػثا النػػوع مػػن اوختصػػاص كذلػػك للػػماف مالحقػػة ػرائم اغبػػرب
الػ ترتكػػب باؼباالفػػة وتفاقيػػات نيػػف اؼبػػثكورة ه اػػيف عػػدـ ك ػػود قلػػاء دك نػائي ملقػػت كقػػت توقيػػع
هث اوتفاقيات كؼبزيد من التفصييف را ع اؼبػادة  99مػن اتفاقيػة نيػف اوك كاؼبػادة  21مػن اتفاقيػة نيػف
الثانية كاؼبادة  059من اتفاقية نيف الثالثة.
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باعبرائم اؼبو ػة ضػد السػالـ أك ػرائم العػدكاف كالقر ػنة البربريػة أك اعبويػة أك اورهػاب كذبػارة
universelleكػػن القػػوؿ ه هػػثا الصػػدد أف اوختصػػاص العػػاؼبي يعػػد كلػػيلة يػػدة لتطػػوير
اؼباػػدرات كمػػا يب
القانوف الػدك اعبنػائي مػن خػالؿ مػا يقلػي بػ القلػاء الػوطين مػن أحكػاـ ه موا ػة اعبػرائم
الدكلية .
لكننػػا نقػػوؿ أف هػػثا اوختصػػاص يكػػوف أقػػيف فعاليػػة فيمػػا يتعلػػق جبػرائم التط ػػري العرقػػي
ك ػرائم اغبػػرب كاعب ػرائم ضػػد اونسػػانية كال ػ تشػػكيف حاليػػا اعب ػرائم ال ػ تػػدخيف ه اختصػػاص
القلاء الدك اعبنائي خا ػة أمػاـ تطػور هػثا اوخػري بإنشػاء ا﵀ػاكم اعبنائيػة اػبا ػة أك اؼبلقتػة
()Les tribunaux ad hocكالػ ػ بل ػػغ ع ػػدد ا﵀ ػػاكم اؼبنش ػػأة من ػػا من ػػث ؿبكم ػ ػ ن ػػورمربغ
كطوكي ػػو العس ػػكريتن تس ػػع ؿب ػػاكم نائي ػػة دكلي ػػة ملقت ػػة( )1فاختص ػػاص القل ػػاء ال ػػوطين عاؼبي ػػا
خبصػػوص هػػث اعبػرائم الدكليػػة بػػدأ ىبتفػػي فيمػػا يتعلػػق ػػث اعبػرائم كيرتتػػب علػػي هػػثا التربليػػيف
ان ػ ه اوح ػواؿ ال ػ مػػن اؼبمكػػن أف يش ػ د في ػػا القلػػاء الػػدك اعبن ػػائي ترا ع ػػا فيم ػػا يتعلػػق
باختصا ث اعبرائم فإف القلاء الوطين العاؼبي هو البػدييف الطبيعػي للقلػاء الػدك اعبنػائي
ه حالة ترا ع .
كم ػػا أف اوختص ػػاص الع ػػاؼبي عل ػػي اوق ػػيف ن ري ػػا يب ػػدك ض ػػركريا خا ػػة فيم ػػا يتعل ػػق
بالقلاء الدك اعبنائي الػدائم فبػثال ه ا﵀كمػة اعبنائيػة الدكليػة باولػتناد إ الطػابع التكميلػي
لقلاء هث ا﵀كمة الدكلية كما هو مقرر ه اؼبادة اوك من ن ام ا اولالي.
( )1كهػػث ا﵀ػػاكم اؼبلقتػػة هػػي ا﵀كمػػة اعبنائيػػة اػبا ػػة بيوغسػػالفيا السػػابقة اؼبنشػػأة دبو ػػب قػرار ؾبلػػس اومػػن التػػابع
لبمم اؼبتربدة رقم  )0999( 857ا﵀كمة اعبنائية اػبا ة بركندا اؼبنشأة دبو ب قرار ؾبلػس اومػن رقػم 922
(  ) 0999ا﵀كمػػة اعبنائيػػة اػبا ػػة بس ػراليوف اؼبنشػػأة دبو ػػب اتفػػاؽ بػػن اومػػم اؼبتربػػدة كحكومػػة ل ػرياليوف
بتاريم  06يناير  5115الدائرة اػبا ة جبرائم اغبرب ه البولػنة كاؽبرلػك كاؼبنشػأة دبو ػب اتفاقيػة موقعػة بػن
حكومػػة البولػػنة كاؼبمثليػػة العليػػا لبمػػم اؼبتربػػدة ه البولػػنة بتػػاريم  0ينػػاير  5119كالػػدكائر اػبا ػػة بػػاعبرائم
اػبطػرية اؼبرتكبػة ه تيمػور الشػرقية ا﵀ػاكم اؼبلقتػة اػبا ػة بكولػوفو كالػدكائر غػري العاديػة اػبا ػة بكمبوديػػا
ا﵀كمػػة اعبنائيػػة اػبا ػػة بلبنػػاف كالػػدكائر اوفريقيػػة غػػري العاديػػة داخػػيف ا﵀ػػاكم السػػينغالية اؼبنشػػأة دبو ػػب اتفاقيػػة
مربم ػػة ب ػػن اورب ػػاد اإلفريق ػػي كاغبكوم ػػة الس ػػينيغالية ه يولي ػػو  .5105كه ػػث ا﵀ ػػاكم صبيع ػػا دكلي ػػة ح ػ كل ػػو ت
انشػػائ ا داخػػيف اون مػػة القلػػائية الوطنيػػة الػػتنادا اف انشػػاء صبيػػع هػػث ا﵀ػػاكم بتصػػرفات دكليػػة امػػا احاديػػة
دبو ػػب قػرارات مػػن ؾبلػػس اومػػن كمػػا هػػو اغبػػاؿ فيمػػا يتعلػػق دبربكمػ يوغسػػالفيا السػػابقة كركنػػدا اك دبو ػػب
اتفاقيات دكلية كما هو اغباؿ ه ؿباكم لرياليوف كلبناف كبقية ا﵀اكم الدكلية اعبنائية اػبا ة األخرل.
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كمػػا إن ػ مػػن اؼبالئػػم ه هػػثا الصػػدد اوشػػارة إ الفوائػػد اؼبرتبطػػة بتبػػين اوختص ػػاص
 universelleدبرتكي اعبرائم من غػري شػاغلي الواػائف القياديػة أك اؼبسػ ولن الثػانوين إذ
العاؼبي فيما يتعلق
أف العدالػػة اعبنائيػػة الدكليػػة هػػي عدالػػة باه ػػة التكػػاليف كهػػي ػػثا الش ػكيف و تػػتالءـ إو مػػع
ؿباكمػػة كبػػار اؼبسػػلكلن عػػن ارتكػػاب اعب ػرائم الدكليػػة ه تلػػك الػػدكؿ فالعدالػػة الوطنيػػة ت ػػر
أكلوي ػػة كملرب ػػة م ػػن أ ػػيف ؿباكم ػػة اؼبس ػػلكلن اوق ػػيف در ػػة أك الث ػػانوين كأيل ػػا يبك ػػن أف ت ػػر
بشػػكيف أكثػػر فعاليػػة ه البلػػداف ال ػ تعطػػي للملػػركرين مػػن اعبريبػػة إمكانيػػة اؼبطالبػػة بتربريػػك
الدعوم العمومية.
لكن باؼبقابػيف كخلػف هػث الصػورة اعبميلػة لالختصػاص العػاؼبي فػإف هنػاؾ العديػد مػن
العواميف ال ربد كثريا من فعالية هػثا اوختصػاص إذ أف فقػداف الولػائيف اللػركرية كاؼبعلومػات
اؼبتعلقػػة باؼبلػػركرين مػػن اعب ػرائم كعػػدـ مصػػلربة أك تعنػػت النيابػػة أك السػػلطة اؼباتصػػة بتربريػػك
الػػدعوم اعبنائيػػة هػػي عوامػػيف دائمػػا مرتبطػػة كمػػن شػػأاا منػػع تقنيػػة اوختصػػاص العػػاؼبي مػػن أف
تلدم دكرها كما أف القاضي الوطين تطبيقا ؽبػثا اوختصػاص يقػوـ دبرباكمػة ػرائم قػد تكػوف
ه مع م ػػا غريب ػػة ع ػػن ثقافت ػ كع ػػن تأهيل ػ الق ػػانوين كو يبك ػػن أف ننس ػػي ه ه ػػثا الص ػػدد أف
القاضي الوطين يفتقد دائما لولائيف اوثبات ال تنقيف إلي الواقعػة أك اؼبعلومػات اؼبتعلقػة بػالين
علػػي م كمػػا أن ػ و هبػػب أف نغفػػيف ه هػػثا الصػػدد أيلػػا أف الػػدكؿ كاغبكومػػات مسػػلكلة عػػن
انػػب م ػػم عػػن عػػدـ فعاليػػة هػػثا النػػوع مػػن اوختصػػاص ذلػػك أف هػػث اوخػػرية و ترغػػب ه
أف تػػرم رعاياهػػا وبػػاكموف أمػػاـ قلػػاء أ نػػي عػػن ارتكػػا م ريبػػة مػػن اعب ػرائم الدكليػػة اػبطػػرة
ؽبػػثا السػػبب فإننػػا رأينػػا كيػػف أف الوويػػات اؼبتربػػدة طلبػػت مػػن بلجيكػػا أف ذبػػرم تعػػديالت ه
قانوف اوختصاص العاؼبي اػباص ا.
كه انب أخر فإف الدكؿ النامية أعلنت من انب ػا الطػابع اونتقػائي أك اولػتعماؿ
التعسػػفي لالختصػػاص العػػاؼبي كالػػثم و يبػػارس او ه موا ػػة رعاياهػػا كػػثلك فػػإف انفػراد كػػيف
دكلػػة علػػي حػػدة بتقنػػن اوختصػػاص العػػاؼبي أك ػػد اختالف ػػا ملربواػػا مػػن دكلػػة إ أخ ػػرل ه
تطبيػػق قواعػػد القػػانوف الػػدك فبػػثال ه اوتفاقيػػات الدكليػػة خبصػػوص الػ ربػػرـ بعػػض التصػػرفات
كتصنف ا علي أاا رائم خطرية كهثا أمر ليس ربيا من الناحية السيالية كمػا إنػ و يػتالءـ
مع مبدأ شرعية اعبرائم كالعقوبات.
كما أف العوائق الدكلية ال أشرنا إلي ػا فيمػا يتعلػق بػالقيود الػ أكرد ػا ؿبكمػة العػدؿ
الدكليػػة خبصػػوص اغبصػػانة بنوعي ػػا ككػػثلك القيػػود او رائيػػة ال ػ تلػػع ا التش ػريعات الداخليػػة
كهػػو توا ػػد اؼبػػت م علػػي أراضػػي الدكلػػة طالبػػة اوختصػػاص مػػن شػػأن أف يفػػرغ هػػثا اوختصػػاص
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م ػػن ؿبتػ ػوا كهبع ػػيف الرتل ػػانات العقابي ػػة الوطني ػػة اؼبن م ػػة ؽب ػػثا اوختص ػػاص ؾب ػػرد مب ػػر م ػػن كرؽ
 ) D’Argent, 2011 , universelleكهػ ػػو األم ػ ػػر ال ػ ػػثم يبك ػ ػػن مالح ت ػ ػ ربدي ػ ػػدا ه
(pp. 393-427.
اؼبوقػػف القلػػائي لػػبعض الػػدكؿ كخا ػػة الػػدكؿ الػ يبكػػن اعتبارهػػا عريقػػة ه تبػػين اوختصػػاص
العاؼبي مثيف بلجيكا كال بدأت تلػيق كربػد مػن شػركط فبارلػة هػثا اوختصػاص فقػد قلػت
غرفة او اـ دبربكمة الت ناؼ برككسيف ( La Chambre de la mise en accusation
 ) de la Cour d’appel de Bruxellesبتػػاريم  56يونيػػو  5115أن ػ مػػن أ ػػيف اح ػرتاـ
اؼبادة  05من قانوف او راءات اعبنائية كؼبمارلة هثا اوختصاص العاؼبي فإن هبػب أف يكػوف
اؼبشػػتب فيػ مو ػػود علػػي اوقلػػيم البلجيكػػي كانت ػػت إ عػػدـ قبػػوؿ الػػدعوم اؼبقامػػة ضػػد رئػػيس
الوزراء اولرائيلي السابق أريييف شاركف ( ) Rios Rodrigue,. , p. 580كهو اومر الػثم
يفسر ه الن اية اف اوختصاص العاؼبي مل يبارس عمليا كو مرة كنقصد بعػدـ اؼبمارلػة الفعليػة
هنا هو عػدـ ػدكر أحكػاـ قلػائية يبكػن باولػتناد علي ػا كالقػوؿ بػأف هنػاؾ اختصا ػا عاؼبيػا
ت تقنين كفبارلت .
خالصة البحح
إف الغػػرض مػػن اؼبالحقػػة اعبنائيػػة علػػي اؼبسػػتول الػػدك ل ػواء ازبػػثت هػػث اؼبالحقػػة
شػ ػػكيف القلػ ػػاء الػ ػػدك اعبنػ ػػائي اؼبلقػ ػػت ( )Fu utأك الػ ػػدائم( )tlmrueleaأك شػ ػػكيف
اوختصاص العاؼبي(  )ee lmaliilالثم هػو ه اولػاس اختصػاص كطػين لكنػ يبتػد إ
ػرائم ذات طػػابع دك عنػػت دبنع ػػا كربريب ػػا العديػػد مػػن اوتفاقيػػات ذات الطػػابع العػػاؼبي هػػو
عدـ إفالت مرتكي اعبرائم اوكثر كحشية من العقاب كربقيق فكريت الردع العػاـ كاػبػاص علػي
اؼبسػػتوم الػػدك لكػػن هػػث اوهػػداؼ و يبكػػن بلوغ ػػا بوالػػطة قلػػاء كطػػين فبتػػد اوختصػػاص
كاوختصػػاص العػػاؼبي خاضػػع لػػنفس القيػػود الػ ىبلػػع ؽبػػا القلػػاء الػػوطين خا ػػة فيمػػا يتعلػػق
بفك ػػرة اغبص ػػانة كالتق ػػادـ كالقي ػػود عل ػػي رف ػػع ال ػػدعوم اعبنائي ػػة فول ػػيلة مكافرب ػػة ه ػػث اعبػ ػرائم
وتتنالب مع سامة كخطورة هث اوخرية ال تتطلب باللركرة قلاء خاليا من القيود.
كالواقػػع فػػإف مػػا دعانػػا ا تقػػدمي هػػث اؼبسػػانبة البربثيػػة هػػي تلػػك التصػػورات الػ تقػػدـ
هػثا النػػوع مػػن اوختصػػاص كفػق ػػورة تسػػويقية إف ػػاز لنػػا الػتاداـ هػػثا التعبػػري علػػى اعتبػػار
إاػػا اختصػػاص رادع كفعػػاؿ كهبػػب اوخػػث بػ إلػػوة بالػػدكؿ الػ لػػبق كأف تبنػػت هػػثا النػػوع مػػن
اوختصػػاص من ػػث مػػدة ليس ػػت بالقصػػرية كبلجيك ػػا كال ػػبانيا كفرنس ػػا لك ػػن بدرال ػػت يتب ػػن أن ػ
اختصػػاص يفتقػػد للولػػائيف ال ػ سبكن ػ مػػن أف يػػلدم الػػدكر الػػثم ك ػػد مػػن أ ل ػ كح ػ ه
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اعب ػ ػرائم ال ػ ػ و تػ ػػدخيف ه اختصػ ػػاص القل ػ ػػاء الػ ػػدك اعبنػ ػػائي كال ػ ػػثم يبػ ػػدك ألكؿ كهل ػ ػػة أف
universelle
ػاؼبي يبكػػن أف يػػلدم دكرا م مػػا ه هػػثا الصػػدد قبػػد أف فكػػرة اغبصػػانة كعػػدـ
اوختصػػاص العػ
التعاكف القلائي الثم تبدي الػدكؿ بشػكيف طبيعػي ه مثػيف هػثا اوحػواؿ ه موا ػة الػدعاكم
الػ تسػػت دؼ تابعي ػػا لػػيبقي مانعػػا مػػن كضػػع هػػثا اوختصػػاص موضػػع التطبيػػق كاتصػػور أف
السبب الوحيد الثم ليجعيف مثيف هػثا النػوع مػن اوختصػاص ي ػر ه الرتلػانات العقابيػة ه
تشريعات بعض الدكؿ هػو ذلػك اولتػزاـ اؼبقػرر ه قواعػد القػانوف الػدك اونسػاين اك مػا يعػرؼ
باتفاقيػػات نيػػف علػػي ع ػاتق الػػدكؿ مػػن أ ػػيف تب ػػين هػػثا اوختص ػػاص لكػػن دكف أف نش ػػاهد
تطبيقات ل .
كنتصور ه هثا الصدد أف إنشاء ا﵀اكم الدكلية اعبنائية اػبا ة أك اؼبلقتة لػي يف أمػرا
ملربػػا كضػػركريا ح ػ ه ك ػػود ا﵀كمػػة اعبنائيػػة الدكليػػة كال ػ دخلػػت حيػػز التنفيػػث منػػث يوليػػو
 5115ذلك أف هناؾ رائم دكلية يبكن أف ترتكػب كو تػدخيف ه اختصػاص ا﵀كمػة اعبنائيػة
الدكلية أك تلك الػ حصػلت قبػيف أف تػدخيف ا﵀كمػة اعبنائيػة الدكليػة حيػز التنفيػث كذلػك كمػا
حصيف خبصوص ا﵀كمػة اػبا ػة بلبنػاف عػاـ  5117كالػ زبػتص با﵀اكمػة عػن ريبػة اورهػاب
كا﵀كمػػة اػبا ػػة دبرباكمػػة ال ػرئيس التشػػادم حسػػن حػػربم عػػن ػرائم اوبػػادة ك ػرائم اغبػػرب
خػػالؿ لػػنوات الثمانينػػات كال ػ تعقػػد لسػػا ا ه السػػينغاؿ كال ػ دخلػػت حيػػز التنفيػػث عػػاـ
 5105كم ػػن مث ل ػػت يف ه ػػث ا﵀ ػػاكم ه ػػي اؼبلج ػػأ لس ػػد الثغػ ػرات أك ال ػػنقص ال ػػثم ق ػػد يع ػػرتم
ا﵀كم ػػة اعبنائي ػػة الدكلي ػػة كوش ػػك إف التول ػػع ه إنش ػػاء ه ػػثا القل ػػاء ال ػػدك اؼبلق ػػت ل ػػيربد
بشػػكيف كبػػري مػػن اللجػػوء إ تطبيػػق اوختصػػاص العػػاؼبي كاختصػػاص كطػػين نػػائي فبتػػد خػػارج
اغبدكد .
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االختصاص الدصتوري لمىحهىة العميا الميبية
إعداد الدنتور :صاحل أمحد الفزجاٌي
نلًُ الكانىى أ أ دامعُ طسابلظ
املقوووووودمة
إف اغب ػػدي ع ػػن موض ػػوع اوختص ػػاص الدل ػػتورم للمربكم ػػة العلي ػػا الليبي ػػة يقودن ػػا إىل
التعػػرؼ علػػى طبيعػػة الرقابػػة علػػى دلػػتورية الق ػوانن كموقػػف الفق ػ كالقلػػاء مػػن هػػث الرقابػػة
كالرقابة على دلتورية القوانن ه ليبيا حي تكمن أنبية اؼبوضوع مػن الناحيػة الن ريػة ه ف ػم
التأ ػػييف الن ػػرم الػػثم يق ػػوـ علي ػ اوختص ػػاص الدلػػتورم للمربكم ػػة العلي ػػا الليبي ػػة أم ػػا م ػػن
الناحيػػة العمليػػة فإاػػا تكمػػن ه معرفػػة هػػثا اوختصػػاص ؽبػػث ا﵀كمػػة فبػػا يتطلػػب إتبػػاع اؼبػػن
التربليلػي التأ ػيلي كػوف اؼبوضػػوع ذك أنبيػة ه ؾبػاؿ القػانوف الدلػػتورم الليػي خا ػة ه هػػث
اؼبرحلة الػ تعيشػ ا ليبيػا كهػو يثػري إشػكاليات عديػدة تتمثػيف ه طػرح تسػاؤؿ رئيسػي :ؼبػا كػاف
للمربكمػػة العليػػا اختصػػاص رقابػػة دلػػتورية الق ػوانن ه اػػيف كثػػائق اعتمػػد ا ا﵀كمػػة إاػػا دبثابػػة
دلتور كت لػن قػانوف رقػم  07لسػنة 0999ـ لكػن بعػد  07فربايػر كبصػدكر اإلعػالف الدلػتورم
هيف و زاؿ ؽبث ا﵀كمػة نفػس اوختصػاص إف اإل ابػة عػن هػثا التسػاؤؿ مػا ي ػدؼ الباحػ
ه هث الورقة لتناكل بتفصييف كذلك من خالؿ خطة من جية ه مبربثن :
اؼببرب األكؿ  :طبيعة الرقابة على دلتورية القوانن.
اؼبطلب األكؿ :الطبيعة السيالية كالقانونية للرقابة على دلتورية القوانن.
اؼبطلب الثاين  :موقف الفق كالقلاء من الرقابة على دلتورية القوانن.
اؼببرب الثاين  :الرقابة على دلتورية القوانن ه ليبيا.
اؼبطلب األكؿ  :الرقابة قبيف اإلعالف الدلتورم لسنة .5100
اؼبطلب الثاين :الرقابة بعد اإلعالف الدلتورم لسنة .5100
كخاسبة تبن النتائ ال تو يف إلي ا الباح كتب اؼبصادر كاؼبرا ع.
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انًبحث األول -طبُعت انرلابت عهً دصتىرَت انمىاٍَُ :
لق ػػد اختل ػػف الفقػ ػ ح ػػوؿ ربدي ػػد الرقاب ػػة عل ػػى دل ػػتورية القػ ػوانن ف ػػثهب ال ػػبعض إىل
اعتبارهػػا ذات طبيعػػة ليالػػية حػػب كل ػػو كان ػػت اعب ػػة ال ػ تفصػػيف ه اؼبس ػػألة الدلػػتورية هي ػة
قلػػائية(مطلب أكؿ) كهػػو األمػػر الػػثم مل يسػػلم بػ كثػػري مػػن الفقػ كذهػػب الػػبعض اآلخػػر إىل
اعتبارها ذات طبيعة قانونية (مطلب ثاين).
املطلا ا ول -الطبيعة الصياشية والقاىوىية للرقابة على دشتورية القواىني:
الفكسَ األوىل -الطبًعُ الطًاضًُ للسقابُ علِ دضتىزيُ الكىانني :
يتػ ػػزعم هػ ػػثا ال ػ ػرأم الفقي ػ ػ الفرنسػ ػػي بػ ػػوردك""Burdeauإذ يػ ػػرل أف عمػ ػػيف القاضػ ػػي
الدلػػتورم هػػو ه اؼبقػػاـ األكؿ عمػػيف ليالػػي ألف مقارنػػة الػػنص التشػريعي بالدلػػتور ؼبعرفػػة مػػا
بين مػػا مػػن خػػالؼ أمػػر يتجػػاكز اعبوانػػب القانونيػػة كذلػػك ألف اؼبشػػرع عنػػد إ ػػدار القػػانوف
يأخث ه اعتبار عدـ ـبالفة نصوص الدلتور كمن ت و هبػدم ه األمػر إتبػاع اغبيػيف القانونيػة
لبياف هث اؼباالفة كهو األمر الثم يعمل أف عميف القاضي ليس عمالن قانونيا كإمبػا هػو عمػيف
ليالػػي حيػ يسػػتطيع مػػن خػػالؿ هػػث الرقابػػة أف وبػػيف فكػػرة ليالػػية ؿبػػيف أخػػرل كيسػػلم أف
يكػػوف ؽبػػا منطػػق قػػانوين مػػن الناحيػػة الن ريػػة أمػػا مػػن الناحيػػة العمليػػة فػػإف األمػػر ـبتلػػف سبامػان
فآليػػات هػػث الرقابػػة كطريقػػة عمل ػػا تػػلدل بالقاضػػي إىل اقتربػػاـ السيالػػة ال ػ تصػػبغ ه اايػػة
األمر عمل كل .
الفكسَ الجانًُ أ الطبًعُ الكانىنًُ للسقابُ علِ دضتىزيُ الكىانني :
ي ػػثهب ه ػػثا الفقػ ػ إىل اعتب ػار عم ػػيف القاض ػػي ه الرقاب ػػة عل ػػى دل ػػتورية الق ػوانن عمػ ػالن
قانوني ػان ؿبلػػن يطبػػق في ػ القاضػػي نصو ػان قانوني ػة وبسػػم ػػا الن ػزاع دكف أم تػػأثري باوعتبػػارات
السيالػية كمػػن هنػا تػػأيت أنبيػػة الرقابػة علػػى دلػتورية القػوانن ه أاػػا تصػوف نصػػوص الدلػػتور
فلالن عن أاا تتميز دبا يتميز ب القلاء من حيدة كالتقالؿ كزبصص كهي أمػور تبتعػد عن ػا
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الرقابػة السيالػػية علػى دلػػتورية القػوانن كثػريان كلػثلك مل تػػنجح ه ضػب لػػلوؾ اؼبشػرع العػادم
ه اذبا احرتاـ نصوص الدلتور(.)1
كو شػك أف كػال الػرأين نبػا ؿبػيف ن ػر ذلػك ألاػا كإف ىػ ىدقت علػى ن ػاـ معػن فإاػػا
و تص ػػدؽ عل ػػى الرقاب ػػة القل ػػائية ه األن م ػػة الدل ػػتورية األخ ػػرل ل ػػثلك و هب ػػب أف يك ػػوف
أحػػدنبا هػػو اؼبقيػػاس الػػثم تقػػاس ب ػ طبيعػػة الرقابػػة بو ػ عػػاـ كو هبػػب أف يكػػوف هػػو اؼبن ػػار
الثم ين ر من خالل إىل الرقابة القلائية كطبيعت ا.
كه رأينا فإف الرقابة على دلتورية القوانن هي عمليػة ذات طبيعػة قانونيػة خا ػة كإذا
كانػػت هػػث الرقابػػة كاآلثػػار اؼبرتتبػػة علػػى فبارلػػت ا هػػي آثػػار هامػػة ه ؾبػػاؿ السيالػػة فػػإف ذلػػك
لػػيس مػػن شػػأن أف يطمػػس الطػػابع القػػانوين لعمليػػة الرقابػػة علػػى دلػػتورية القػوانن ألف اؼبشػػكلة
األلالية الػ تثريهػا هػث الرقابػة هػي البربػ عػن مػدل اتفػاؽ أك عػدـ اتفػاؽ القػانوف الصػادر
مػػن الس ػػلطة التش ػريعية م ػػع قواع ػػد الدل ػػتور أم أا ػػا مش ػػكلة تتعل ػػق ألال ػان حب ػػيف التن ػػازع ب ػػن
قاعػػدتن قػػانونيتن إحػػدانبا ربتػػيف مركػػزان أظبػػى ه لػػلم القواعػػد القانونيػػة كمػػن مث يكػػوف هػػثا
اإل راء من اختصاص القلاءخم ألف العميف يدخيف بطبيعت ه ميم الوايفة القلائية.
لػػثا كػػاف مػػن اؼبنطقػػي كمػػا يػرل الػػبعض أف ييع ػػد ػػث اؼب مػػة القانونيػػة إىل هي ػػة قلػػائية
يت ػوافر ه أعلػػائ ا التك ػػوين القػػانوين الس ػػليم كالعميػػق باإلض ػػافة إىل اغبيػػدة كالنزاهػػة كالتج ػػرد
كاولتقالؿ إضافة إىل ما يقدم القلاء من حقوؽ الدفاع كعالنية اعبلسات  ...دبا هبعػيف مػن
الرقاب ػ ػػة ض ػ ػػمانان أكي ػ ػػدان ب ػ ػػيف إنػ ػ ػ الل ػ ػػماف األكؿ كالفع ػ ػػاؿ ال ػ ػػثم وبق ػ ػػق اوحػ ػ ػرتاـ للنص ػ ػػوص
الدلتورية(.)2

( )1ابر اد نصار القانوف الدلتورم كالن م السيالية مصر5117ـ ص.988
( )2د .عب ػػدالعزيز ؿبم ػػد ل ػػاؼباف :ن ػػم الرقاب ػػة عل ػػى دل ػػتورية القػ ػوانن دار الفك ػػر الع ػػريب الق ػػاهرة الطبع ػػة األكىل
0992ـ ص.290
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املطلا الجاىي-موقف الفقُ والقطاء مً الرقابة على دشتورية القواىني :
إف الرقابة على دلتورية القوانن و تو د باللركرة ه كيف الدكؿ( )1كقػد تقػوـ كتتووهػا
ا﵀ػػاكم العاديػػة حػػب ه غػػري ك ػػود قلػػاء دلػػتورم متاصػػص( )2حي ػ تػػتم هػػث الرقابػػة إمػػا
بنػاء علػى نػص دلػتورم يقرهػا كين م ػا كإمػا بنػاءن علػى ا ت ػاد القلػاء ذاتػ كذلػك ه حالػة
عدـ ك ود نص دلتورم يقرها أك وبرم ا(.)3
الفكأأسَ األوىل أ الأأسقٍ الكآأأل بعأأدم اخت أأا

الكىأأاْ بسقابأأُ دضأأتىزيُ

الكىانني
ذهب هػثا الػرأم إىل القػوؿ بػأف القػانوف تعبػري عػن إرادة األمػة كهػي اإلرادة العليػا الػ
و هبػػوز أف زبلػػع ألم إرادة أخػػرل فػػإذا كػػاف الربؼبػػاف كهػػو ككيػػيف األمػػة قػػد تػػوىل التعبػػري عػػن
إراد ا فال يبكن ألم هي ة أخرل أف تعلو إراد ا على إرادة األمة كإو كاف ذلك افت اتػان علػى
لػيادة األمػػة كلقػػد لػادت هػػث الفكػػرة بتػأثري أفكػػار ػػوف ػاؾ ركلػػو علػػى اإلرادة العامػػة ه
( )1و تنشأ الرقابة على دلتورية القوانن إو ه ايف الدلاتري اعبامدة فق كليست ه ايف الدلاتري اؼبرنػة
كير ػػع ذلػػك إىل حا ػػة الدلػػتور اعبامػػد ه تعديل ػ إل ػراءات ػػعبة تفػػوؽ اإل ػراءات ال ػ تتبػػع ه
إ دار القوانن العادية كلثلك يو د ه كيف دكلة للطتاف إحدانبا تأليسية كم مت ػا كضػع التشػريع
الدلتوريأ كتعديل األخرل للطة تشريعية كم مت ا كضع التشريع العادم أك تعديل .
 را ػػع ه ه ػػثا الص ػػدد ال ػػدكتور وب ػػي اعبم ػػيف :الن ػػاـ الدل ػػتورم ه صب وري ػػة مص ػػر العربي ػػة الق ػػاهرة 1871ـص.87كرا ػع أيلػان حبػ الػدكتور السػػيد علػى السػيد :ربػت عنػواف "رقابػػة القلػاء لدلػتورية القػوانن" اؼبنشػػور
دبجلػة ؾبلػػس الدكلػة اؼبصػرية السػنة األكىل عػػاـ 1851ص 21كمػا بعػػدها كحيػ يقػػوؿ " ...دلػتورية القػوانن
أثر من أثار التفرقة بن القوانن الدلتورية كالقوانن العادية ه البالد ذات الدلاتري اعبامدة كلثا و ي ػر أثػر
ؽبث التفرقة ه البالد ذات الدلاتري اؼبرنة كإقبلرتا حي القواعد الدلتورية غري مسػطورة بػيف تتولػد مػن العػرؼ
الثم رل علي الربؼباف كمن ت كانت حريت ه التشريع غري مقيدة بأية قاعػدة أمػا ه الػبالد ذات الدلػاتري
اعبامػدة فتقػػوـ التفرقػة علػػى أف القػوانن الدلػػتورية هػي األلالػػية LOIS Fondamentaeف ػي لػػابقة علػػى
القوانن العادية كما ااا تسمو علي ا حبسباف أاا مصدر السلطات صبيعان.
( )2د .وبي اعبميف :القلاء الدلتورم ه مصر دار الن لة العربية القاهرة 5111ـ ص.97
( )3د .عبػػدالع يم عبدالسػػالـ عبداغبميػػد :الرقابػػة علػػى دلػػتورية الق ػوانن (درالػػة مقارنػػة) مطبعػػة ضبػػادة اغبديثػػة
القاهرة 0989ـ ص.08
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السػ ػػنوات األكىل التالي ػ ػػة لقيػ ػػاـ الث ػ ػػورة الفرنس ػ ػػية كنتيج ػ ػػة ؼبرك ػ ػػز الربؼبػ ػػاف ه التن ػ ػػيم السيال ػ ػػي
الديبقراطي ه أعقاب هث الثورة(.)1
كيردد ركلو بأف القانوف ما هو إو م ر إلرادة األمة العليػا كو يبكػن أف يكػوف هنػاؾ
رقيب على هث اإلرادة لول فبثلي األمة كمس وليت م األدبية أمام ا(.)2
كقػػد قامػػت ه الفقػ األؼبػػاين حجػػة أخػػرل ضػػد الرقابػػة القلػػائية للق ػوانن حيػ الػػتند
وبانػػد""Labandعلػػى فكػػرة اإل ػػدار " "La promulgationليربػػرـ علػػى ا﵀ػػاكم رقابػػة
دلػػتورية القػوانن كتفسػػري ذلػػك أف رئػػيس الدكلػػة حػػن يصػػدر القػػانوف فإنػ يعػػرتؼ رظبٌيػان بػػأف
هثا القانوف قد ت طبقان للمبادئ الدلتورية لواء مػن حيػ الشػكيف أك مػن حيػ اؼبوضػوع
حبي ػ و يك ػػوف للقل ػػاء بع ػػد ذل ػػك إو أف يعتم ػػد عل ػػى شػ ػ ادة رئ ػػيس الدكل ػػة كإو ل ػػيعرض
لبرب القانوف من ديد(.)3
هثا كيتشاب رأم "كارل دم ملربج" مع رأم الفقيػ األؼبػاين "وبانػد" حيػ يعػارض
األكؿ اختصػػاص القلػػاء بالرقابػػة علػػى دلػػتورية الق ػوانن كمػػن مث تأكػػد القلػػاء م ػػن ػػدكر
القانوف ربيربان مسػتوفيان الشػكيف الدلػتورم كيػرل أف مباشػرة القلػاء للرقابػة تعػد تعػ ٌديان علػى
كايفة السلطة التنفيثية فالدلتور يقرر لػرئيس الدكلػة لػلطة الرقابػة حبكػم أنػ قػد خصػ حبػق
إ ػدار القػوانن فػإذا أ ػػدر رئػػيس الدكلػة قانونػان فػإف ذلػػك يعػػد دلػيالن علػػى ػربة القػػانوف مػػن
حي اإل راءات الشكلية(.)4
كم ػػا ال ػػتند كث ػػري م ػػن الفقػ ػ إىل مب ػػدأ الفص ػػيف ب ػػن الس ػػلطات لالعػ ػرتاض عل ػػى رقاب ػػة
دلػػتورية الق ػوانن بوالػػطة القلػػاء علػػى ل ػػند مػػن الق ػػوؿ بػػأف كايفػػة القلػػاء مقص ػػورة عل ػػى
تطبيػػق القػػانوف دكف فربػػص دلػػتوريت فللمربكمػػة أف تفسػػر الق ػوانن العاديػػة لكػػن ل ػػيس ؽبػػا
تفسػػري الدل ػػتور كعلي ػ ف ػػال يكػػوف القل ػػاء رقيب ػان عل ػػى مراعػػاة الس ػػلطة التش ػريعية للل ػػمانات
( )1د .نبيلػػة عبػػداغبليم كامػػيف :الرقابػػة القلػػائية علػػى دلػػتورية الق ػوانن (القلػػاء الدلػػتورم) دار الن لػػة العربيػػة
القاهرة 0999ـ ص.615
( )2د .عبدالعزيز ؿبمد لاؼباف :اؼبر ع السابق ص.512
( (3د .طعيم ػ اعبػػرؼ :الن ريػػة العامػػة للقػػانوف الدلػػتورم دار الن لػػة العربيػػة الطبعػػة الثالثػػة القػػاهرة 5110ـ
ص.029
( (4د .علػػى السػػيد البػػاز :الرقابػػة علػػى دلػػتورية القػوانن ه مصػػر دار اعبامعػػات اؼبصػرية اولػػكندرية 0978ـ
ص.592
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كاغبدكد اؼبقررة بالدلتور كإمبا الرقيػب الوحيػد علػى ذلػك هػو ضػمري أعلػاء السػلطة التشػريعية
أنفس م كشعورهم باؼبس ولية أماـ األمة فإذا تدخيف القلاء ه حب دلتورية القػوانن كػاف ه
ذلك اعتداء من على ن اـ عميف السلطة التشريعية كانت اكان ؼببػدأ الفصػيف بػن السػلطات( )1بػيف
إف إعط ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء القل ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء ه ػ ػ ػ ػ ػ ػػثا اوختص ػ ػ ػ ػ ػ ػػاص هبع ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ق ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ الفقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
الفرنسيإيزماف" "Esmeinللطة ليالية تسمو على لػائر السػلطات بػيف كعلػى إرادة األمػة
ال عربت عن ا كفقان لبكضاع اؼبقررة ه الن اـ النيايب(.)2
الفكأأسَ الجانًأأُ -الأأسقٍ الكآأأل لأأل الكىأأاْ يف السقاب أُ علأأِ دضأأتىزيُ
الكىانني:
يليد غالبية الفق اختصاص القلاء بالرقابة على دلتورية القوانن كهو الرأم الشػائع
ه أمريكػػا بصػػفة خا ػػة كهػػو الػػثم نػػادل ب ػ كثػػري مػػن الفق ػػاء ه الػػدكؿ اؼباتلفػػة كخبا ػػة
ر اؿ الفق الفرنسي اغبدي أمثػاؿ " يػز""كبػارتلمى""كهوريػو" الػثم تولػع ه هػثا الػرأم إىل
حد كبري بعد أف دافع عن بعد ذلك باطراد كأيد اغبق كثلك "مسرت""كركوف" كغرينبا(.)3
كأكؿ م ػػن ن ػػادل ػػثا ال ػرأم ه مص ػػر اؼبستش ػػار "بويت ػػوف" رئ ػػيس ؿبكم ػػة اول ػػت ناؼ
اؼباتلطػة ه ؿباضػػرة ألقاهػا عػػاـ  0991بعنػواف "م مػة السػػلطة القلػائية ه اؼبسػػائيف الدلػػتورية
بالوويات اؼبتربػدة كمصػر( )4كػثلك الػدكتور السػيد ػربم كالػثم كػاف أكثػر الشػراح اؼبصػرين
ضبالان ه الدفاع عن حق القلاء ه بس رقابت على دلتورية القوانن(.)5
كم ػػا أف اوع ػ ػرتاؼ للقلػ ػػاء برقاب ػػة دلػ ػػتورية الق ػ ػوانن و يتع ػػارض كمبػ ػػدأ الفص ػػيف بػ ػػن
السػػلطات بػػيف ه ػػو تطبيػػق ػػربيح ؽب ػػثا اؼببػػدأ فاختص ػػاص القلػػاء برقابػػة دلػػتورية الق ػوانن

( (1د .عبدالعزيز ؿبمد لاؼباف :اؼبر ع السابق ص.021
د .لػ ػ ػػليماف ؿبمػ ػ ػػد الطمػ ػ ػػاكل :الػ ػ ػػن م السيالػ ػ ػػية كالقػ ػ ػػانوف الدلػ ػ ػػتورم دار الفكػ ػ ػػر العػ ػ ػػريب القػ ػ ػػاهرة
((2
0988ـ ص.979
( (3نفس اؼبر ع ص.985
( (4د .ؿبمد عبداغبميد أبوزيد :القلاء الدلتورم شرعان ككضعان دار الن لة العربية القاهرة 5119ـ ص.995
( (5د .السػػيد ػػربم مبػػادئ القػػانوف الدلػػتورم دار الن لػػة العربيػػة اؼبطبعػػة العاؼبيػػة امعػػة القػػاهرة الطبعػػة
الرابعة 0999ـ ص 696كما بعدها.
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يػػدخيف بطبيعت ػ ه كا بػػات القلػػاء الػػثم يتعػػن علي ػ أف وبػػدد القػػانوف الوا ػػب التطبيػػق ه
حالة تنازع القانونن العادم كالدلتورم.
كيس ػػتند ح ػػق القل ػػاء ه حب ػ دل ػػتورية القػ ػوانن ك ػػثلك إىل مب ػػدأ مش ػػركعية تص ػػرفات
الدكلػ ػ ػ ػ ػ ػػة صبيع ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كهػ ػ ػ ػ ػ ػػثا هػ ػ ػ ػ ػ ػػو فيصػ ػ ػ ػ ػ ػػيف التفرقػ ػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػ ػػن اغبكومػ ػ ػ ػ ػ ػػة اػباضػ ػ ػ ػ ػ ػػعة للقػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف
( )GouvernmentIegalكغػػري اػباضػػعة للقػػانوف فالدكلػػة القانونيػػة زبلػػع لقواعػػد قانونيػػة
ىبلع بعل ا لبعض أم أف القػانوف اؼبلػزـ للدكلػة القانونيػة يو ػد تػدر ان بػن القواعػد القانونيػة
( )Hirarchie des reglesjuridiqusدبع ػػمل أن ػ هب ػػب أف تك ػػوف ك ػػيف كاحػػدة م ػػن ه ػػث
القواعد اؼبلزمة للدكلة خاضعة للربدكد ال ترظب ػا ؽبػا القواعػد العليػا فتالػع الالئربػة للقػانوف
كىبلػػع القػػانوف للدلػػتور فبغػػري ذلػػك كلػ تسػػق عػػن الدكلػػة ػػفت ا القانونيػػة ()Legalite
كتلبس ثوب اولتبداد.
كم ما قييف ه تربير الرقابة القلائية على دلػتورية القػوانن فػإف هػثا اؼبوضػوع هػو أحػد
ك ػو العدالػة األبديػػة كمػا يقػػوؿ "كػارم دم ملػربج" كمػػن الصػعب خنقػ أك إنبالػ وعتبػػارات
شػػكلية أك تارىبيػػة كؽبػػثا و يػزاؿ مطركحػان ه بعػػض البلػػداف كتتجاذبػ تيػػارات ليالػػية كتػػدكر
حولػ مناقشػػات علميػػة ضبلػػت أحيانػان السػػلطات علػػى التفكػػري ه تعػػدييف التشػػريعات األلالػػية
إلح ػػداث ن ػػاـ الرقاب ػػة بوال ػػطة هي ػػة خا ػػة( )1كذل ػػك ألف الرقاب ػػة ال ػ يباش ػػرها القل ػػاء ه
اغبقيقػة أكػم ألنػواع الرقابػػات كأكفاهػا غبمايػة حقػػوؽ األفػراد ذلػك أف الدلػػتور يوكػيف أمػر هػػث
الوايفة إىل ة مستقلة تفصيف ه اػبصومات ال ترفع أماـ قلػاة ؽبػم مػن الكفػاءة كالدرايػة
القانونية كاغبيدة ما يصوف حقوؽ األفراد كحريا م(.)2

( (1أ .ػريح خليػيف :الرقابػة القلػائية علػى أعمػاؿ التشػريع قسػم البربػوث كالدرالػات القانونيػة كالشػرعية 0970ـ
ص.082
( (2د .فلاد العطار :الن م السيالية كالقانوف الدلتورم دار الن لة العربية القاهرة 0995ـ ص.99

امل تصةةةةةةةةةةةةةةةةةاص الاضةةةةةةةةةةةةةةةةةتور للمحكمةةةةةةةةةةةةةةةةةة الاليةةةةةةةةةةةةةةةةةا اللي يةةةةةةةةةةةةةةةةةة

240

الفكسَ الجالجُ -مىقف الكىاْ مو زقابُ دضتىزيُ الكىانني :
إف اختصػاص القلػاء ه هػثا الػاؿ يػػدخيف بطبيعتػ ه ػميم الوايفػة القلػائية ذلػػك
أنػ حػػن تراقػػب ا﵀كمػػة دلػػتورية القػوانن و تعتػػدم علػػى اختصػػاص السػػلطة التشػريعية غايػػة
األمر أاا– ه اؼبنازعة اؼبعركضة علي ا– تفاضيف بن نصػن تعارضػا :أحػدنبا دلػتورم كاآلخػر
تشريعي فتقدـ األكؿ كبثلك تستبعد الثاين من نطاؽ التطبيق(.)1
كقػد نشػأت هػث الرقابػة القلػائية ه الوويػات اؼبتربػدة األمريكيػة بفلػيف ػود القلػاء
األمريكػي– متمػػثالن ه ا﵀كمػػة العليػػا اورباديػػة– كتأييػػد الفقػ األمريكػػي ؽبػػا كالػ كػػاف ؽبػػا أثػػر
كبػػري ه تشػػييد ػػرح الرقابػػة القلػػائية علػػى دلػػتورية الق ػوانن ه الوويػػات اؼبتربػػدة األمريكيػػة
عل ػى ك ػ اػبصػػوص كه مع ػػم دكؿ العػػامل علػػى ك ػ العمػػوـ حي ػ لػػلمت هػػث ا﵀كمػػة
دببػدأ الرقابػػة علػػى دلػػتورية القػوانن منػػث حكم ػػا الصػػادر عػاـ 0796ـ ه قلػػية "هيلتػػوف" ضػػد
الووي ػػات اؼبترب ػػدة األمريكي ػػة إذا قل ػػت بدل ػػتورية الق ػػانوف اورب ػػادم ؿب ػػيف الطع ػػن كأيلػ ػان ه
حكم ػػا الصػػادر عػػاـ 0798ه قلػػية "كالػػدر" ضػػد "بػػوؿ" كي ػرب الفق ػ نشػػأة الرقابػػة علػػى
دل ػػتورية القػ ػوانن ه الووي ػػات اؼبترب ػػدة األمريكي ػػة حبك ػػم قاض ػػي القل ػػاة "مارش ػػاؿ" ه قل ػػية
"مػػاربورل" ضػػد "ماديسػػوف" عػػاـ  0819كير ػػع ذلػػك إىل أف هػػثا اغبكػػم نػػص ػراحة علػػى
حػػق القلػػاء ه حب ػ دلػػتورية الق ػوانن كعػػدـ تطبيػػق الق ػػانوف اؼباػػالف للدلػػتور م ػػب رأل
ذلك.
كمػػا أنػ حػػدد ألػػاس هػػثا اغبػػق كمػػدا فلػالن عػػن أنػ يعػػد أكؿ حكػػم تصػػدر ا﵀كمػػة
العليػػا بعػػدـ دلػػتورية قػػانوف اربػػادم كذلػػك علػػى الػػرغم مػػن عػػدـ ك ػػود نػػص دلػػتورم ييقػػر
ػ ػراحة ه ػػث الرقاب ػػة أك ين م ػػا كأيلػ ػان عل ػػى ال ػػرغم م ػػن ال ػػركؼ السيال ػػية الػ ػ عا ػػرت
دكر كال سبثلت ه الصراع بن اغبزب اوربادم الثم كاف يطالب بلركرة تقويػة لػلطات
اورباد كاغبزب اعبم ورم الثم كاف يطالب بلركرة تقوية للطات الوويات(.)2
كلقػػد الػػتقر ال ػرأم ه كثػػري مػػن دكؿ العػػامل علػػى تقريػػر اختصػػاص القلػػاء بالرقابػػة علػػى
دلػػتورية الق ػوانن حػػب إذا مل يبنرب ػ الدلػػتور هػػثا اغبػػق طاؼبػػا مل يكػػن هنػػاؾ نػػص دلػػتورم
مػػانع مػػن تلػػك الرقابػػة ألف هػػث األخػػرية تعتػػرب مشػػكلة قانونيػػة تتعلػػق بقيػػاـ نػزاع بػػن قاعػػدتن
( (1نفس اؼبر ع ص.010
( (2د .عبدالع يم عبدالسالـ عبداغبميد :اؼبر ع السابق ص.95-90
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إحػػدانبا دلػػتورية كاألخػػرل كاردة ه تش ػريع عػػادم قػػانوف أك وئربػػة كمػػن مث يكػػوف القلػػاء
ـبتصان حبسم تلك اؼبشكلة دكف أف يقتصر على مطابقة القرار اإلدارم للقانوف(.)1
إف أغلػب دكؿ العػامل ه قػوانن ؿباكم ػا الدلػتورية تقصػر اختصػاص هػث ا﵀ػاكم علػػى
مطابقة النصوص القانونية للدلتور كو تدخل ا ه الطعوف على القرارات السيالية(.)2

انًبحث انثاٍَ -انرلابت عهً دصتىرَت
انمىاٍَُ فٍ نُبُا :
لقػػد تػػأثرت الرقابػػة علػػى دلػػتورية القػوانن ه ليبيػػا بعػػدة عوامػػيف ليالػػية هامػػة مػػرت ػػا
الػػبالد منػػث اولػػتقالؿ كحػػب ػػدكر قػػانوف رقػػم ( )6لعػػاـ 0985ـ مث القػػانوف رقػػم ( )07لسػػنة
0999ـ كح ػ ػ ػػب  07فرباي ػ ػ ػػر لع ػ ػ ػػاـ 5100ـ متمثل ػ ػ ػػة ه ػ ػ ػػدكر اإلع ػ ػ ػػالف الدل ػ ػ ػػتورم اللي ػ ػ ػػي ه
5100/8/9ـ.
املطلا ا ول -الرقابة قبل اإلعالٌ الدشتوري لصية6188و :
لتنػػاكؿ الرقابػػة ه هػػث اؼبرحلػػة يتعػػن علينػػا التمييػػز بػػن فػػرتة اغبكػػم اؼبلكػػي لسػػنة
(الفقرة األكىل) كفرتة اغبكم اعبم ورم لنة 0969ـ(الفقرة الثانية).

0920

الفك أأسَ األوىل  -السقاب أأُ عل أأِ دض أأتىزيُ الك أأىانني يف أأل دض أأتىز ض أأهُ
0920م (احلهم امللهٌ).
عقػػب الػػتقالؿ الػػبالد لعػػاـ 0920ـ مل تنش ػأ ا﵀كمػػة العليػػا ه ليبيػػا بػػالرغم مػػن الػػنص
علي ػػا ه الدلػػتور الػػثم أقرت ػ اعبمعيػػة الوطنيػػة الليبيػػة لعػػاـ 0920ـ كإمبػػا ا ػػرت إىل الو ػػود
عق ػػب إ ػػدار ق ػػانوف ا﵀كم ػػة العلي ػػا اوربادي ػػة لس ػػنة 0929ـ كمن ػػث ذل ػػك الت ػػاريم ش ػػرعت ه
فبارل ػػة اختصا ػػا ا كمربكم ػػة دل ػػتورية كلق ػػد فل ػػيف اؼبش ػػرع اللي ػػي األخ ػػث بأل ػػلوب الرقاب ػػة
القلػػائية عنػػدما ع ػػد إىل ا﵀كمػػة العليػػا م مػػة رقابػػة دلػػتورية القػوانن الػػتنادان لػػنص اؼبػػادة رقػػم
( )029من دلتور 0920ـ كتر ع نشأة هث الرقابة ه ليبيػا إىل أحكػاـ هػثا الدلػتور كذلػك
( (1د .ؿبمد عبداغبميد أبوزيد :اؼبر ع السابق ص.919
( (2د .لامي صباؿ الدين الن م السيالية كالقانوف الدلتورم القاهرة – مصر 5112ـ ص.212
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لعدة ألباب من ا األخث دببدأ الفصيف بػن السػلطات كالرقابػة القلػائية علػى دلػتورية القػوانن
كلمانة غبماية اغبقوؽ كاغبريات العامة كالرقابة اؼبتبادلة بن السلطات العامة ه الدكلة.
ك ػػثا أ ػػبربت ا﵀كمػػة العليػػا زبػػتص بالرقابػػة علػػى دلػػتورية الق ػوانن كهػػو اختصػػاص
مانع ؽبا كهي أعلى ة قلائية ه ليبيا كقػد نصػت اؼبػادة ( )099علػى ربديػد اختصا ػات
ا﵀كمػػة العليػػا كقػػد كردت نصػػوص كاضػػربة ك ػػروبة ه اؼبػػادتن ( )02-09مػػن قػػانوف ا﵀كمػػة
العليػػا حيػ أعطيػػت للمربكمػػة عػػدة كلػػائيف ؼبمارلػػة حق ػػا ه الرقابػػة إو أف الفقػ اختلػػف
ه نػػوع الرقابػػة ال ػ سبارل ػ ا هػػث ا﵀كمػػة هػػيف هػػي رقابػػة إلغػػاء أـ رقابػػة امتن ػػاع األمػػر الػػثم
حسم الطعن الدلتورم رقم  00/0لتكوف بثلك الرقابة هي رقابة إلغاء كليست رقابة امتناع.
كقػػد سبكنػػت ا﵀كمػػة العليػػا مػػن فػػرض احػرتاـ القواعػػد الدلػػتورية مػػن قب ػيف اؼبشػػرع حيػ
قلػػت بإلغػػاء العديػػد مػػن النصػػوص التش ػريعية ؼباالفت ػػا القواعػػد الدلػػتورية من ػػا قلػػية اللػػس
التش ػ ػريعي الطرابلس ػ ػػي ه الطع ػ ػػن الدل ػ ػػتورم0/0قبت ػ ػػاريم لس ػ ػػة 0929/9/2ـ كم ػ ػػا أك ػ ػػدت
ا﵀كمة ه أحكام ا على مبدأ اؼبساكاة كحق التقاضي.
كال ػػتمر ه ػػثا اوختص ػػاص قائم ػان للمربكم ػػة العلي ػػا ح ػػب ػػدكر ق ػػانوف رق ػػم ( )6لس ػػنة
0985ـ بشاف إعادة تن يم ا﵀كمة العليػا كيػرل بعػض الفقػ أف ا﵀كمػة العليػا مػن فػرتة 0977
إىل 0985ـ كان ػػت تترباشػ ػى اغبك ػػم بصػ ػراحة بع ػػدـ دل ػػتورية القػ ػوانن اؼبطع ػػوف في ػػا أمام ػػا
كذلك ه الطعن الدلتورم رقم  58/5ؽ لسة 0980/05/09ـ.
الفقرة الثانية  -الرقابة علك د تارية القاانين في ظل عام 1969م.
مع بداية عاـ 0969ـ و زاؿ قانوف ا﵀كمة العليا لسنة 0929ـ لارم اؼبفعػوؿ كمػا أف
الالئربػػة الداخليػػة للمربكمػػة العليػػا الػػتمرت قائمػػة كفق ػان للقػػانوف كلقػػد أ ػػدر ؾبلػػس قي ػػادة
"الث ػػورة" ل ػػابقان عػػدة ق ػرارات من ػػا الق ػرار الص ػػادر بشػػأف بإع ػػادة تن ػػيم ا﵀كم ػػة العلي ػػا كق ػرار
تشػػكيل ا كتعيػػن مستشػػارين ػػا كربديػػد مرتبػػات مستشػػارم ا﵀كمػػة العليػػا لكػػن اختصػػاص
ا﵀كمة العليا برقابة دلتورية القوانن قد أثار دون فق يان بن مليد كمعارض:
 – 1الارأض األوه :يػػثهب إىل أف رقابػػة علػػى دلػػتورية القػوانن أك القػرارات أك األكامػػر
الصػػادرة ع ػػن ؾبل ػػس قيػػادة "الث ػػورة" ل ػػابقان قػػد أ ػػبربت ملغ ػػاة وف الل ػػس ه ػػو ال ػػثم وبتك ػر
فبارلة الوايفة التشريعية ه البالد.
 -2الارأض الثاااني :يػػثهب إ أف اؼبػػادة ( )06مػػن قػػانوف ا﵀كمػػة العليػػا مػػازاؿ حكم ػػا
لارم اؼبفعوؿ كدبو ب ا تستمر ا﵀كمة العليا ه فبارلػة اختصا ػا ا ه الرقابػة علػى دلػتورية
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الق ػوانن بالػػتثناء تػػدابري اللػػس اػبا ػػة حبمايػػة "الثػػورة" كالن ػػاـ القػػائم علي ػػا ل ػواء ه شػػكيف
قرارات أك قوانن أك أكامر تشريعية و زبلع البتة للرقابة من أم ة كانت.
كلتوضيح الفكرة أكثر لنتناكؿ موقف ا﵀كمة من هث الرقابة ه ايف قػانوف رقػم ()6
لسنة 0985ـ كالقانوف رقم ( )07لسنة 0999ـ.
 -1الرقابة علك د تارية القاانين في ظل قانا رقب ( )6لةنة 1982م :
إف ػػدكر هػػث القػػانوف أربػػك عمػػيف ا﵀كمػػة العليػػا بعػػد إلغػػاء الػػدائرة الدلػػتورية الػػثم
عل ػػا ه موق ػف و ربسػػد علي ػ حي ػ مل يػػنص اؼبشػػرع علػػى اوختصػػاص للمربكمػػة العليػػا
بالرقابػػة علػػى دلػػتورية الق ػوانن كذلػػك لعػػدـ انسػػجاـ الرقابػػة مػػع الن ػػاـ السيالػػي السػػائد ه
تلك من الفرتة حي نصت اؼبواد ( )56-59من هثا القػانوف علػى ربديػد مػانع وختصا ػات
ا﵀كمػػة العليػػا كذباهػػيف هػػثا القػػانوف توضػػيح نصػػوص تتعلػػق بالػػدائرة الدلػػتورية كهػػثا يعػػمل أف
الرقابػػة علػػى دلػػتورية الق ػوانن أ ػػبربت ملغػػاة دبو ػػب نػػص اؼبػػادة ( )26مػػن القػػانوف اؼبػػثكور
كقد انت ى مبدأ الفصيف بن السلطات الػثم يعتػرب مػن ألػباب ك ػود الرقابػة الدلػتورية إو أف
ؿبكمتنا العليا أخثت بالرأم الفق ي القائيف بصالحية ا﵀اكم ه فبارلػة رقابػة اومتنػاع ألاػا و
ربتاج إىل نص ريح كهثا ما أكدت ا﵀كمة العليا ه الطعن رقم  9/9ؽ.
كقد ترتبت عدة نتائ على دكر هثا القانوف :
أ .دكر القانوف رقم  6لسػنة 0985ـ أعطػى للمشػرع قػدرة غػري متناهيػة إل ػدار قػوانن
ائزة كااؼبة دكف أم رقيب.
ب .انت اء مبدأ الفصيف بن السلطات كراء دكر هثا القانوف.
ج .إغالؽ باب التقاضي كحق الدفاع للمواطنن.
د .لربب اوختصاص للمربكمة أدل إىل ك ود حالة من عدـ الثبات التشريعي.
ق .ت القلاء على مبدأ تدرج القوانن.
 -2الرقابة علك د تارية القاانين في ظل قانا رقب ( )17لةنة 1994م :
إف القػػانوف رقػػم ( )6لسػػنة 0985ـ كمػػا اكتنف ػ مػػن غمػػوض كمػػا أدل إلي ػ مػػن حرمػػاف
ا﵀كمػػة العليػػا مػػن اختصػػاص أ ػػييف برقابػػة دلػػتورية الق ػوانن كقػػد أدل أيل ػان إىل ك ػػود ف ػراغ
تش ػريعي مػػع انتقػػادات الفق ػػاء ؽبػػثا القػػانوف كل ػػا ألػػباب دفعػػت اؼبشػػرع إىل إعػػادة الن ػػر ه
موقف السابق كإ دار قانوف يتماشى مع ما يقتلي اؼبنطق القانوين السػليم فأ ػدر قػانوف رقػم
( )07لسػػنة 0999ـ الػػثم ر ػػع اوختصػػاص للمربكمػػة العليػػا بالرقابػػة علػػى دلػػتورية الق ػوانن
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حسػػب نػػص اؼبػػادة األكىل مػػن القػػانوف حي ػ عػػدلت اؼبػػادة ( )59مػػن القػػانوف رقػػم ( )6لسػػنة
0985ـ.
فاوختصػػاص يكػػوف للمربكمػػة العليػػا بػػدكائرها التمعػػة كالػػنص ػريح و ا ت ػػاد في ػ
ف و قد حسم او ت ادات الفق ية كهثا ما أكدت ا﵀كمػة العليػا ه قلػائ ا بػالطعن اإلدارم
رق ػػم  90 /89قل ػػائية إو أف اعب ػػدؿ الق ػػائم ح ػػوؿ ك ػػود دل ػػتور م ػػن عدم ػ ػ أدم إىل تب ػػاطل
اعبمعي ػػة العمومي ػػة للمربكم ػػة العلي ػػا ه إ ػػدار الالئرب ػػة الداخلي ػػة للمربكم ػػة كك ػػثلك ع ػػدـ
ا تماع الدكائر ؾبتمعة كذلػك لكثػرة عػدد قلػا ا حيػ يصػيف عػدد مستشػارم ا﵀كمػة العليػا
كفقػان لتقسػيم الػدكائر اىل مػا يقػارب  21مستشػػاران كأ ػدر قػانوف رقػم ( )8لسػنة 5119ـ بشػػأف
الدكائر التمعة كقػد ػدر قػرار اعبمعيػة العموميػة 5116ـ بتشػكييف الػدكائر التمعػة مػن رئػيس
ا﵀كمة أك من يقوـ مقام كأربعػة عشػر مستشػاران كبػثلك ت إعػادة تشػكييف الػدكائر ؾبتمعػة
للمربكمػػة العليػػا كقػػد قلػػت ا﵀كمػػة بعػػدـ دلػػتورية اؼبػػادة ( )6مػػن قػػانوف رقػػم ( )58لسػػنة
0975ـ بشأف التامن اإل بارم من اؼبسػ ولية اؼبدنيػة عػن حػوادث اؼبركبػات اآلليػة فيمػا يتلػمن
مػػن قصػػر آثػػار عقػػد التػػأمن ه شػػأف السػػيارات اػبا ػػة علػػى الغػػري دكف الركػػاب إخػػالون دببػػدأ
اؼبساكاة كقد تأخر إ دار الالئربة الداخلية ؼبدة تزيد على عشر لنوات أللباب ـبتلفة.
لكػػن إعػػادة اوختصػػاص للمربكمػػة العليػػا برقابػػة دلػػتورية الق ػوانن حسػػب قػػانوف رقػػم
( )07لسػ ػػنة 0999ـ هػ ػػو إ ػ ػراء شػ ػػكلي و يعػ ػػوؿ علي ػ ػ كث ػ ػريان كهػ ػػثا يعػ ػػمل انعػ ػػداـ اؼبر عيػ ػػة
الدلػػتورية كأيل ػان عجػػز اعبمعيػػة العموميػػة للمربكمػػة عػػن إ ػػدار وئربت ػػا الداخليػػة كال ػ مل
ت ػػر للو ػػود إو ه ل ػػنة 5119ـ أم بع ػػد ( 00ل ػػنة) م ػػن ػػدكر ق ػػانوف رق ػػم ( )07لس ػػنة
0999ـ.
أمػ ػػا النصػ ػػوص الدلػ ػػتورية ه ليبيػ ػػا كحبسػ ػػب اؼبعيػ ػػار الشػ ػػكلي ف ػ ػإف نصػ ػػوص اإلعػ ػػالف
الدلػػتورم الصػػادر ه  0969/05/00الػػتمرت كو يو ػػد مػػا ي ػػدؿ علػػى إلغائ ػػا حػػب ػػدكر
اإلعػػالف الدلػػتورم لسػػنة  5100حيػ إف إعػػالف قيػػاـ لػػلطة الشػػعب مل يلػػغ بصػػفة اائيػػة مػػا
كرد ه اإلعػػالف الدلػػتورم لػػول مػػا يتعلػػق بالسػػلطة التش ػريعية ال ػ كانػػت مقػػررة للػػس قيػػادة
الثورة كنقل ا للملسبرات الشعبية األلالية باإلضافة إىل أف التعدييف ه الم الدكلػة مػن صب وريػة
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إىل صباهرييػػة كقػػد ت تن يم ػػا ه الوثيقػة اػبل ػراء الكػػربل غبقػػوؽ اإلنسػػاف ه عصػػر اعبمػػاهري
لابقان كقانوف تعزيز اغبرية لابقان(.)1
كالػػثم يليػػد هػػثا القػػوؿ الطعػػن الدلػػتورم رقػػم ( )5لسػػنة  25قلػػائية الػػثم الػػتند ه
ػػربيفة دع ػوا إىل اإلعػػالف الدلػػتورم كمل تعقػػب ا﵀كمػػة العليػػا علػػى ذلػػك حي ػ و تعتػػرب
اإلعالف الدلتورم يملغى بكافة نصو .
ك ػػثا ال ػػنص فإن ػ و هب ػػوز للمرب ػػاكم األد الن ػػر ه ال ػػدفوع الدل ػػتورية ال ػ تث ػػار ه
الدعاكم اؼباثلة أمام ا كأف تيعميف ه شأاا رقابة اومتناع فإذا ما قلػت إحػدل ا﵀ػاكم األد
بػػثلك فػػإف اغبكػػم يكػػوف قػػابالن للطعػػن في ػ باولػػت ناؼ كالػػنقض كبػػثلك فقػػد قلػػت ا﵀كمػػة
العليا بأن "  ...كإف كانػت رقابػة اومتنػاع قػد أعبػأت إلي ػا ضػركرة تتمثػيف ه لػلب كويػة الرقابػة
عل ػػى دل ػػتورية القػ ػوانن م ػػن ا﵀كم ػػة العلي ػػا دبو ػػب الق ػػانوف رق ػػم ( )6لس ػػنة  0985ـ بإع ػػادة
تن يم ػػا كمل يعػػد كقت ػػث مػػن لػػبييف أمػػاـ ا﵀ػػاكم للمرباف ػػة علػػى بنػػاء قػػانوين متكامػػيف و ييقػػوض
بعل ما ينش البعض اآلخر من مراكز قانونية للجماعة كلبفراد لول اومتناع عن تطبيق مػا
ىب ػ ػػيف ػ ػػثا البن ػ ػػاء إو أنػ ػ ػ بنف ػ ػػاذ الق ػ ػػانوف رق ػ ػػم ( )07لس ػ ػػنة 0999ـ ي ػ ػػوـ ػ ػػدكر الواق ػ ػػع ه:
0999/0/59كقبيف إقفاؿ باب اؼبرافعة الصادرة في ا اغبكم اؼبطعوف فيػ أعيػدت للمربكمػة هػث
الووية كأ بربت ـبتصة دكف غريها بالفصيف فيما يعرض مػن منازعػات قانونيػة تتعلػق بالدلػتور
اؼبع ٌدلػػة للمػػادة ( )59للقػػانوف رقػػم ( )6لسػػنة 0985ـ اؼبشػػار إلي ػ
عم ػالن بػػنص اؼبػػادة األكىل من ػ ى
كمل يعػػد شبػػة مػػربر إلعمػػاؿ رقابػػة اومتنػػاع إىل انػػب الرقابػػة اؼبقػػررة للمربكمػػة العليػػا بعػػد زكاؿ
العلػ ػ الداعي ػػة إلي ػػا فب ػػا ك ػػاف ينبغ ػػي معػ ػ عل ػػى ا﵀كم ػػة اؼبطع ػػوف ه حكم ػػا مراع ػػاة ذل ػػك ه
قلػػائ ا كقػػد عرضػػت ؽبػػا مسػػألة ـبالفػػة ق ػرار األمانػػة العامػػة ؼب ػلسبر الشػػعب العػػاـ رقػػم ( )8لسػػنة
0979ؼ بتعػػدييف قػػانوف ضػرائب الػػدخيف رقػػم ( )69لسػػنة 0979ـ للقواعػػد الدلػػتورية ه الػػبالد
كهي مسألة دلتورية حبتة زبرج عن كويت ا كأف توقػف السػري ه الػدعول اؼبن ػورة أمام ػا كربيػيف
تلػػك اؼبس ػألة إىل ا﵀كمػػة العليػػا اؼبنعقػػدة بػػدكائرها التمعػػة كإذ مل تفعػػيف كتصػػدت للفصػػيف في ػػا

( (1يقػػوؿ اؼبستشػػار با﵀كمػػة العليػػا د .ػػا الربغثػػى :إف اإلعػػالف الدلػػتورم مل يلػػغ كالػػتناد الطعػػوف إلي ػ أمػػر
مقبوؿ مقابلة شاصية دبقر ا﵀كمة العليا بنغازم ش ر .5117/9
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كامتنع ػ ػػت ع ػ ػػن تطبي ػ ػػق الق ػ ػػانوف اؼبو ػ ػػوـ باؼباالف ػ ػػة فػ ػ ػإف قل ػ ػػاءها يك ػ ػػوف ـبالفػ ػ ػان فب ػ ػػا يتع ػ ػػن
نقل .)1(...
عموم ػ ػ ػان ه هػ ػ ػػث اؼبرحلػ ػ ػػة أ ػ ػ ػػبح اوختصػ ػ ػػاص برقاب ػ ػ ػػة دلػ ػ ػػتورية الق ػ ػ ػوانن يػ ػ ػػدخيف ه
اوختص ػػاص اؼب ػػانع للمربكم ػػة العلي ػػا دكف غريه ػػا سبارلػ ػ ع ػػن طري ػػق دع ػػول أ ػػلية كه ػػث
الدعول إما أف تكوف دعول مبتدئة أك تكوف دبنالبة دعػول من ػورة أمػاـ أيػة ؿبكمػة يثػري في ػا
اػبص ػػوـ دكف القاض ػػي ال ػػدفع بع ػػدـ الدل ػػتورية كيعت ػػرب اغبك ػػم الص ػػادر بع ػػدـ الدل ػػتورية م ػػن
ا﵀كمػػة العليػػا ه ػػو حكػػم بإلغػػاء الػػنص اؼباػػالف للدلػػتور كهػػثا م ػػا قررت ػ ا﵀كم ػػة العلي ػػا ه
أحكاـ لابقة بقوؽبا " ...ذلك أف كيف تشػريع يسػتمد قوتػ مػن مطابقتػ لقواعػد التشػريع الػثم
()2
يعلو فػإف ػدر ـبالفػان ألحكامػ عيػ ٌد مػا كرد بػ مػن ـبالفػة وغيػان  ...كمػا يليػد ذلػك أيلػان
نػػص اؼبػػادة ( )90مػػن قػػانوف ا﵀كمػػة العليػػا رقػػم (( ))6لسػػنة  0985حي ػ تقػػرر بػػأف " تكػػوف
اؼببػػادئ القانونيػػة ال ػ تقررهػػا ا﵀كمػػة العليػػا ه أحكام ػػا ملزمػػة عبميػػع ا﵀ػػاكم ككافػػة اعب ػػات
األخػػرل ه ليبيػػا ككػػثلك تقلػػى اؼبػػادة ( )51مػػن الالئربػػة الداخليػػة للمربكمػػة بو ػػوب نشػػر
األحكػػاـ بعػػدـ الدل ػػتورية ه مدكنػػة التش ػريعات حبي ػ ينقطػػع العػػثر ؼب ػػن يػػدعى مػػن ا﵀ ػػاكم
كاعب ات اعب يف ا.
املطلا الجاىي -الرقابة بعد اإلعالٌ الدشتوري لصية 6188و :
لق ػػد ػػاء اإلع ػػالف الدل ػػتورم الص ػػادر ه 5100/8/9ـ عل ػػى الل ػػس ال ػػوطين اونتق ػا
كسبيز هثا اإلعالف بسمات عامة من ا اإلهباز كالتأقيت كتن يمػ للسػلطات العامػة كأكػد علػى
حػػق التقاضػػي ه اؼبػػادة (" )99لكػػيف مػواطن حػػق اولتجػػاء إىل قاضػػي الطبيعػػي كتكفػػيف الدكلػػة
تقريػػب اعب ػػات القلػائية مػػن اؼبتقاضػػين كلػػرعة الفصػػيف ه القلػػايا" ككػػثلك علػػى الػػتقالؿ
القلاء( )3كلمانة ؼببدأ ليادة القانوف ه اؼبواد (.)92-95
كق ػػد ػػدر تع ػػدييف دل ػػتورم رق ػػم ( )0بت ػػاريم 09م ػػارس 5105ـ بش ػػأف تع ػػدييف بع ػػض
فقرات اؼبادة ( )91من اإلعالف الدلتورم.
لسػة

0997/9/58

ؾبلػة ادارة القلػايا الليبيػة السػنة الثانيػة العػدد

( (1طعن إدارم رقػم 89لسػنة 90قلػائية
لسنة 5119ـ ص 062كما بعدها.
( (2طعن نائي رقم  92لسنة  90قلائية ؾبلة ا﵀كمة العليا السنة الرابعة العدداف  5.0ص.098
) )3د .ؿبمد رملاف بارة التقالؿ القلاء ه اؼبواثيق الدكلية كالتشريعات الوطنية 5109ـ ص.021

9
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كقد أكدت ا﵀كمة العليا بتاريم 5105/6/09ـ ه الطعػن الدلػتورم ضػد قػانوف رقػم
( )97لسنة 5105ـ بشأف ذبرمي (سبجيد الطاغية) كطعن دلتورم رقم(29/58ؽ).
ػػدر اإلع ػػالف الدل ػػتورم بت ػػاريم5100/18/19 :ـ ك ػػاء ه مقدمتػ ػ أنػ ػ إيبانػ ػان بث ػػورة
الس ػػابع عش ػػر م ػػن فرباي ػػر  ... ...5100كال ػػتنادان إىل ش ػػرعية الث ػػورة ).. ...كال ػػتجابة لرغبػ ػػة
الشعب الليي كتطلعات .
ك ػػاء أيل ػان ..( :كإىل أف يػػتم التصػػديق علػػى الدلػػتور الػػدائم ه الػػتفتاء شػػعي عػػاـ
فقد رأل اللس الوطين اونتقا أف يصدر هثا اإلعالف الدلتورم ليكػوف ألالػان للربكػم ه
اؼبرحلة اونتقالية).
كنص ػػت اؼب ػػادة  07عل ػػى  ( :أف الل ػػس ال ػػوطين اونتق ػػا اؼبلق ػػت ه ػػو أعل ػػى ل ػػلطة ه
الدكل ػػة الليبي ػػة .كيباش ػػر أعم ػػاؿ الس ػػيادة العلي ػػا .دب ػػا ه ذل ػػك التش ػريع ككض ػػع السيال ػػية العام ػػة
للدكلة كهو ( ..اؼبمثيف الشرعي الوحيد للعشػب الليػي كيسػتمد شػرعيت مػن ثػورة السػابع عشػر
مػػن فربايػػر كنصػػت اؼبػػادة  92علػػى  ...( :يسػػتمر العمػػيف جبميػػع األحكػػاـ اؼبقػػررة ه التشػريعات
القائمة  ..فيما و يتعارض مع هثا اإلعالف إىل أف يصدر ما يعدؽبا أك يلغي ا).
كنصػػت اؼبػػادة ( )96علػػى  ( :و هبػػوز إلغػػاء أك تعػػدييف أم حكػػم كارد ػػث الوثيقػػة إو
حبكم آخر ادر عن اللس الوطين اونتقا اؼبلقت كبأغلبية ثلثي أعلاء اللس).
كػػيف هػػث النصػػوص ال ػوارد ه اإلعػػالف تلكػػد أن ػ هػػو القػػانوف األعلػػى ه الدكلػػة كهػػو
اؼبر عية الدلتورية ه قلايا الطعػن بعػدـ دلػتورية القػوانن كاف اللػس الػوطين اونتقػا يبلػك
أف هبػػرم التعػػديالت الالزمػػة كأف كػػيف الق ػوانن دبػػا في ػػا قػػانوف ا﵀كم ػة العليػػا نافػػثة "فيمػػا و
يتعارض مع أحكاـ هثا اإلعالف".
ػػدر التعػػدييف الدلػػتورم رقػػم ( )0بتػػاريم  09مػػارس  5105كذلػػك بشػػأف تعػػدييف بعػػض
فقرات اؼبادة.
ك اء ه التعدييف:
بنػػد (( : )2وبػػيف اللػػس الػػوطين اونتقػػا اؼبلقػػت ه أكؿ انعقػػاد للم ػلسبر كتػػلكؿ كافػػة
اختصا ػػات للم ػلسبر الػػوطين العػػاـ .. ..كه كػػيف اوح ػواؿ تتاػػث صبيػػع ق ػرارات اؼب ػلسبر الػػوطين
العاـ بأغلبية ثلثي األعلاء)
بند( )6يقوـ اؼبلسبر الوطين العاـ ه مدة و تتجاكز  91من أكؿ ا تماع ل باآليت :
 -0تعين رئيس للوزراء.
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 -5اختيار هي ة تأليسػية مػن غػري أعلػائ لصػياغة مشػركع دلػتور للػبالد تسػمى اؽبي ػة
التأليس ػػية لص ػػياغة الدل ػػتور تتك ػػوف م ػػن ل ػػتن عل ػوان عل ػػى غ ػرار عبن ػػة الس ػػتن ال ػ ش ػػكلت
إلعػػداد دلػػتور الػػتقالؿ ليبيػػا عػػاـ 0920ـ كه كػػيف األح ػواؿ تصػػدر ق ػرارات اؽبي ػػة التأليسػػية
لص ػػياغة الدل ػػتور بأغلبي ػػة ثلث ػػي األعل ػػاء (زائ ػػد كاح ػػد) عل ػػى أف تنت ػػي م ػػن ػػياغة مش ػػركع
الدلػػتور كاعتمػػاد هػػثا اؼبشػػركع ه مػػدة و تتجػػاكز مائػػة كعش ػرين يوم ػان مػػن انعقػػاد ا تماع ػػا
األكؿ".
ػػدر التع ػػدييف الدل ػػتورم رق ػػم ( )9بت ػػاريم  2يولي ػػو  5105كذل ػػك بش ػػأف فق ػػرة ( )5ه
بند( )6كذلك كاآليت :
المادة (: )1
تعػػدييف الفقػػرة  5مػػن البنػػد  6مػػن التعػػدييف الدلػػتورم رقػػم ( )0لسػػنة  515اؼبشػػار إلي ػ
حبي هبرم نص ا على النربو اآليت :
انتاػػاب هي ػػة تأليسػػية بطريػػق اوق ػرتاح اغبػػر اؼبباشػػر مػػن غػػري أعلػػائ لصػػياغة مشػػركع
دل ػػتور دائ ػػم لل ػػبالد تس ػػمى اؽبي ػػة التأليس ػػية م ػػن ل ػػتن عل ػوان عل ػػى غ ػرار عبن ػػة الس ػػتن الػ ػ
شػػكلت إلعػػداد دلػػتور الػػتقالؿ ليبيػػا عػػاـ 0920ـ كيتػػوىل اؼب ػلسبر الػػوطين العػػاـ ربديػػد معػػايري
كض ػواب انتاا ػػا يراعػػى في ػػا ك ػػوب سبثيػػيف مكونػػات التمػػع الليػػي ذات اػبصو ػػية الثقافيػػة
كاللغوية.
كه صبي ػػع األح ػ ػواؿ تصػ ػػدر ق ػ ػرارات اؽبي ػ ػػة التأليس ػػية لصػ ػػياغة الدلػ ػػتور بأغلبيػ ػػة ثلثػ ػػي
األعلػػاء (زائػػد كاحػػد) علػػى أف تنت ػػي مػػن ػػياغة الدلػػتور كاعتمػػاد هػػثا اؼبشػػركع ه مػػدة و
تتجاكز مائة كعشرين يومان من انعقاد ا تماع ا األكؿ".
من أحكاـ ا﵀كمة العليا (بشأف الدلتورية) بعد ثورة  07فرباير كالتنادان على اإلعػالف
الدلتورم :
حكم ػ ػػا بتػ ػػاريم  09يونيػ ػػو  5105ه الطعػ ػػن الدلػ ػػتورم ضػ ػػد القػ ػػانوف رقػ ػػم  97لسػ ػػنة
( 5105بشػ ػػاف ذبػ ػػرمي سبجيػ ػػد الطاغيػ ػػة الصػ ػػادر عػ ػػن اللػ ػػس الػ ػػوطين اونتقػ ػػا بتػ ػػاريم  5مػ ػػايو
5105ـ) حي ػ قلػػت بعػػدـ دلػػتوريت ككػػثلك حكم ػػا ه الطعػػن الدلػػتورم رقػػم 29/9ؽ
بتعدييف القانوف رقم  01لسػنة 0989 5/بشػأف أحكػاـ الػزكاج كالطػالؽ كآثارنبػا كالصػادر بتػاريم
 5109/5/2كقلت ا﵀كمة باآليت  ... " :بعػدـ دلػتورية نػص اؼبػادة الثالثػة عشػر مػن القػانوف
رق ػػم  0989/01بش ػػأف أحك ػػاـ ال ػػزكاج كالط ػػالؽ كآثارنب ػػا اؼبس ػػتبدؿ ػػا ن ػػص اؼب ػػادة األكىل م ػػن

امل تصةةةةةةةةةةةةةةةةةاص الاضةةةةةةةةةةةةةةةةةتور للمحكمةةةةةةةةةةةةةةةةةة الاليةةةةةةةةةةةةةةةةةا اللي يةةةةةةةةةةةةةةةةةة

249

القػ ػػانوف رقػ ػػم  0999/9كال ػ ػزاـ اؼبطعػ ػػوف ضػ ػػدها الثالثػ ػػة اؼبصػ ػػاريف اؼبنالػ ػػبة كينشػ ػػر ه اعبريػ ػػدة
الرظبية".
كحكم ػػا أيلػ ػان بت ػػاريم 5109-5-56ـ ه الطع ػػن الدل ػػتورم رق ػػم  58لس ػػنة 9/29ؽ
بعدـ دلتورية التعػدييف الدلػتورم رقػم ( )9لسػنة  5105للفقػرة ( )5مػن البنػد ( )6مػن اإلعػالف
الدلتورم هثا التعدييف الصادر عن اللس الوطين اونتقا اؼبلقت بتاريم 5105-7-2ـ.
لكن فبا يلخث على هثا الطعن انطالقان من ؾبموعة مرتكزات أنب ا :
أوالً  :لقد اء نص اؼبادة ( )07من اإلعالف الدلػتورم كاضػح و لػبس فيػ حيػ أف
"اللػػس الػػوطين اونتقػػا اؼبلقػػت هػػو أعلػػى لػػلطة ه الدكلػػة الليبيػػة كيباشػػر اعمػػاؿ السػػيادة
العلي ػػا دب ػػا ه ذل ػػك التشػ ػريع ككض ػػع السيال ػػية العام ػػة للدكل ػػة كه ػػو اؼبمث ػػيف الش ػػرعي الوحي ػػد
للشػػعب الليػػي يسػػتمد شػػرعيت مػػن ثػػورة السػػابع عشػػر مػػن فربايػػر" كهػػو مػػا نػػص علي ػ الن ػػاـ
الػػداخلي للمػلسبر ه هػػث اؼبػػادة ككفقػان لػػثلك فإنػ مػػن بػػن األعمػػاؿ السػػيادية إ ػػدار اإلعػػالف
الدلتورم كالتعديالت الدلتورية.
ثانيااً  :لػػبق للقػػانوف رقػػم ( )6لسػػنة  0985بشػػاف إعػػادة تن ػػيم ا﵀كمػػة العليػػا أف حػػدد
اختصا ا ا ه الرقابة على دلتورية القوانن ه اؼبادة الثالثػة كالعشػركف " زبػتص ا﵀كمػة العليػا
دكف غريهػػا منعقػػدة بػػدكائرها التمعػػة برئالػػة رئيس ػ ا أك مػػن يقػػوـ مقام ػ بالفصػػيف ه اؼبسػػائيف
اآلتية :
 .0الطعػػوف ال ػ يرفع ػػا ك ػػيف ذم مصػػلربة شاص ػػية مباشػػرة ه أم تش ػريع يكػػوف ـبالف ػان
للدلتور.
 .5أيػػة مسػػألة قانونيػػة وهريػػة تتعلػػق بالدلػػتور أك بتفسػػري تثػػار ه قلػػية من ػػورة امػػا أم
ؿبكمة".
ك ػػاء نػػص اؼبػػادة( )56كالتػػا " و زب ػػتص ا﵀كمػػة العليػػا بػػالن ر ه الطلب ػػات اؼبتعلقػػة
بأعمػ ػػاؿ السػ ػػيادة" كمػ ػػا نػ ػػص القػ ػػانوف رقػ ػػم ( )88لسػ ػػنة  0970بشػ ػػأف القلػ ػػاء اإلدارم علػ ػػى
اؼبػػادة( " )6و زبػػتص دائػػرة القلػػاء اإلدارم بػػالن ر ه الطلبػػات اؼبتعلقػػة بأعمػػاؿ السػػيادة كو
تقبيف الطلبات اؼبقدمة من أشااص ليست ؽبم في ا مصلربة شاصية مباشرة.
إذان عدـ اختصاص ا﵀كمة بالن ر ه طلبات أعماؿ السيادة.
ثالث ا ااً :إف اوختص ػػاص الدل ػػتورم للمربكم ػػة العلي ػػا غ ػػري منص ػػوص علي ػ ػ ه اإلع ػػالف
الدلتورم.
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فبا لبق يالح على اغبكم أن در ضد قرار و يرتقي إىل مرتبة التشريع بػيف هػو قػرار
ليادم كلعػيف أغلػب دكؿ العػامل ه قػوانن ؿباكم ػا الدلػتورية تقتصػر اختصػاص هػث ا﵀ػاكم
علػػى مطابق ػػة النص ػػوص القانوني ػػة للدلػػتور كو ت ػػدخل ا ه الطع ػػوف عل ػػى الق ػرارات السيال ػػية
حيػ ا﵀كمػػة العليػػا اعتػػربت الػػدفع بدلػػتورية قػرار ( )98هػػو دفػػع غػػري لػػديد الػػتنادان إىل نػػص
اؼبػػادة ( )59اؼبشػػار إلي ػػا لكن ػػا ه اغبقيقػػة عبػػوهر الػػدفع كهػػو كػػوف ذلػػك القػرار لػػيس تشػريعيان
كما اشرتط النص.
إف حكػػم ا﵀كمػػة تعامػػيف مػػع الق ػرار اؼبطع ػػوف في ػ بان ػ تش ػريع مث ذك ػػر عػػن هػػثا الق ػرار
ـبػػالف لن ػػاـ الػػداخلي كهػػو " تشػريع" أيلػان فنكػػوف ه ذلػػك أمػػاـ تشػريعن مػػن نفػػس الدر ػػة
كإف معارضػػة القػػانوف لقػػانوف آخػػر و تػػدخيف ضػػمن مػػا ينطبػػق علي ػ ك ػػف الفقػػرة األكىل مػػن
اؼبػػادة ( )59مػػن قػػانوف ا﵀كمػػة العليػػا عػػالكة علػػى تأليسػ ا ف ػػثا فيػ خػػركج عػػن اختصا ػ ا
ال ػػووئي اؼبعق ػػود ؽب ػػا خا ػػة كإا ػػا نرب ػػت ه حكم ػػا إىل البرب ػ ه الوق ػػائع كا﵀كم ػػة ه ػػي
ؿبكمة قانوف.
ُخا ا ا ااالصة الق ا اااه إف ا﵀كمػػة العليػػا ه هػػثا الق ػرار انبػػت الص ػواب ه الوقػػت الػػثم
كبرتـ للطاف القلاء كحجية األحكاـ ه األمر اؼبقلي في .

انخــــــاتًـت
من خالؿ هث الورقة ت التو يف إىل ؾبموعة من النتائ كالتو يات :
قوالً  -الهتآج :
-0لربب اوختصاص للرقابة على دلتورية القوانن من ا﵀كمة العليػا ؼبػدة طويلػة كػاف
ل األثر السي على القلاء الدلتورم فبا أدل إىل دكر لػييف مػن التشػريعات ه تلػك الفػرتة
انت كت في ا حقوؽ األفراد كحريا م األلالية.
 -5إع ػػادة اوختص ػػاص للمربكم ػػة العلي ػػا دبو ػػب ق ػػانوف رق ػػم ()07لس ػػنة 0999ـ ك ػػاف
شكليان كتأخر ا﵀كمة ه إ دار الالئربة أدل إىل عدـ فاعلية اعب از القلائي با﵀كمة.
 -9غياب الدلتور باؼبعمل الشكلي أدل إىل كقوع ػدؿ فق ػي كقلػائي علػى الدلػتور
باؼبعمل اؼبوضوعي.
 -9تعػ ػػرض حػ ػػق اللجػ ػػوء إىل القلػ ػػاء لالعتػ ػػداء علي ػ ػ مػ ػػن قبػ ػػيف السػ ػػلطتن التش ػ ػريعية
كالتنفيثية كذلك بتربصن بعض القرارات كالقوانن من الطعن أماـ القلاء.
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 -2عدـ اوختصاص الدلتورم للمربكمػة العليػا الليبيػة كهػثا يعػمل الر ػوع إىل القواعػد
العامة ه القانوف اؼبدين.
ثانًاً  -التىصًات:
-0الػ ػػنص علػ ػػى اوختصػ ػػاص الدلػ ػػتورم للمربكمػ ػػة العليػ ػػا الليبيػ ػػة ه الدلػ ػػتور الليػ ػػي
اؼبرتقب.
 -5إنشاء ؿبكمة دلتورية مستقلة ه ليبيا تن ر ه الطعوف الدلتورية.
 -9إعداد أطرك قلائية كفلة للعميف ه ا﵀كمة الدلتورية الليبية.

لـــــائًت انًــــراجــع
قوالً  :الهتب املتخ

ُ

-0د .ابر اد نصار القانوف الدلتورم كالن م السيالية مصر 5117ـ.
 -5د .وبي اعبميف :القلاء الدلتورم ه مصر دار الن لة العربية القاهرة 5111ـ.
 -9د .عب ػ ػػدالع يم عبدالس ػ ػػالـ عبداغبمي ػ ػػد :الرقاب ػ ػػة عل ػ ػػى دل ػ ػػتورية الق ػ ػوانن (درال ػ ػػة
مقارنة) مطبعة ضبادة اغبديثة القاهرة 0989ـ.
 -9نبيل ػ ػ ػػة عب ػ ػ ػػداغبليم كام ػ ػ ػػيف :الرقاب ػ ػ ػػة القل ػ ػ ػػائية عل ػ ػ ػػى دل ػ ػ ػػتورية الق ػ ػ ػوانن (القل ػ ػ ػػاء
الدلتورم) دار الن لة العربية القاهرة 0999ـ.
 -2د .عب ػػدالعزيز ؿبم ػػد ل ػػاؼباف :رقاب ػػة دل ػػتورية القػ ػوانن دار الفك ػػر الع ػػريب الطبع ػػة
األكىل القاهرة 0992ـ.
 -6د .طعيمػػة اعبػػرؼ :الن ريػػة العامػػة للقػػانوف الدلػػتورم دار الن ل ػة العربيػػة الطبعػػة
الثالثة القاهرة 5110ـ.
 -7د.علي السيد الباز :الرقابة على دلتورية القوانن ه مصر دار اعبامعػات اؼبصػرية
اإللكندرية 0978ـ.
-8د .ل ػ ػػليماف ؿبم ػ ػػد الطم ػ ػػاكل :ال ػ ػػن م السيال ػ ػػية كالق ػ ػػانوف الدل ػ ػػتورم دار الفك ػ ػػر
العريب القاهرة 0988ـ.
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 -9د .السػػيد ػػربم"مبادئ القػػانوف الدلػػتورم" دار الن لػػة العربيػػة اؼبطبعػػة العاؼبيػػة
الطبعة الرابعة امعة القاهرة 0999ـ.
-01أ .ريح خليػيف :الرقابػة القلػائية علػى أعمػاؿ التشػريع قسػم البربػوث كالدرالػات
القانونية كالشرعية 0970ـ.
-00د .فلاد العطػار :الػن م السيالػية كالقػانوف الدلػتورم دار الن لػة العربيػة القػاهرة
مصر 0995ـ.
 -05د .ؿبمد عبداغبميد أبوزيد القلاء الدلتورم شرعان ككضعان دار الن لة العربيػة
القاهرة 5119ـ.
 -09د .ؿبمػػد رملػػاف بػػارة الػػتقالؿ القلػػاء ه اؼبواثيػػق الدكليػػة كالتشػريعات الوطنيػػة
طرابلس 5109ـ.
 -09د .ل ػػامي صب ػػاؿ ال ػػدين ال ػػن م السيال ػػية كالق ػػانوف الدل ػػتورم منش ػػأة اؼبع ػػارؼ
اإللكندرية 5112ـ.
ثانياً  :الطعا :
 -0طع ػػن إدارم رق ػػم 89لس ػػنة 90قل ػػائية لس ػػة 0997/9/58ـ ؾبل ػػة ادارة القل ػػايا
الليبية السنة  5العدد  9لسنة 5119ـ.
 -5طعػػن نػػائي رقػػم  92لسػػنة  90قل ػػائية ؾبلػػة ا﵀كم ػػة العلي ػػا السػػنة  9الع ػػدداف
098 5.0ـ.
 -9طعن دلتورم رقم (29/58ؽ).
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املكاصة الكاٌوٌية أداة الٌكطاء اإللتشاً
( دراصة حتميمية يف ضوء ٌصوص الكاٌوُ املدٌي المييب)
إعداد األصتاةة :خدجية اهلادي حمىد قدح
عىى ئًُ تدزيظ بهلًُ الكانىى دامعُ م ساتُ
مقدمووة:
إف اغب ػػق الشاص ػػي ام اولت ػزاـ مص ػػري حتم ػػا اىل ال ػػزكاؿ خب ػػالؼ اغب ػػق العي ػػين ال ػػثم
يسػػتمر كي ػرتب بػػاغبق الشاصػػي فػػال هبػػوز اف يبقػػى اؼبػػدين ملتزمػػا للػػدائن اىل اوبػػد فػػثلك
يتعػارض مػػع اغبريػػة الشاصػػية كاو ػيف ه اونسػػاف بػراءة الثمػػة كشػغل ا بػػاولتزاـ أمػػر عػػارض
كمن اؼبعلوـ اف العرضي و يدكـ.
كألػػباب انقلػػاء اولتػزاـ كمػػا ه نصػػوص القػػانوف اؼبػػدين تكمػػن ه شبانيػػة ألػػباب هػػي
الوفػػاء دبقابػػيف التجديػػد اإلنابػػة ه الوفػػاء اؼبقا ػػة اربػػاد الثمػػة اإلب ػراء الػػتربالة التنفيػػث
التقػػادـ .كتنقسػػم هػػث األلػػباب اىل ثالثػػة أقسػػاـ األكؿ من ػػا يتلػػمن انقلػػاء اولت ػزاـ بتنفيػػث
عينػػا كهػػو و يشػػميف إو نوعػػا كاحػػدا كهػػو الوفػػاء كالقسػػم الثػػاين كيتلػػمن انقلػػاء اولت ػزاـ دبػػا
يقابيف الوفاء كيشميف الوفاء دبقابيف كالتجديد كاؼبقا ة كارباد الثمة أما القسػم الثالػ فيتلػمن
انقلاء اولتزاـ دكف تنفيث عينا أك دبقابيف كيشميف اإلبراء التربالة التنفيث التقادـ.
كن ػرا لطبيعػػة اؼبقا ػػة كشػػيوع اؼبعاملػػة ػػا ه التمػػع اخرت ػػا لتكػوف موضػػوعا للدرالػػة
ه هػػث الورقػػة البربثيػػة اؼبتواضػػعة ف ػػي أداة كفػػاء حي ػ تقلػػي دينػػن ه كقػػت كاحػػد دكف أف
يدفع أم مدين من اؼبػدينن لدائنػ شػي ا إو مػن كػاف دينػ أكػرب فيػدفع لدائنػ مػا يزيػد ه دينػ
عن الػدين اآلخػر ك ػا يقتصػد اؼبػدين ه نفقػات الوفػاء كو ىبػاطر بػإخراج النقػود أك غريهػا مػن
اؼبثليات كارلاؽبا للدائن.
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كهػػي أداة ضػػماف حيػ ػػا يسػػتوه الػػدائن حقػ مػػن اؼبػػدين متقػػدما ػػا عػػن غػػري مػػن
الػػدائنن كإف كػػاف دائنػػا عاديػػا كتكػػوف بػػثلك قػػد قػػدمت تأمينػػا للػػدائن( .)1هػػثا عػػن طبيعػػة
اؼبقا ة.
أمػػا عػػن شػػيوع اؼبعاملػػة ػػا فقػػد احتلػػت اؼبقا ػػة مكانػػة كبػػرية ه اؼبعػػامالت التجاريػػة
حي اغبا ة في ا اىل السرعة كاختصار او راءات كو أدؿ على ذلك فبػا يقػوـ عليػ اغبسػاب
اعبػػارم حي ػ يقػػوـ علػػى ألالػػن نبػػا اؼبقا ػػة كالتجديػػد كهػػو مػػن دعػػائم التجػػارة األلالػػية
حيػ تقػػع اؼبقا ػػة أكو بػػن اغبسػػاب الػػدائن كاغبسػػاب اؼبػػدين فيػػنجم عػػن اؼبقا ػػة ر ػػيد كهػػو
مػػا يقػػع بشػػأف التجديػػد كمػػا غػػرؼ اؼبقا ػػة إو كلػػيلة إل ػراء اؼبقا ػػة بػػن مػػا للمصػػارؼ كمػػا
علي ا كيتم عن طريق ا اولتغناء عن نقيف العملة بن اؼبصارؼ كما وبف ب من ـباطر.
كتنقس ػػم اؼبقا ػػة إىل ثالث ػػة أنػ ػواع اؼبقا ػػة القانوني ػػة كاؼبقا ػػة اوختياري ػػة كاؼبقا ػػة
القل ػائية( )2كقػػد عػػمل اؼبشػػرع الليػػي باؼبقا ػػة حي ػ ح يػػت باهتمام ػ كن م ػػا ه اؼب ػواد مػػن
 999إىل  926مػػن القػػانوف اؼبػػدين كمل يعػػر األن ػواع األخػػرل أم اهتمػػاـ حي ػ إاػػا مل رب ػ من ػ
بػػأم تن ػػيم كلػػثا فػػإف موضػػوع كرقػ البربثيػػة هػػث لػػيكوف منصػػبا علػػى اؼبقا ػػة القانونيػػة الػ
عين ا اؼبشرع كن م احكام ا.
كقد اء ه معمل اؼبقا ة ه معا م اللغة-:
(– 0قا صػػت مقا ػػة) ك(كقصا ػان) مػن بػػاب قاتػػيف :إف كػػاف لػػك عليػ ديػػن مثػػيف مالػ
عليػ ػػك فجعلػ ػػت الػ ػػدين ه مقابلػ ػػة الػ ػػدين مػ ػػأخوذة م ػ ػػن اقتصػ ػػاص األثػ ػػر مث غلػ ػػب ال ػ ػػتعماؿ
(القصاص) ه قتيف القاتيف(.)3
– 5تقاص القوـ قاص كيف كاحد من م احب ه حساب غري (.)1

( )0ه هثا اؼبعمل د .نبييف ابراهيم لعد د .ؿبمد حسن بنصر أحكاـ اولتػزاـ دار اؼبعرفػة اعبامعيػة اولػكندرية
0995ـ ص.959
( )0ؼبزيػػد مػػن اؼبعرفػػة ين ػػر د .عبػػد الػػرزاؽ السػػن ورم الولػػي ه شػػرح القػػانوف اؼبػػدين ن ريػػة اإللت ػزاـ (األك ػػاؼ
اغبوالة اإلنقلاء) مكتبة الن لة العربية0988ـ ص 999كما بعدها.
( )5أضبػػد بػػن علػػى اؼبقػػرم الفيػػومي اؼبصػػباح اؼبنػػري ه غريػػب الشػػرح الكبػػري للرافعػػي ج 5كتػػاب القػػاؼ (القػػاؼ مػػع
الصاد كما يثلث ما) مطبعة مصطفى البا اغبلي كأكود ص.069
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أمػػا اؼبقا ػػة عنػػد القػػانونين ف ػػي انقلػػاء الت ػزامن علػػى شاصػػن نتيجػػة لكػػوف كػػيف
من ما دائنا كمدينا لاخر ه نفس الوقت(.)2
كلػػأحاكؿ ه هػػث الورقػػة تسػػلي اللػػوء علػػى التن ػػيم القػػانوين الػػثم تناكل ػ اؼبشػػرع
للمقا ػػة القانونيػػة باعتبارهػػا أداة م مػػة ونقلػػاء اولت ػزاـ دبقابػػيف مػػن خ ػػالؿ ربليػػيف النص ػػوص
القانونية اؼبن مة ؽبا كما لطر ه كتب الفق بشأف هث األحكػاـ كلػيكوف من جنػا العلمػي ه
ذلك اؼبن العلمي التربليلي حي لنتناكؿ شركط اؼبقا ة القانونية كآثارها مػن خػالؿ اػبطػة
البربثية التالية.
المطل األوه شروط المقاصة القانانية.
المطل الثاني آثار المقاصة القانانية.

انًطهب األول :شروط انًماطت.
كباعتبػػار أاػػا أم (اؼبقا ػػة القانونيػػة) كلػػيلة كفػػاء ا بػػارم حي ػ تكػػوف بقػػوة القػػانوف
كؽبا عدة شركط تدكر حوؿ فكػرة كاحػدة كهػي أف اؼبقا ػة كفػاء للػدين بػاغبق يػتم بقػوة القػانوف
حي تنص اؼبادة( )999من القانوف اؼبدين ( .0للمدين حق اؼبقا ة بن مػا هػو مسػتربق عليػ
لدائنػ كمػػا هػػو مسػػتربق لػ قبػػيف هػػثا الػػدائن كلػػو اختلػػف لػػبب الػػدينن إذا كػػاف موضػػوع كػػيف
من ما خاليا من النزاع مستربق األداء اغبا للمطالبة ب قلػاء) .كأضػافت اؼبػادة 0\925مػن
القػػانوف نفس ػ شػػرطان آخػػر يتمثػػيف ه ضػػركرة أف يتمسػػك باؼبقا ػػة ػػاحب اؼبصػػلربة في ػػا فػػال
وبكػم ػػا القاضػػي مػػن تلقػاء نفسػ  .كمػػن هػػثا الػػنص يتلػح أف للمقا ػػة القانونيػػة شػػركطا مػػب
توافرت كقفت بقوة القانوف كتتمثيف هث الشركط ه :التقابيف بن الدينن التماثيف ه ا﵀يف بػن

=

( )9الطاهر أضبد الزاكم ـبتار القاموس الدار العربية للكتاب  0989-0989باب القػاؼ ص 219ؿبمػد بػن ايب
بكر بن عبد القادر الرازم ترتيػب ؿبمػد خػاطر بػك دار القػرآف الكػرمي كدار الفكػر 0995ه\ 0975ـ بػاب
القاؼ ص.298
( )0ؿبمػػد بػػن عبػػدالقادر ؿبمػػد الن ريػػة العامػػة لاللت ػزاـ ج 5أحكػػاـ اولت ػزاـ اؼبركػػز القػػومي للبربػػوث كالدرالػػات
العلمية 5111ـ ص.966
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ال ػػدينن ػػالحيت ما للمطالب ػػة م ػػا قل ػػاء كال ػػتربقاؽ ال ػػدينن ل ػػبداء كخل ػػو ال ػػدينن م ػػن
النزاع كقابلية كيف من الدينن للربجز( )1كالتمسك ا من احب اؼبصلربة ه كقوع ا(.)2
التقابيف بن الدينن كيقصد بثلك أف يكػوف كػيف مػن الطػرفن دائنػا كمػدينا لاخػر ه
نفس الوقت كبنفس الصفة كعلى ذلك سبتنع اؼبقا ة إذا أ بح اؼبدين لدائن بعد إعالنػ حبوالػة
اغبق كما أف اؼبقا ة و تقع إذا كاف أحد الطرفن مدينا بصفت الشاصػية كدائنػا بصػفت ك ػيا
على قا ر أك ككيالن أك مديران لشركة.
التماثػػيف ه ا﵀ػػيف بػػن الػػدينن كيقصػػد بػ أف يكػػوف موضػػوع كػػيف مػػن الػػدينن نقػػودان أك
مثليات متربدة ه النوع كاعبودة كلثلك و تتصور اؼبقا ػة بالنسػبة لاللتزامػات بعمػيف أك امتنػاع
عن عميف .الحية كػيف مػن الػدينن للمطالبػة بػ قلػاء كيقصػد بػ أف يكػوف كػيف مػن الػدينن
مػػن اؼبمكػػن رفػػع الػػدعول ب ػ لق ػػر ك ػػرب اؼبػػن علػػى الوفػػاء ب ػ ألف اؼبقا ػػة كفػػاء ػػربم كعلػػى
ذلك و تقع اؼبقا ة إذا كاف أحد اولتزامات التزاما طبيعيا كاآلخر مدنيان.
التربقاؽ الدينن لبداء هبب أف يكػوف كػيف مػن الػدينن مسػتربق األداء كذلػك ألف
اؼبقا ػػة كفػػاء ػػربم كو هب ػػوز ػػرب اؼب ػػدين عل ػػى الوفػػاء إذا أ ػػيف اول ػػتربقاؽ لػػثلك و تق ػػع
اؼبقا ػػة بػػن ديػػن ملػػاؼ إىل أ ػػيف كديػػن حػػاؿ كو بػػن دينػػن مػػل لن او إذا حػػيف األ ػػيف أك
لػق لسػػبب مػػن ألػػباب السػقوط أمػػا إذا كػػاف األ ػػيف قلػائيا (م لػػة منرب ػػا القاضػػي -ن ػػرة
اؼبيسػػرة -أك تػػربع ػػا الػػدائن) فإنػ و يبنػػع حػػق اؼبقا ػػة كير ػػع السػػبب ه ذلػػك إىل أف الػػدين
كاف ه األ يف مستربق األداء كقد أم يف اؼبدينخم ألن غري قادر على الوفاء فإذا تبػن أنػ قػادر
علػػى الوفػػاء عػػن طريػػق اؼبقا ػػةخم ألن ػ أ ػػبح دائنػػا لدائن ػ كقعػػت اؼبقا ػػة قبػػيف انقلػػاء األ ػػيف
حي و مربر غبرماف الدائن من أف يستوه حق عن طريق التمسك باؼبقا ة.
خلو الدينن من النزاع كيقصد بثلك أف يكػوف كػيف من مػا ؿبقػق الو ػود و شػك ه
ثبوت كؿبددان ه مقدار كيشرتط أف يكوف هثا النػزاع ػديا حػب ينتفػي هػثا الشػرط( .)1الشػرط
( )0د .عبػػد الػرازؽ السػػن ورم الولػػي ه شػػرح القػػانوف اؼبػػدين اعبديػػد ج 9ن ريػػة اولتػزاـ بو ػ عػػاـ دار إحيػػاء
ال ػرتاث العػػريب القػػاهرة 0928ـ ص .811ككػػثلك د .نبيػػيف إب ػراهيم لػػعد الن ريػػة العامػػة لاللت ػزاـ ج 5أحكػػاـ
اإللتزاـ دار اؼبعرفة اعبامعية – اولكندرية  0995ص.952
( )5أ.د.ؿبمػد علػػى البػػدرم األزهػرم الن ريػػة العامػػة لاللتػزاـ ج 5أحكػػاـ اولتػزاـ ط5101 5ـ ص .590ككػػثلك
أ.د.مص ػػطفى مص ػػباح ش ػػليبك اإللتزام ػػات ه التشػ ػريع الليي(أحك ػػاـ اولتػ ػزاـ) ط5101 0ـ ص 975كم ػػا
بعدها.
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مػػا قبػػيف األخػػري كهػػو قابليػػة كػػيف مػػن الػػدينن للربجػػز فػػال تقػػع اؼبقا ػػة إذا كػػاف أحػػد الػػدينن
(اغبقػػن) و هبػػوز اغبجػػز علي ػ اؼبػػادة  9/920مػػن القػػانوف اؼبػػدين ألف ديػػن كػػيف مػػن الطػػرفن
يسػػتوه ق ػران مػػن اغبػػق الثابػػت ل ػ ( .)2كأخ ػريان هبػػب لوقػػوع اؼبقا ػػة بقػػوة القػػانوف سبسػػك مػػن ل ػ
مصلربة ه كقوع ا فال هبوز للقاضي أف وبكػم ػا مػن تلقػاء نفسػ كلػو تػوافرت صبيػع الشػركط
السابقة فإذا ت التمسك باؼبقا ة كتوافرت صبيع الشركط السابقة كقعت اؼبقا ة بقوة القػانوف
كمن التاريم الثم توافرت في هث الشركط.
كلكن من الثم ل حق التمسك باؼبقا ة ككيف يتم التمسك ا
التمسك باؼبقا ة يكوف مػن كػيف مػن لػ مصػلربة ه التمسػك ػا كاؼبػدين ه كػيف مػن
الدينن اؼبتقابلن كالكفييف إذا ما طالب الدائن بالوفاء بدين اؼبػدين كاؼبػدين اؼبتلػامن كحػائز
العقػػار اؼبرهػػوف .أمػػا كيػػف يػػتم التمسػػك ػػا فيكػػوف ه ػػورة دفػػع أثنػػاء لػػري دعػػول اؼبطالبػػة
بسػػداد الػػدين أك عػػن طريػػق دعػػول مبتدئػػة يرفع ػػا ػػاحب الشػػأف يطالػػب في ػػا بتقريػػر اؼبقا ػػة
بػن دينػ كحقػ لػدل اؼبػدين كيكػوف التمسػك ػا ه أم مرحلػة كانػت علي ػا الػدعوة بػيف كهبػوز
التمسػػك ػػا عنػػد الشػػركع ه تنفيػػث اغبكػػم مػػامل يتلػػح مػػن كاقػػع اغبػػاؿ أف لػػكوت ػػاحب
الشأف عن التمسك ا يعين نزل عن ا.
كيػػثهب انػػب مػػن الفقػ إىل أف الػػدفع باؼبقا ػػة مػػن الػػدفوع اؼبوضػػوعية الػ و هبػػوز
ابداؤها أماـ ؿبكمة النقض(.)3
هػػث هػػي الشػػركط ال ػ هبػػب توافرهػػا لوقػػوع اؼبقا ػػة كو يشػػرتط بعػػد ذلػػك أم شػػرط
آخر مثيف أهلية الوفاء ألف اؼبقا ة كفاء ق رم كليس اختياريا .كو يشرتط أف يكوف الديناف قػد
نشػآ مػن مصػدر كاحػػد أك يكػوف بين مػا ارتبػػاط كمػا هػو اغبػػاؿ ه اغبػق ه اغبػبس( )4كمػػا و
=

( )0بينت اؼبادة  928من القانوف اؼبدين حالتن يكوف في ما الدين ؿبيف نػزاع نبػا إذا كػاف هنػاؾ دعػول مرفوعػة كإذا
قاـ بشأن نزاع دم.
( )5تنص اؼبادة  920على أن (و تقع اؼبقا ة ه الديوف أيا كاف مصػدرها كذلػك فيمػا عػدا األحػواؿ اآلتيػة :إذا كػاف
أحد الدينن حقا غري قابيف للربجز.
( )0د .أنور للطاف الو يز ه الن رية العامة لاللتزاـ مر ع لابق ص.092
( )5د .نبي ػػيف ابػ ػراهيم ل ػػعد مر ػػع ل ػػابق ص .956كك ػػثلك أ.د.فترب ػػي عب ػػد ال ػػرحيم أ.د .أضب ػػد ش ػػوقي ؿبم ػػد
عب ػػدالرضبن ش ػػرح الن ري ػػة العام ػػة لاللتػ ػزاـ ج(5اآلث ػػار األك ػػاؼ اونتق ػػاؿ اونقل ػػاء اإلثب ػػات) منش ػػأة
اؼبعارؼ باإللكندرية  5110ص 581كما بعدها.
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يشرتط ارباد مكاف الوفاء إو أن يتعن على من يتمسػك باؼبقا ػة رغػم اخػتالؼ مكػاف الوفػاء
ه ال ػػدينن أف يع ػػوض الط ػػرؼ اآلخ ػػر عم ػػا غبقػ ػ م ػػن ض ػػرر لع ػػدـ سبكنػ ػ بس ػػبب اؼبقا ػػة م ػػن
التيفاء مال من حق أك الوفاء دبا علي من دين ه اؼبكاف الثم عن لثلك.
لكػػن هػػيف يبكػػن أف تػػتم اؼبقا ػػة القانونيػػة إذا مػػا تػوافرت شػػركط ا ه صبيػػع الػػديوف أيػػا
كاف مصدرها هثا ما أحاكؿ بيانػ فيمػا يلػي حيػ يبكػن القػوؿ بػأف هنػاؾ حػاوت مسػتثناة
مػػن اؼبقا ػػة كلػػو تػوافرت شػػركط ا كقػػد بينػػت ذلػػك اؼبػػادة  920مػػن القػػانوف اؼبػػدين ذلػػك حيػ
نصت على (تقع اؼبقا ة ه الديوف أيا كاف مصدرها كذلك فيما عدا األحواؿ اآلتية-:
أ) إذا كاف أحد الدينن شي ا نزع دكف حق من يد مالك ككاف مطلوبا رد .
ب) إذا كاف أحد الدينن شي ا مودعا أك معارا عارية التعماؿ ككاف مطلوبا رد .
ج) إذا كاف أحد الدينن حقا غري قابيف للربجز.
أوالً :إذا كاف أحػد الػدينن شػي ا نػزع دكف حػق مػن يػد مالكػ ككػاف مطلوبػا رد كلػيس
هثا إو تطبيقا لقاعػدة ح ػر انتصػاؼ الشػاص لنفسػ كلػوو هػثا اغب ػر عبػاز اقتلػاء اغبقػوؽ
بػػالقوة كو حا ػػة إىل القلػػاء كتغليػػب حكػػم القػػانوف لػػثا فإن ػ إذا كػػاف أحػػد الػػدينن قػػد نػػزع
غصبا أك بطريق الغ أك اوحتياؿ ككاف مطلوبا رد و ذبوز في اؼبقا ة.
ثاني ااً :إذا كػػاف أحػػد الػػدينن شػػي ا مودعػػا أك معػػارا عاريػػة الػػتعماؿ ككػػاف مطلوبػػا رد
كالعلػػة ه تقريػػر هػػثا اولػػتثناء أف منػػاط الوديعػػة أك العاريػػة هػػي الثقػػة ال ػ للمػػودع أك اؼبعػػري ه
شػػاص اؼب ػػودع لدي ػ اك اؼبس ػػتعري كهػػث الثق ػػة تسػػتو ب رد الش ػػيء اؼب ػػودع أك اؼبع ػػار ل ػػو ك ػػاف
حاف الوديعة اؼبستعري دائنا دبثيف مػا أؤسبػن عليػ  .ؼبػا ؽبػثا اوئتمػاف اػبػاص مػن اعتبػار ه هػثين
النوعن من العقود(.)1
ثالثاً :اغبقوؽ غري القابلة للربجز كألف اؼبقا ة كفاء إ بارم كو هبوز ق ػر اؼبػدين علػى
كفػػاء ديػػن و هبػػوز اغبجػػز عليػ كعلػػى ذلػػك و تقػػع اؼبقا ػػة بػن ديػػن النفقػػة كحػػق للمػػدين ه
ذمػػة دائنػػة بالنفقػػة ككػػثلك و تقػػع اؼبقا ػػة ه أ ػػر العامػػيف بالقػػدر غػػري القابػػيف للربجػػز كديػػن
مقابػيف مسػػتربق لصػاحب العمػػيف علػى العامػػيف .كه كػػيف األحػواؿ هبػػوز أف سبنػع اؼبقا ػػة بالتنػػازؿ
()2
كذلػك إعمػاو لػنص اؼبػادة 0\925
عن ا بعد ثبوت اغبق في ا ألاا ليست من الن اـ العػاـ
( )0د .أنور للطاف أحكاـ اولتزاـ مر ع لابق ص.958
( )5د .فتربي عبد الرحيم عبد ا﵁ الو يز ه الن رية العامة لاللتزاـ الدار اعبامعية 0998ـ ص.096
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مػػن القػػانوف اؼبػػدين حي ػ نصػػت علػػى أن ػ ( ...و هبػػوز النػػزكؿ عن ػػا قبػػيف ثبػػوت اغبػػق في ػػا)
كدبف وـ اؼباالفة يتلح أن هبوز النػزكؿ عػن اؼبقا ػة بعػد ثبػوت اغبػق في ػا .كيكػوف النػزكؿ عػن
اؼبقا ػػة بعػػد ثبػػوت اغبػػق في ػػا كذلػػك ضبايػػة للػػدائنن مػػن عسػػف اؼبػػدينن مػػن ػػة كح ػب و
يكوف اوتفاؽ على النزكؿ عن ا شرطا مألوفا .كلػكوت اؼبػدين عػن التمسػك باؼبقا ػة و يعػين
نزكل عن ا.

انًطهب انثاٍَ :آثار انًماطت انماَىَُت.
كما ذكرت آنفا تقع اؼبقا ة القانونية إذا تكاملت شركط ا مػن تػاريم تالقػي الػدينن
الصػػاغبن للمقا ػػة كلػػيس مػػن تػػاريم التمسػػك كيرتتػػب علػػى كقوع ػػا آثػػاران بالنسػػبة ألطراف ػػا
كبالنسبة للغري .فما هي هث اآلثار
()1
لق ػػد ح ػػددت ه ػػث اآلث ػػار اؼبػ ػواد  5\992 5\925م ػػن الق ػػانوف اؼب ػػدين كه ػػثا م ػػا
أحاكؿ بيان ه الفقرات التالية.
أوالً -:آثار المقاصة القانانية بين أطرافها.
كتتمثيف آثار اؼبقا ة القانونيػة بػن أطراف ػا ه أنػ ينقلػي الػديناف بقػدر األقػيف من مػا
كيكوف هثا اونقلاء من الوقت الثم يصبح في الديناف اغبن للمقا ة.
 - 1انقضاء الدينين بقدر األقل منهما-:
كمػػا اتلػػح فبػػا لػػبق بػػأف اؼبقا ػػة تتلػػمن معػػمل الوفػػاء كلػػثلك فػػإف أثرهػػا اؼبباشػػر هػػو
انقل ػػاء ال ػػدينن بق ػػدر األق ػػيف من م ػػا كه ػػثا يع ػػين أف ك ػػال م ػػن الط ػػرفن ي ػػوه دينػ ػ حبقػ ػ كإذا
اختلف مقدار الدينن فإف انقلاءنبا بقدر األقيف من ما يعين أف الدين األكثر قػد كه بػ كفػاء
زي يا كهث هي إحدل اغباوت اولتثنائية ال يصح في ػا الوفػاء اعبزئػي بػنص القػانوف دكف
حا ة إىل رضا الدائن(.)2
( )0نصت اؼبادة  5\925من القانوف اؼبدين على أن (كيرتتب على اؼبقا ة انقلاء الدينن بقدر األقػيف من مػا منػث
الوق ػػت ال ػػثم يص ػػبرباف في ػ ػػاغبن للمقا ػػة كيك ػػوف تعي ػػن ػػة ال ػػدفع ه اؼبقا ػػة كتعيين ػػا ه الوف ػػاء)
كنصت اؼبادة  5 \ 929على أن (فإذا أكقع الغري حجزا ربت يد اؼبدين مث أ بح دائنا لدائن فػال هبػوز لػ أف
يتمسك باؼبقا ة إضرارا باغبا ز).
( )5د .عػدناف طػ الػدكرم أحكػػاـ اولتػزاـ كاإلثبػػات ه القػانوف اؼبػػدين الليػي منشػػورات اعبامعػة اؼبفتوحػػة 0992
ص 512كما بعدها.
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 - 2انقضاء الدينين من الاق ال ض يص ا فيه صال ين للمقاصة-:
فإذا كانت القاعدة أف اؼبقا ة و تقع إو إذا سبسػك ػا مػن لػ مصػلربة في ػا ف ػثا و
يبنع من أاا تقع حبكم القانوف دبعمل أن مػب ت التمسػك باؼبقا ػة ك ػب علػى القاضػي اغبكػم
ػػا مػػا دامػػت شػػركط ا قػػد ت ػوافرت .كيرتتػػب علي ػػا انقلػػاء الػػدينن بقػػدر األقػػيف من مػػا منػػث
الوقت الثم توافرت في هث الشركط أك بعبارة أخػرل منػث الوقػت الػثم يصػبرباف ه ػاغبن
للمقا ػػة كحكػػم القاضػػي ه هػػث اغبالػػة مقػػرر للمقا ػػة الػ كقعػػت مػػن قبػػيف كيرتتػػب علػػى
هثا األثر النتائ التالية:
– 0إذا كػػاف أحػػد الػػدينن يغػػيف فائػػدة فػػال ربتسػػب هػػث الفائػػدة عػػن اؼبػػدة مػػا بػػن تػوافر
شركط اؼبقا ة ككقت التمسك ا ألف هثا الدين قد انقلى من كقت الصالحية للمقا ة.
– 5ؼبػػا كانػػت اؼبقا ػػة تقػػع كقػػت تالقػػي الػػدينن ف ػػي ترتػػب أثرهػػا مػػا داـ الػػدين الػػثم
تػوافرت فيػ ػػالحية القصػػاص مل يػػنقض بالتقػػادـ ه هػػثا الوقػػت كلػػو ت اكتمػػاؿ مػػدة التقػػادـ
كقػػت التمسػػك باؼبقا ػػة أم أنػ إذا كػػاف أحػػد الػػدينن قػػد اكتملػػت بالنسػػبة إليػ مػػدة التقػػادـ
اؼبسق كقت التمسك باؼبقا ة ف ثا التقادـ و وبوؿ دكف التمسك باؼبقا ة إذا كانػت مدتػ
مل تكتمػيف بعػػد كقػت تػوافر شػركط ا ألف العػػربة ه كقػػوع اؼبقا ػة هػي بوقػت تالقػػي الػػدينن و
بوقػػت التمسػػك ػػا كو يقػػدح ه هػػثا اغبكػػم أف يكػػوف ػػاحب اؼبصػػلربة ه اؼبقصػػة مل يلجػػأ
إىل الدفع ا إو بعد أف قاضا الطرؼ اآلخر.
ثانياً -:آثار المقاصة القانانية بالنة ة للغير.
تتمثيف آثار اؼبقا ة القانونية بالنسبة للغري فيما يلي:
– 0امتن ػػاع كق ػػوع اؼبقا ػػة إضػ ػرارا ب ػػالغري كذل ػػك م ػػن اؼبب ػػادئ اؽبام ػػة الػ ػ ربك ػػم آث ػػار
اؼبقا ػػة بالنسػػبة للغػػري كقػػد طبػػق اؼبشػػرع هػػثا اؼببػػدأ بالنسػػبة للربجػػز اؼبوقػػع مػػن الغػػري كبالنسػػبة
غبوالة اغبق بعد قبوؿ اؼبدين كأخريان النزكؿ عن اؼبقا ة كبالتا :
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أ-إذا كقػػع الغػػري حج ػزا ربػػت يػػد اؼبػػدين مث أ ػػبح اؼبػػدين دائنػػا لدائن ػ فػػال هبػػوز ل ػ أف
يتمسك باؼبقا ة إضرارا باغبا ز كو ينبغي ؽبثا اؼبػدين إو أف وبجػز ربػت يػد نفسػ فيتيسػر لػ
بثلك أف يشرتؾ مع اغبا ز األكؿ ه اقتساـ الدين ا﵀جوز عند التوزيع(.)1
كهػػثا يعػػين أف الػػدين ا﵀جػػوز هنػػا شػػأن شػػأف الػػدين الغػػري القابػػيف للربجػػز يشػػرتط ه
هػػث اغبالػػة أف يرتتػػب الػػدين ه ذمػػة الػػدائن(دين للمػػدين ه ذمػػة دائنػػة) بعػػد اغبجػػز بػػيف سبتنػػع
اؼبقا ة كلو كاف الدين قد نشأ من قبيف ما دامت شركط ا مل تتوافر عند توقيع .
ب  -قبػػوؿ اغبوالػػة دكف ربفػ ( )2إذا تػوافرت شػػركط اؼبقا ػػة القانونيػػة بػػن دينػػن كقػػاـ
أحػػد الػػدائنن بػػالرغم مػػن ذلػػك حبوالػػة حق ػ إىل شػػاص آخػػر كقبػػيف اؼبػػدين هػػث اغبوالػػة دكف
ربف امتنع علي أف يوه ؽبثا األخري باغبق ا﵀اؿ ب مث الر وع على ا﵀يػيف دبالػ مػن حػق قبلػ
لكن إذا كاف نفاذ اغبوالة قد ت عن طريػق إعالنػ ػا و قبولػ ؽبػا فػإف هػث اغبوالػة و سبنعػ مػن
أف يتمسك باؼبقا ة حي قررت ذلك اؼبادة ( )922من القانوف اؼبدين(. )3
كيثهب انب من الفق إىل تربير ذلك بأف ألال فكرة التنازؿ عػن اؼبقا ػة باعتبػار
أف ا﵀اؿ علي كقد قبيف اغبوالة دكف ربف يعترب متنازو عن التمسك باؼبقا ػة بػالرغم مػن تػوافر
شركط ا .كيرل البعض اآلخر كهو الرأم الرا ح أف لػند هػثا اغبكػم هػو أنػ و هبػوز أف تقػع
اؼبقا ة إضرارا حبقوؽ كسب ا الغػري بػدلييف أف ا﵀ػاؿ عليػ يبتنػع عليػ التمسػك باؼبقا ػة إذا قبػيف
اغبوالػػة دكف ربف ػ كلػػو كػػاف هب ػػيف كقػػت ثبو ػػا ت ػوافر شػػركط ا فبػػا ينفػػي التفسػػري األكؿ الػػثم
يس ػػتند إىل فك ػػرة التن ػػازؿ ألف التن ػػازؿ يف ػػرتض العل ػػم بثب ػػوت اغب ػػق مث الن ػػزكؿ عن ػ ف ػػإذا يبتن ػػع
التمسك باؼبقا ة على اؼبدين إذا قبيف اغبوالة دكف ربف (. )4
( )0د .نبييف إبراهيم لعد الن رية العامػة لاللتػزاـ ج 5أحكػاـ اولتػزاـ دار اؼبعرفػة اعبامعيػة اإللػكندرية
ص .958ككثلك د.هيثم حامد اؼبصاركة الو يز ه الن رية العامة لاللتػزاـ ه القػانوف الليػي دار اؼبطبوعػات
اعبامعية الكندرية  .5116ص 99كما بعدها.
( )5د.فتربي عبد الرحيم عبد ا﵁ الو يز ه الن رية العامة لاللتزاـ مر ع لابق ص .098
( )9تنص اؼبادة  922من القانوف اؼبدين على أن (-0إذا حوؿ الدائن حق للغري كقبػيف اؼبػدين اغبوالػة دكف ربفػ فػال
هبوز ؽبثا اؼبدين أف يتمسك قبيف ا﵀اؿ ل باؼبقا ة ال كاف ل أف يتمسك ا قبيف قبول للربوالػة كو يكػوف لػ
إو الر وع حبق على ا﵀يػيف-5.أمػا إذا كػاف اؼبػدين مل يقبػيف اغبوالػة كلكػن أعلػن ػا فػال سبنعػ هػث اغبوالػة مػن
أف يتمسك باؼبقا ة).
( )0د .أنور للطاف أحكاـ اولتزاـ مر ع لابق ص.991
0995
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– 5الوفػػاء بعػػد ثبػػوت اغبػػق ه اؼبقا ػػة إذا كا اؼبػػدين دينػػا كػػاف لػ أف يطلػػب اؼبقا ػػة
في حبق ل فال هبوز أف يتمسك اضػرارا بػالغري بالتأمينػات الػ تكفػيف حقػ إو إذا كػاف هب ػيف
ك ود هثا اغبق كفقا لنص اؼبادة ( )926من القانوف اؼبدين(.)1
كعلػػى ذلػػك إذا كػػاف اؼبػػدين اؼبػػوه يعلػػم كقػػت الوفػػاء أف لػ حقػػا قبػػيف دائنػ ككا بدينػ
رغػم ذلػك فلػيس لػ بعػد ذلػك أف يتمسػك باؼبقا ػة إذ يعتػرب قػد تنػازؿ عن ػا كبالتػا لػيس لػ
الر ػوع علػى الكفيػػيف أك اؼبػدين اؼبتلػامن أك حػػائز العقػار اؼبرهػوف كلػػيس لػ أف يتمسػك بػػالرهن
إضرارا بالدائنن التػالين لػ ه اؼبرتبػة كػيف هػثا بشػرط أف يكػوف اؼبػدين اؼبػوه عاؼبػا كقػت الوفػاء
دبا ل من حق ه ذمة الدائن ذبػوز اؼبقا ػة فيػ فػإذا ت الوفػاء ػال منػ بو ػود هػثا اغبػق فػال
وبرـ من اولتفادة من التأمينات ال تكفيف حق كلػو كػاف ه ذلػك إضػرارا بػالغري ونتفػاء لػوء
النية من انب (.)2
كأخري هبب اإلشارة إىل امتناع كقوع اؼبقا ة ه حالػة إفػالس أحػد الطػرفن أم الػدائن
كاؼبدين إذا كاف و يلػزـ أف يكػوف هنػاؾ ارتبػاط بػن الػدينن اؼبتقػابلن أم و يشػرتط أف ينشػأ
الػػديناف مػػن نفػػس الرابطػػة القانونيػػة كػػأف يك ػػوف مصػػردنبا نفػػس العقػػد اؼبلػػزـ للجػػانبن بػػيف إف
اخػػتالؼ مصػػرم الػػدينن و وبػػوؿ دكف كقػػوع اؼبقا ػػة كتػػربر هػػث القاعػػدة بصػػفة عامػػة بفكػػرة
اؼبساكاة بن الدائنن ال يمن على هثا اؼبوضوع كذلك على ألاس أف اؼبقا ػة تسػمح خبػرؽ
هث القاعدة فمن اؼبالح أف ذمة اؼبدين تتربدد بيوـ دكر حكػم بافتتػاح إ ػراءات التصػفية
ك بالتػا ينبغػي أو تعػدؿ اؼبقا ػػة مػن ؿبتواهػا( )3كعلػػى ذلػك فػإف الشػػاص الػثم يعتػرب دائنػػا
كمدينا ألحد التجار ه حالة إفالس ينبغػي عليػ أف يػدفع بالكامػيف مػا هػو مسػتربق عليػ بينمػا
و ي ػ ػػدفع ل ػ ػ إو ػ ػػزءا م ػ ػػن حقػ ػ ػ ألن ػ ػ ليال ػ ػػع عندئ ػ ػػث لقس ػ ػػمة الغرم ػ ػػاء كي ػ ػػرد عل ػ ػػى ه ػ ػػث
الػػتثناءاف -:األكؿ متعلػػق بفػػرتة الريبػػة كهػػي ال ػ تبػػدأ مػػن كقػػت التوقػػف عػػن الػػدفع إىل ي ػػوـ
ػػدكر اغبكػػم اؼبعلػػن غبالػػة اإلفػػالس إذ ه هػػث اغبالػػة ت ػػيف اؼبقا ػػة القانونيػػة فبكنػػة أثنػػاء فػػرتة
الريبة فيما عدا حالة الغ  .أما اولتثناء الثاين ف و متعلق بالديوف اؼبرتبطػة كاغبسػاب اعبػارم
( )5تنص اؼبادة ( )926من القانوف اؼبدين على أن (إذا كه اؼبدين دينا ككػاف لػ أف يطلػب اؼبقا ػة فيػ حبػق لػ فػال
هبوز أف يتمسك إضرارا بالغري بالتأمينات ال تكفيف حق إو إذا كاف هب يف ك ود هثا اغبق).
( )9د .نبييف إبراهيم لعد الن رية العامة لاللتزاـ ج 5مر ع لابق ص.959
( )0د .ؿبم ػػد حس ػػن منص ػػور د.نبي ػػيف إبػ ػراهيم ل ػػعد أحك ػػاـ اإللتػ ػزاـ دار اؼبعرف ػػة اعبامعي ػػة  0995ص 91كم ػػا
بعدها.

امليتاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اليتاووويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دا ملويت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا لتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسا

263

بالنسػػبة للػػديوف اؼبرتبطػػة قبػػد أن ػ بػػالرغم مػػن التسػػوية القلػػائية أك التصػػفية ألم ػواؿ اؼبػػدين فػػأف
اؼبقا ة ت يف فبكنة بن هث الديوف فالػديوف اؼبرتبطػة هػي الػديوف الػ تنشػأ عػن نفػس الرابطػة
القانونيػػة كربسػػاب أك مػػن نفػػس العقػػد كالعقػػد اؼبلػػزـ للجػػانبن أك حػػب مػػن عقػػدين ـبتلفػػن
كلكػػن تو ػػد بين مػػا رابطػػة قويػػة كت ػػر أنبيػػة هػػث القاعػػدة بصػػفة خا ػػة بالنسػػبة للمقا ػػة
القلائية .أما بالنسبة للربساب اعبارم فقد ت إلتثناؤ ألن يتربقق في نوع مػن اونػدماج بػن
الديوف كاغبقوؽ لبطراؼ ه ر يد اائي هو الثم يلخث ه اوعتبار(.)1

انخاتًـــت
كه اايػة هػػثا البربػ عػػن اؼبقا ػة القانونيػػة كأحػػد ألػباب انقلػػاء اولتػزاـ دبػػا يعػػادؿ
الوفػاء بػػرز لػػدينا كاضػػربا مػػدل أنبيػػة اؼبقا ػػة حيػ إاػػا تعطػػي مركػزا فبتػػازا للػػدائن كتبعػػد عػػن
مزاضبة باقي الدائنن كهث األنبية ؼبس ا اؼبشرع فػأفرد لتن ػيم اؼبقا ػة القانونيػة اؼبػواد مػن 999
كحػب  926مػن القػػانوف اؼبػدين كهػػثا إف دؿ علػى شػػي ف ػو دليػػيف علػى األنبيػػة الكبػرية كالػػدكر
الثم تقوـ ب هث الوليلة ه اغبياة العلمية اؼبدنية كالتجارية.
كقػػد حاكلػػت تسػػلي اللػػوء علػػى شػػركط اؼبقا ػػة القانونيػػة كآثارهػػا بشػ مػػن التربليػػيف
العلمي لنصوص القانوف كالتفصييف اؽبػادؼ إىل بيػاف مػدل أنبيػة هػثا الطريػق مػن طػرؽ انقلػاء
اولت ػزاـ كأكضػػربت مػػن خػػالؿ هػػثا البرب ػ اؼبػػدل الػػثم ك ػػيف إلي ػ اؼبشػػرع ه تن ػػيم أحكػػاـ
اؼبقا ة القانونية بو ف ا تتلمن معمل الوفاء اإل بارم حي عيف اؼبشػرع لبشػااص خصػم
ديوام باإل بار كرغما عن دائني م كلو كػانوا غػري راضػن سبامػا عػن ذلػك مػب تػوافرت شػركط ا
اؼبطلوبة قانونان.

( )5ه هثا اؼبعمل د.علي صباؿ الدين عوض عمليات البنوؾ من الو ة القانونية د.ف

0999
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أكو كتب القانوف اؼبدين الليي.
 -0أضبػػد بػػن علػػى اؼبقػػرم الفيػػومي اؼبصباحاؼبنريفيغريبالشػػرحالكبريللرافعي  5مطبعػػة
مصطفى البا اغبلي كأكود بدكف لنة نشر.
 -5الطاهر أضبد الزاكم ـبتار القاموس الدار العربية للكتاب .0989-0989
 -9د .عبػػد ال ػرازؽ السػػن ورم الولػػي ه شػػرح القػػانوف اؼبػػدين اعبديػػد ج 9ن ريػػة
اولتزاـ بو عاـ دار إحياء الرتاث العريب القاهرة .0928
 -9عبػ ػ ػػد الػ ػ ػػرزاؽ السػ ػ ػػن ورم الولػ ػ ػػي ه شػ ػ ػػرح القػ ػ ػػانوف اؼبػ ػ ػػدين ن ريػ ػ ػػة اولت ػ ػ ػزاـ
(األك اؼ اغبوالة اونقلاء) مكتبة الن لة العربية 0988ـ.
 -2د .فتربي عبد الػرحيم عبػد ا﵁ الػو يز ه الن ريػة العامػة لاللتػزاـ الػدار اعبامعيػة
0998ـ.
 -6أ.د.فتربي عبد الرحيم أ.د .أضبد شوقي ؿبمد عبػد الػرضبن شػرح الن ريػة العامػة
لاللتزاـ ج(5اآلثار األك ػاؼ اونتقػاؿ اونقلػاء اإلثبػات) منشػأة اؼبعػارؼ
باإللكندرية .5110
 -7ؿبمػػد بػػن ايب بكػػر بػػن عبػػد القػػادر ال ػرازم ترتيػػب ؿبمػػد خػػاطر بػػك دار القػػرآف
الكرمي كدار الفكر 0995ﻫ\ 0975ـ.
 -8أ.د.ؿبم ػ ػػد عل ػ ػػى الب ػ ػػدرم األزه ػ ػػرم الن ريةالعام ػ ػػةلإللتزام  5أحكام ػ ػػاإللتزام 5
5101ـ.
 -9ؿبمػ ػػد بػ ػػن عبػ ػػد القػ ػػادر ؿبمػ ػػد الن ريةالعامػ ػػةلاللتزام  5أحكػ ػػاـ اولت ػ ػزاـ اؼبركػ ػػز
القومي للبربوث كالدرالات العلمية 5111ـ.
 -01أ.د.مص ػ ػ ػ ػ ػػطفى مص ػ ػ ػ ػ ػػباح ش ػ ػ ػ ػ ػػليبك اولتزام ػ ػ ػ ػ ػػات ه التشػ ػ ػ ػ ػ ػريع الليي(أحك ػ ػ ػ ػ ػػاـ
اولتزاـ) ط5101 0ـ.
 -00د .نبي ػ ػػيف إبػ ػ ػراهيم ل ػ ػػعد الن ريةالعام ػ ػػةلاللتزام  5أحك ػ ػػاـ اولت ػ ػ ػزاـ دار اؼبعرف ػ ػػة
اعبامعية اإللكندرية 0995ـ.
 -05د .نبي ػػيف إب ػ ػراهيم ل ػػعد د .ؿبم ػػد حسػ ػػن بنص ػػر أحك ػػاـ اولت ػ ػزاـ دار اؼبعرفػ ػػة
اعبامعية اإللكندرية 0995ـ.
 -09د.هيػػثم حامػػد اؼبصػػاركة الػػو يز ه الن ريػػة العامػػة لاللتػزاـ ه القػػانوف الليػػي دار
اؼبطبوعات اعبامعية الكندرية .5116
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عكود التغييد واالصتػاله والتضميي
B.O.T
وتهييفّا الكاٌوٌي
دراصة حتميمية
إعداد الدنتور :مجاه عىزاُ املربوك اغٍيْ
نلًُ الكانىى أ دامعُ طسابلظ
املقدمة
لقد كاف لبزمة اوقتصادية العاؼبية ه فرتة الثمانينات أثرها البالغ على اقتصػاديات دكؿ
العامل عمومان كالدكؿ النامية خصو ان ،األمر الثم عيف هث الدكؿ تكاد عػا زة عػن إقامػة أك
تشػػغييف أك تطػػوير بنيت ػػا األلالػػية كإقامػػة ؿبطػػات الك ربػػاء كاؼبػػاء كالطػػرؽ كاعبسػػور كاؼب ػوان
كاؼبطارات كغريها من اؼبشاريع اغبيوية.
ألن ػ ػ ككم ػػا نعل ػػم ب ػػأف إقام ػػة مث ػػيف ه ػػث اؼبش ػػركعات يع ػػد م ػػن أه ػػم كأك ػػرب رب ػػديات
كمس وليات الدكلة ذبا مواطني ا كذلك بسبب عدـ قدرة الدكلػة علػى اإليفػاء ػث اؼبتطلبػات
اللػػركرية ن ػران وحتيا ػػا أم ػواو كبػػرية كأعبػػاء ماديػػة طائل ػ تثقػػيف كاهػػيف الدكلػػة كتػػلدم إىل
اختالؿ موازنت ا العامة ،فلم ذبد أمام ا لػول اللجػوء إىل القطػاع اػبػاص لتمويػيف البػمل التربتيػة
لتػػوفري اػبػػدمات اؼباتلفػػة عبم ػػور مواطني ػػا ككػػاف مػػن أفلػػيف السػػبيف اؼبتاحػػة أمػػاـ هػػث الدكلػػة
هو التعاقد حوؿ هث اؼبشػركعات بن ػاـ عقػود التشػييد كاولػتغالؿ كالتسػليم اؼبعركفػة اختصػاران
بعقود البوت (.)B.O.T
كتكمن أنبية اللجوء إىل ػيغة عقػود البػوت ه اوعتمػاد الكلػي علػى القطػاع اػبػاص
للقياـ بتشييد هث البيمل األلالية كتشغيل ا ،كبالتا فػإف الدكلػة أك اعب ػة اؼبتعاقػدة تلقػي علػى
كاهيف اؼبستثمر اػباص عبء إقامة كتشغييف هػث اؼبرافػق اغبيويػة فػال تتربمػيف الدكلػة مثػيف هػث
األعباء فبا ىبفف من اختناقات اؼبوازنة العامة ؽبثة الدكلة.
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كمػػن هنػػا نسػػتطيع أف نلمػػس مػػدل احتيػػاج الدكلػػة إلب ػراـ مثػػيف هػػث العقػػود حي ػ
اضػػطرت الدكلػػة كرضػػات لسػػطوة عقػػود البػػوت اؼبدعومػػة ألالػان مػػن قبػػيف الرتلػػانة اوقتصػػادية
العاؼبية ه ايف الن اـ الرأظبا السائد كاؼب يمن على اؼبقدرات اوقتصادية للدكؿ الناميػة كاألقػيف
مب ػوا لػػثا قبػػد أف غالبيػػة عقػػود البػػوت اؼبربمػػة تكػػوف مػػع مسػػتثمرين أ انػػب يبثلػػوف اربػػادان مالي ػان
كاقتصاديان ضامان يفوؽ حب موازنة كثري من دكؿ العامل الثال ال تعجػز ميزانيا ػا العامػة عػن
ربقيػػق احتيا ػػات مواطني ػػا مػػن اػبػػدمات األلالػػية كالن ػػوض دبتطلبػػات التنميػػة اوقتصػػادية
اؼبستدامة بسبب شح اؼبوارد كاألزمات اوقتصادية اػبانقة.
كن ػران ؼبػػا تتطلبػ إ قامػ مثػػيف هػػث اؼبشػػركعات مػػن إمكانػػات ماديػػة كبػػرية فكػػاف لزامػان
اللجوء اىل عقود البػوت الػ مثلػت طػوؽ النجػاة ؼبثػيف هػث الػدكؿ فأقبلػت علػى ن ػاـ البػوت
( )B.O.Tدكف تأين أك درالػة مستفيلػة ؼباػاطر هػثا النػوع مػن العقػود الػ لػتكوف ؽبػا آثػار
مستقبلة كخيمة على اؼبستقبيف اوقتصادم ؽبث الػدكؿ علػى اؼبػدل البعيػد إذا مل وبسػن التعامػيف
مع ػا فبػػا يتطلػػب علػػى مػػن الػػدكؿ الناميػػة الػػرتكم كالتعقػػيف قبػػيف اإلقػػداـ علػػى إبػراـ عقػػود البػػوت
( )B.O.Tكضػػركرة إعػػداد البي ػػة القانونيػػة اؼبالئمػػة ؼبثػػيف هػػث العقػػود كإعػػداد الكػوادر الوطنيػػة
اؼبلهلة ه الاؿ الفين كالقانوين كاؼبا كالتفاكضي ك ثا فػإف التعاقػد بن ػاـ البػوت لػيليت أ يكلػ
اؼبر و من .
هػػثا كتقػػوـ فكػػرة ن ػػاـ عقػػد البػػوت علػػى أف تقػػوـ الدكلػػة أك أحػػد األ ػػزة اغبكوميػػة
التابعػػة ؽبػػا بإلػػناد م مػػة التمويػػيف ؼبشػػركع معػػن إىل مسػػتثمر خػػاص يسػػمى شػػركة اؼبشػػركع عػػن
طريػػق منربػ امتيػػازان ؼبػػدة زمنيػػة طويلػػة يقػػوـ خالؽبػػا بتشػػييد اؼبشػػركع كتشػػغيل كبعػػد انت ػػاء مػػدة
اومتياز يعود اؼبشركع ملكان خالصان للدكلة اؼبليفة ومتياز البوت بعد أف يكػوف هػثا اؼبسػتثمر
قػػد قػػاـ بالػػرتداد كافػػة النفقػػات كاؼبصػػركفات اؼباديػػة الػ كػػاف قػػد أنفق ػػا مػػع هػػام ربػػح لػػيس
بالقلييف عن طريق ربصيل ؼبقابيف اػبدمات من اؼبنتفعن من هثا اؼبشركع.
كيعػػد ن ػػاـ التعاقػػد بصػػيغة البػػوت ( )B.O.Tن امػان مسػػتربدثان نسػػبيان ه إقامػػة كتشػػييد
كتشغييف مشاريع البنية األلالية حي يعترب ن اـ البػوت مػن أكثػر األن مػة التعاقديػة اذبيػةن
كإغ ػراء لكافػػة اعب ػػات ل ػواء الدكلػػة أك اعب ػػات اوعتباريػػة اػبا ػػة علػػى حػ وػد ل ػواء ،ألن ػ كمػػا
لػػبق كأكضػػربنا بأن ػ ن ػػاـ يلقػػي بعػػبء سبويػػيف هػػث اؼبشػػركعات علػػى كاهػػيف اؼبسػػتثمر اػب ػاص
ش ػػركةن كان ػػت أـ ف ػػردان أك ارب ػػادا مالي ػػا فياف ػػف األعب ػػاء اؼبالي ػػة عل ػػى موازن ػػات ه ػػث اعب ػػات
اؼبتعاق ػػدة بن ػػاـ الب ػػوت ،كبالت ػػا يعط ػػي للدكل ػػة اؼبتعاق ػػدة فر ػػة ل ػػاكبة لاللتف ػػات إىل مش ػػاريع
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أخ ػػرل ق ػػد تك ػػوف ملربػ ػةن كحيوي ػػة للغاي ػػة فتق ػػوـ الدكل ػػة ب ػػالتفرغ لتمويل ػػا ك ػػالتعليم كالص ػػربة
كالقلػاء مػػثالن بػػدون مػػن أف ترهػق الدكلػػة ه سبويػػيف كافػػة اؼبشػركعات التنمويػػة دفعػةن كاحػػد نة كهػػو
أمػػر غػػري يميسػػر القيػػاـ بػ إف مل يكػػن مسػػتربيالن ه اػػيف عجػػز موازنػػات هػػث الػػدكؿ كمػػا لػػبق
كأكضربنا.
كمػػا تكمػػن أنبيػػة درالػػة ن ػػاـ البػػوت ه الػػدكر اؼب ػػم الػػثم يلعب ػ هػػثا النػػوع مػػن ػػيغ
التعاقػػد ه ؾبػػاؿ التنميػػة اوقتصػػادية اؼبسػػتدامة حي ػ أف غالبيػػة الػػدكؿ بػػدأت ه اوذبػػا إىل
ليالػػة السػػوؽ اغبػػرة كربريػػر التجػػارة كتبػػين ن ػػاـ العوؼبػػة ألف الن ػػاـ اوقتصػػادم العػػاؼبي يتجػ
برمت ػ ػ كبػ ػػو إش ػ ػراؾ القطػ ػػاع اػبػ ػػاص ه القيػ ػػاـ بػ ػػدكر اقتصػ ػػادم ه إقب ػ ػػاز مشػ ػػركعات التنمي ػ ػػة
اؼبستدامة.
كه هػػثا اػبلػػم اؼبتنػػامي قبػػد أف عقػػود البػػوت هػػي ن ػػاـ تعاقػػدم حػػدي نسػػبيان يقػػوـ
بػػدكر الريػػادة ه ربقيػػق طموحػػات كتتطلعػػات كافػػة دكؿ اؼبعمػػورة عموم ػان كدكؿ العػػامل الثال ػ
خصو ػان فيرتلػػيم ألػػس متينػػة للتنميػػة اوقتصػػادم اؼبسػػتدامة كمػػا تعػػود بػ مػػن عمػػوـ الرخػػاء
اوقتصػػادم اؼبنشػود مػػن كافػػة شػػعوب األرض كذلػػك مػػن دكاعػػي اختيارنػػا ؽبػػثا اؼبوضػػوع كفبػػا
دعانػػا اىل الوقػػوؼ علػػى فكػػرة ن ػػاـ البػػوت كأحػػد األن مػػة التعاقديػػة الرائػػدة ه كقتنػػا اغبػػدي
كاؼبعا ػػر كؿباكلػػة الف ػػم العميػػق ؼباهيػػت هػػو طبيعتػ القانونيػػة كخصو ػان مسػػألة تأ ػػييف اعبػػدؿ
الفق ي الكبري القائم حوؿ التكييف القانوين السليم لعقد البوت كهػو مػا ؼبسػنا حقيقػةن كاقعػةن
بن فق اء القانوف العاـ كفق اء القانوف اػبػاص كالػثم يبػدك للوهلػة األكىل بأنػ ػدؿ تن ػريم
أك ت ػػرؼ فك ػػرم و داعػ ػي لإلغػ ػراؽ ه تفا ػػيل الفق ي ػػة الػ ػ و تق ػػدـ كو ت ػػلخر م ػػن الناحي ػػة
القانونية كالواقعية.
وعلااك الاار،ب ممااا يقاااه عاان ها ل اإلشااكالية الفقهيااة قال أ ال احااث يػػرل ضػػركرة أف
يتمتػػع عقػػد التشػػييد كاولػػتغالؿ كالتسػػليم بػػالتكييف القػػانوين السػػليم كغػػري مػػن العقػػود ناهيػػك
إذا علمنا مدل األنبية القصول لعقد البوت ه كقتنػا اغباضػر كبشػكيف و يبكػن ذباهلػ حيػ
أف تكييػػف هػػثا العقػػد تػػارنة بأنػ ضػػمن طائفػػة عقػػود القػػانوف العػػاـ كتػػارنة أخػػرل باعتبػػار ضػػمن
طائفػػة عقػػود القػػانوف اػبػػاص أك بأن ػ عقػػد ذك طبيعػػة خا ػػة إمبػػا ل ػ آثػػار قانونيػػة كبػػرية فمػػن
الناحي ػػة القانوني ػػة يرتت ػػب عل ػػى تكيي ػػف عق ػػد الب ػػوت كربدي ػػد طبيعتػ ػ القانوني ػػة ربدي ػػد الق ػػانوف
الوا ػ ػػب التطبيػ ػػق عنػ ػػد نشػ ػػوب أم منازعػ ػػات خبصػ ػػوص هػ ػػث العقػ ػػود هػ ػػثا باإلضػ ػػافة إىل أف
تصػػنيف عقػػود البػػوت ضػػمن طائفػػة ؿبػػددة مػػن العقػػود مػػن شػػأن أف وبػػدد لنػػا القلػػاء اؼباػػتص
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بن ر اؼبنازعػات حيػ زبلػع العقػود اإلداريػة لقواعػد القػانوف اودارم كىبػتص بن ػر اؼبنازعػات
اؼبتعلقػػة ػػا القلػػاء اودارم بينمػػا زبلػػع العق ػػود اؼبدنيػػة كالتجاريػػة لقواعػػد القػػانوف اؼبػػدين أك
التجارم كىبتص القلاء العادم بن ر اؼبنازعات الناش ة عن ا.
ه ػػثا كتكم ػػن أنبي ػػة ربدي ػػد الطبيع ػػة القانوني ػػة لعق ػػد الب ػػوت كإض ػػفاء التكيي ػػف الق ػػانوين
اؼبنالػػب كالسػػليم علي ػ ه أن ػ يتربػػدد ه ضػػوء األثػػار القانونيػػة ال ػ يرتب ػػا عقػػد البػػوت بػػن
أطراف بشأف حقوؽ كالتزامات كيف من م ناهيك إذا علمنػا بػأف هنػاؾ شػبكة تعاقديػة متداخلػة
كمتشابكة للغاية ترتب بعقد البوت كالػ تػدكر مػع عقػد البػوت ك ػودان كعػدمان باعتبػار مصػدران
قانوني ػان ؽب ػػث العق ػػود ك ػػالعقود اؼبربم ػػة م ػػن الب ػػاطن ب ػػن العدي ػػد م ػػن الش ػػركات م ػػن ػة كش ػػركة
اؼبش ػػركع م ػػن ػ وػة أخ ػػرل كك ػػثلك عق ػػود الق ػػركض كخطاب ػػات الل ػػماف كعق ػػود اوعتم ػػادات
اؼبسػػتندية األمػػر الػػثم يتطلػػب منػػا حقيقػػة الوقػػوؼ علػػى التكييػػف القػػانوين لعقػػد البػػوت فبػػا
يس يف تنفيث هثا العقد بس ولة كيسر كبعيدان عن التعقيدات القانونية الغري ؿببث ه هػثا النػوع
من العقود.
كتكمن إشكالية درالتنا ؼبوضوع عقػود البػوت كالتكييػف القػانوين ؽبػا ه ؿباكلػة اإل ابػة
عن التساؤوت اآلتية-:
 م ػ ػػا اؼبقص ػ ػػود بعق ػ ػػود الب ػ ػػوت كم ػ ػػاهي أنبيت ػ ػػا كم ػ ػػا ـباطره ػ ػػا عل ػ ػػى الدكل ػ ػػة اؼبل ػ ػػيفةلاللتثمار
 كم ػػاهو التكيي ػػف الق ػػانوين الس ػػليم لعق ػػد الب ػػوت كم ػػا م ػػدل توفي ػػق اؼب ػػدارس الفق ي ػػةالسائدة ه الو وؿ إىل التكييف القانوين السليم ؽبدا النوع من العقود
 كهػػيف مػػن اؼبمكػػن أف نلػػع حػػدان قانونيػػا لػػليمان للجػػدؿ الفق ػػي القػػائم بصػػدد أـ أنػو يو د دؿ فق ي حقيقي ك ندم حوؿ الطبيعة القانونية لعقود البوت
لنرباكؿ من خالؿ هث الدرالة تسػلي اللػوء علػى كافػة هػث اإلشػكاليات الػ كمػا
ل ػػبق كأكضػػربنا أف ؽبػػا آثػػار قانونيػػة بالغػػة األنبي ػػة ترتت ػػب عل ػػى ربديػػد اؼبقص ػػود بعقػػد الب ػػوت
ابتػداء كمػػن مث علػػى تكييفػ القػػانوين بإدخالػ ربػػت عبػػاءة قانونيػػة موحػػدة لػواء ؾبػػاؿ القػػانوف
الع ػػاـ أـ اػب ػػاص أـ ربيي ػػد ع ػػن ك ػػيف ذل ػػك باعتب ػػار عق ػػد ذك طبيع ػػة خا ػ ػ يس ػػتو ب ع ػػدـ
إقربام ػ ضػػمن طائفػػة معينػػة كمسػػما مػػن العقػػود اؼبعركفػػة لػػدينا ل ػواء عقػػود القػػانوف العػػاـ اك
اػباص.
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هػػثا كلػػنعتمد ه حػػيف كافػػة إشػػكاليات هػػث الدرالػػة علػػى اؼبػػن العلمػػي الو ػػفي
كالتربليلػػي حي ػ ننػػت اؼبػػن الو ػػفي ه تناكلنػػا للمػػدارس الفق يػػة التقليديػػة من ػػا كاغبديثػػة
بشأف تناكؽبا للتكييف القانوين لعقد البػوت كمػا أننػا لػننت اؼبػن التربليلػي ولػتادام ه
ربلييف اغبج كاأللانيد ال قاؿ ا الفق كاألحكاـ القلائية اؼبتعلقة باؼبوضوع.
حيػ إف أنبيػة هػث الدرالػػة أاػا ػاءت ه فػرتة مكت ػػة بالتطبيقػات القانونيػة كالعمليػػة
لعقػػود البػػوت ه ـبتلػػف الػػدكؿ الناميػػة كمن ػػا ليبيػػا كمصػػر كلػػلطنة عمػػاف كاإلمػػارات العربيػػة
اؼبترب ػػدة كغريه ػػا م ػػن ال ػػدكؿ ال ػ اذب ػػت بش ػػكيف متعج ػػيف للغاي ػػة إلب ػراـ عق ػػود الب ػػوت كقب ػػيف
الدرالػػة اؼبستفيلػػة ؼبثػػيف هػػث العقػػود كقبػػيف اؼبعرفػػة اؼبتكاملػػة ألض ػرارها بعيػػدة األمػػد كخصو ػان
إذا مل ربسػػن الػدكؿ الناميػػة التعامػػيف الػػدقيق مػػع عقػػود البػػوت مػػن خػػالؿ اإلؼبػػاـ الػواه دبف وم ػػا
القػػانوين كمػػدل ـباطرهػػا كتصػػنيف ا كتكييف ػػا التكيي ػػف القػػانوين السػػليم لك ػػي و تتعثػػر هػػث
الدكؿ ه تنفيثها ػبط التنمية اؼبستدامة اؼبأمولة كاؼببتغاة.
لثا فإننا لنرباكؿ الوقوؼ على هث اإلشػكالية كمعاعبت ػا باتبػاع اؼبػن العلمػي القػومي
التربليلي كالو في كلنقوـ بعوف ا﵁ تعاىل كتوفيقػ بتنػاكؿ هػثا اؼبوضػوع ذك األنبيػة البالغػة مػن
خالؿ تقسيم هث الدرالة إىل ثالثػة مطالػب رئيسػية نتنػاكؿ ه المطلا األوه من ػا التعريػف
بعق ػػد الب ػػوت كأنبيتػ ػ بالنس ػػبة للدكل ػػة اؼبل ػػيفة لالل ػػتثمار كلبص ػػص المطلا ا الث اااني لتن ػػاكؿ
إش ػػكالية التكيي ػػف الق ػػانوين لعق ػػد الب ػػوت كفقػ ػان لكاف ػػة اؼب ػػدارس الفق ي ػػة ه ه ػػثا الص ػػدد أم ػػا
المطل ا ا الثالا ااث لػ ػػنتربدث في ػ ػ عػ ػػن ك ػ ػػة الن ػ ػػر اػبا ػ ػػة للباح ػ ػ حػ ػػوؿ عمػ ػػوـ ه ػ ػػث
اإلشكاليات لائلن ا﵁ العلي القدير أف يوفقنا إىل ما وبب كيرضا كهو ك التوفيق.
املطلا ا ول :التعريف بعقد البوت وأٍنيتُ
يعػ ػػد ن ػ ػػاـ التعاقػ ػػد بصػ ػػيغة البػ ػػوت ػ ػػورة مػ ػػن ػ ػػور سبويػ ػػيف اؼبشػ ػػركعات ذات الطػ ػػابع
التنمػػوم لػػثا فقػػد وقػػى إقبػػاون كبػريان مػػن كافػػة دكؿ العػػامل اؼبتقػػدـ من ػػا كالنػػامي ،كعقػػود البػػوت
كإف كان ػػت ق ػػد أ ػػبربت معركف ػػة ه عصػ ػرنا اغب ػػدي إو أف ػػدكرها التارىبي ػػة سبت ػػد إىل الع ػػاـ
،0785كتعػػد فرنسػػا أكؿ دكلػػة عرفػػت هػػثا الن ػػاـ حي ػ قامػػت بػػإبراـ أكؿ عقػػد بػػوت ه العػػاـ
0785ـ عندما منربت شػرك (بػريف إخػواف) اولتػزاـ بتوزيػع اؼبيػا ه العا ػمة الفرنسػية بػاريس،
كمػػا تعػػد صب وريػػة مصػػر العربيػػة أكؿ دكلػػة ه الشػػرؽ اوكل ػ تيقػػدـ علػػى إب ػراـ العقػػود بن ػػاـ
الب ػػوت ( )B.O.Tكذل ػػك ه مش ػػركع قن ػػاة الس ػػويس ه الع ػػاـ 0869ـ حي ػ ت التق ػػدـ ؼب ػػنح
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امتيػاز حفػر القنػاة إىل ؿبمػد علػػى باشػا الػثم رفلػ ه تلػك الفػػرتة خوفػان مػن ـبػاطر اؼبسػػتقبلية
علػػى اولػػتقالؿ السيالػػي كاوقتصػػادم للػػبالد إو أنػ كه فػػرتة وحقػػة قػػاـ اؼب نػػدس الفرنسػػي
(فردناندديلسػيبس) بإعػػادة طػػرح فكػرة مػػنح اومتيػػاز علػى الػوا ؿبمػػد لػعيد كالػػثم كافػػق عليػ
لي ػػربـ العق ػػد ؼب ػػدة ( )99عام ػان قابل ػػة للتجدي ػػد كدبو ػػب ه ػػثا اومتي ػػاز منرب ػػت الدكل ػػة اؼبصػ ػرية
الشركة العاؼبية لقناة السويس األراضػي الالزمػة لتشػييد القنػاة مػع إعفػاء شػركة اؼبشػركع مػن كافػة
(.)1
الرلوـ كاللرائب كاعبمارؾ على كافة معدات كأدكات كلوازـ هثا اؼبشركع اولرتاتيجي
كعل ػػى ال ػػرغم م ػػن أف الس ػػرد الت ػػارىبي لتط ػػور ن ػػاـ الب ػػوت كنش ػػأت و زبل ػػو م ػػن الفائ ػػدة
العلميػػة كو شػػك إو أف مػػا ي منػػا مػػن خػػالؿ هػػثا اؼبطلػػب هػػو ربديػػد اؼبقصػػود ػػثا الن ػػاـ
التعاق ػػدم اؼبس ػػتربدث نس ػػبيان كدبعن ػػا الوال ػػع م ػػن خ ػػالؿ الوق ػػوؼ عل ػػى تعري ػػف عق ػػد الب ػػوت
كمتطلب ألالي كبػدي ي ه ذات الوقػت (الفػرع األكؿ) مث اغبػدي عػن العقػود الػ تقػرتب
ه مف وم ػػا مػػن ن ػػاـ البػػوت (الفػػرع الثػػاين) كالػػثم ارتأينػػا أنػ ضػػركريان لغايػػات التعريػػف بعقػػد
الب ػػوت اؼبقص ػػود م ػػن ه ػػث الدرال ػػة كربدي ػػد بش ػػكيف دقي ػػق و ل ػػبس فيػ ػ كه ػػو م ػػن اؼبتطلب ػػات
اؼبوضػػوعية ه هػػث الدرالػػة كمػػا أننػػا كمػػن خػػالؿ هػػثا اؼبطلػػب لنس ػػل الل ػػوء عل ػػى أنبيػػة
التعاق ػػد بص ػػيغة الب ػػوت بالنس ػػبة للدكل ػػة اؼبل ػػيفة لالل ػػتثمار (الف ػػرع الثال ػ ) كال ػػثم ك ػػاف م ػػن
دكاعي قيامنا بإعداد هث الدرالػة ن ػران ؼبػا ؼبسػنا مػن الفوائػد كاؼبزايػا اوقتصػادية ؽبػثا النػوع مػن
العقود على اقتصاديات الدكلة اؼبتعاقدة ناهيػك عػن العديػد مػن اؼبنػافع األخػرل الػ لػنتناكؽبا
بالدرالة كالتربلييف كالتعليق كلما لزـ األمر.
الفسع االوا  -تعسيف عكد البىت (: )B.O.T
لعلػ كمػػن نافلػػة القػػوؿ أف نوضػػح بػػأف عقػػد البػػوت ؿبػػيف درالػػتنا غالبػػا مػػا يػػتم إبرامػ بػػن
أشػػااص مػػن القػػانوف العػػاـ فبػػثالن ه الدكلػػة أك إحػػدل مللسػػا ا العامػػة كػػالوزارات كاؼبصػػا
اغبكومية أك يتم إبرام من قبيف األشااص اإلقليمية فبثلة ه اؼبدف كا﵀اف ػات كمػا أف بإمكػاف
ط0

( )1ؼبزيػػد مػػن التفا ػػييف أن ػػر يعػػرب ؿبمػػد الشػػرع تفػػويض اؼبرافػػق العامػػة عقػػود البػػوت دار الثقافػػة عمػػاف
 5107ص 5كمػػا بعػػدها كمػػا بعػػدها عصػػاـ اضبػػد الب جػػي الطبيعػػة القانونيػػة لعقػػود البػػوت ( )B.O.Tدار
الفكر اعبامعي ط 5109 0ص  59كمن بعدها كضاح ؿبمود عقود البناء كالتشغييف كنقيف اؼبلكيػة للبػوت
حقوؽ اإلدارة كالتزاما ا دار الثقافة عماف ط 5101 0ص 06كما بعدها.
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األشػػااص اوعتباريػػة اػبا ػػة أيلػػا إب ػراـ عقػػد البػػوت ل ػواء كانػػت شػػركات أك أف ػراد كبالتػػا
فػػإف الطػػرؼ األكؿ ه عقػػود البػػوت يبكػػن أف يكػػوف دكلػػة أك شػػركة خا ػػة أم لػػيس باللػػركرة
دائمػان أف يكػػوف الطػػرؼ األكؿ مػػن أشػػااص القػػانوف العػػاـ أمػػا الطػػرؼ الث ػاين ه عقػػد البػػوت
كالػػثم يسػػمى شػػركة اؼبشػػركع فغالبػػا مػػا يكػػوف ذبمػػع مػػن اؼبسػػتثمرين اػب ػواص ه إطػػار ش ػػركة
متعػ ػ ػػددة اعبنسػ ػ ػػيات ذات رؤكس أم ػ ػ ػواؿ ضػ ػ ػػامة كسبتلػ ػ ػػك كافػ ػ ػػة اؼبقػ ػ ػػدرات الفنيػ ػ ػػة كاؼباديػ ػ ػػة
كالتكنولو يػػة كبالػػتطاعت ا سبويػػيف مشػػركعات البنيػػة األلالػػية لػػدل اعب ػػة اؼبتعاقػػدة كاغبصػػوؿ
على عائد رحبي وبأس ب .
كمػػا أف شػػركة اؼبشػػركع كه لػػعي ا لتنفيػػث مشػػركعات البنيػػة التربتيػػة فإاػػا تقػػوـ بإقامػػة
العديد من العالقات القانونيػة اؼبتشػابكة مػن البػاطن كذلػك ألغػراض اإلقبػاز السػريع للمشػركع
كبأقيف التكػاليف حيػ تػربـ شػركة اؼبشػركع عقػود ـبتلفػة كمتنوعػة كػالعقود اؼبربمػة مػن البػاطن
مػػع شػػركات اؼبقػػاكوت ا﵀ليػػة أك عقػػود تقػػدمي اػبػػدمات اولتشػػارية كاولػػتعانة باؼباتصػػن ه
الاؿ اؼبا كالقانوين كالفين هثا باإلضافة إىل إبراـ عقود التأمن ك التوريد أك غريها .
أمااا ب:صااال قيجاااد تعريف ااً جامع ااً مانع ااً لعقااد ال ااات فقػػد دأب الفق ػ علػػى ـبتلػػف
مش ػػارب عل ػػى البرب ػ ع ػػن تعري ػػف لعق ػػد الب ػػوت فج ػػاءت ه ػػث التعريف ػػات ه ؾبمل ػػا مت ػػأثرة
بالنزعػػات الفق يػػة ال ػ ربػػاكؿ بيوتقػػة هػػثا العقػػد ضػػمن عقػػود القػػانوف العػػاـ أك عقػػود القػػانوف
اػباص أك علػى أنػ يبثػيف عقػد ذك طبيعػة خا ػة فمػن هػث اؼبنطلقػات الفكريػة كلػدت تعريفػات
كثرية لعقد البوت متأثرة باعبدؿ حوؿ الطبيعة القانونيػة ؽبػثا العقػد كاؼبتعلقػة بتكييفػ القػانوين
كلكن كبغض الن ر عن كيف ذلػك فإننػا قبػد صبلػة مػن هػث التعريفػات قػد أ ػابت كبػد اغبقيقػة
بتجسيدها ؼبعمل عقد البوت من الناحية الواقعية كالقانونية.
كفبا تقدـ فقد عيرؼ عقد البوت بأن "تسليم الدكلة للقطػاع اػبػاص ػاحب رأس اؼبػاؿ
قطعة من األرض إلقامة مشركعان من مشركعات البنية األلالية كاؼبرافق العامػة كفقػان ؼبوا ػفات
ؿبددة للفان بن الدكلة كاؼبستثمر على أف يتربميف اؼبستثمر كافة أعباء البناء كالتشغييف كيكػوف
للمستثمر اغبق ه اغبصوؿ على إيرادات تشغييف اؼبشركع ؼبدة زمنية ؿبدكدة يػتم اوتفػاؽ علي ػا
ه عقد البوت"(.)1

( )1ان ر عصاـ أضبد الب جي مر ع لابق

ص2
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كما عرفػ آخػر( )1بأنػ "ن ػاـ مػن ن ػم سبويػيف مشػركعات البنيػة األلالػية حيػ تع ػد
الدكلة إىل شاص مػن أشػااص القػانوف اػبػاص يطلػق عليػ شػركة اؼبشػركع دبو ػب اتفػاؽ يػربـ
بين مػػا يسػػمى الرتخػػيص تلتػػزـ شػػركة اؼبشػػركع دبقتلػػا بتصػػميم كبنػػاء مرفػػق مػػن مرافػػق البنيػػة
األلال ػػية ذات الط ػػابع اوقتص ػػادم كي ػػرخص لش ػػركة اؼبش ػػركع بتمل ػػك أ ػػوؿ ه ػػثا اؼبش ػػركع
كتشغيل بنفس ا أكعن طريق الغري كيكوف عائد تشغييف اؼبرفق خالصان ؽبػا علػى كبػو ييبكن ػا مػن
الػرتداد تكلفػػة اؼبشػركع كربقيػػق هػام ربػػح طػواؿ مػػدة الرتخػيص كتلتػػزـ شػركة اؼبشػػركع بنقػػيف
ملكية أ وؿ اؼبشركع إىل الدكلة عند ااية مدة الرتخيص".
هػػثا كقػػد ذهػػب انػػب مػػن الفق ػ ()2إىل تعريػػف عقػػد البػػوت بأن ػ "مػػنح اغبكومػػة ؼبػػن
يرغ ػػب ه اولػ ػػتثمار ه إح ػػدل مشػ ػػركعات البنيػ ػػة األلال ػػية كاؼبرافػ ػػق العام ػػة مػ ػػن األف ػ ػراد أك
الشػػركات اػبا ػػة فر ػػة إقامػػة اؼبشػػركع علػػى األرض ال ػ ربػػددها الدكلػػة كربمل ػ أعبػػاء ش ػراء
كتزكيػػد اؼبشػػركع باؼبعػػدات كالتكنولو يػػا الالزمػػة كربمل ػ بكافػػة نفقػػات التشػػغييف كذلػػك مقابػػيف
حصػػوؿ اؼبسػػتثمر علػػى إي ػرادات تش ػغييف اؼبشػػركع خػػالؿ الفػػرتة ال ػ ربػػددها ل ػ اغبكومػػة كال ػ
تعػػرؼ بفػػرتة اومتيػػاز كبعػػد انت ػػاء هػػث الفػػرتة ي ػػتم ربويػػيف اؼبش ػػركع اىل اغبكوم ػػة ال ػ وب ػػق ؽبػػا
التصرؼ في كفقان ؼبا ترا من اعتبارات قومية أك اقتصادية".
()3
ه ػػثا كق ػػد عرفتػ ػ عبن ػػة األم ػػم اؼبترب ػػدة للق ػػانوف التج ػػارم اؼبعركف ػػة بػ ػ ػ (اينسػ ػرتاؿ) بأنػ ػ
"شػػكيف مػػن أشػػكاؿ سبويػػيف اؼبشػػركعات سبػػنح اغبكومػػة دبو ب ػ ؾبموعػػة مػػن اؼبسػػتثمرين يطلػػق

ط0

( )1ان ػػر ػػالح لػػرم الػػدين التن ػػيم القػػانوين كالتعاقػػدم ؼبشػػركعات البنيػػة اولالػػية دار الن لػػة العربيػػة
 5110ص.99
( )2ان ػػر عبػػد الفتػػاح بيػػومي حجػػازم عقػػود البػػوت ( )B.O.Tه القػػانوف اؼبقػػارف دار الفكػػر اعبػػامعي ط0
 5106ص 09كقاربػػثلك ضبػػدم عبػػدالع يم عقػػد البنػػاء كالتشػػغييف كالتربويػػيف بػػن الن ريػػة كالتطبيػػق حب ػ
مقدـ إىل الندكة العلميػة األكىل لعقػود البػوت) ) B.O.Tاؼبنعقػدة ه أكاديبيػة السػادات ه الفػرتة مػن  57اىل
 90فربايػػر  5110ص 9كقػػارب ذلػػك ؿبمػػد ؿبمػػد بػػدراف الن ػػاـ القػػانوين ؼبشػػركعات البػػوت حبػ مقػػدـ
للملسبر الدك لعقود البوت اؼبنعقد ه القاهرة من  -8-7اكتوبر  0997ص.2
( )3تقري ػػر عبنػ ػ األم ػػم اؼبترب ػػدة للق ػػانوف التج ػػارم ال ػػدكرة التال ػػعة كالعش ػػركف اؼبنعق ػػدة بنيوي ػػورؾ ه  58م ػػايو ح ػػب
 09يونيو  099ربت عنواف األعماؿ اؼبقبلة اؼبتعلقػة بالبنػاء كالتشػغييف كنقػيف اؼبلكيػة كؼبزيػد مػن التفصػييف حػوؿ
هػػثا التقريػػر ان ػػر عصػػاـ أضبػػد اؼبر ػػع السػػابق ص2كمابعػػدها مػػاهر ؿبمػػد حامػػد الن ػػاـ القػػانوين لعقػػد
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علي م اورباد اؼبا للمشركع امتياز لبناء مشركع معػن كتشػغيل كإدارتػ كالػتغالل ذباريػان لعػدد
مػػن السػػنين تكػػوف كافيػػة ولػػرتداد تكػػاليف البنػػاء إىل انػػب ربقيػػق أرب ػاح منالػػبة مػػن عوائػػد
التشػػغييف كالػػتغالل ذباري ػان أكمػػن اؼبزايػػا األخػػرل اؼبمنوحػػة ؽبػػم ضػػمن عقػػد اومتيػػاز كه اايػػة
اومتيػاز تنتقػيف ملكيػػة اؼبشػركع إىل اغبكومػة دكف أم تكلفػػة أك دبقابػيف تكلفػة منالػػبة يكػوف قػػد
ت اإلنفاؽ علي مسبقان أثناء التفاكض على منح اؼبشركع".
كمن اعبدير بالثكر اإلشارة هنا إىل أف عبنة األمم اؼبتربػدة للقػانوف التجػارم قػد أطلقػت
علػػى عقػػود البػػوت تسػػمية مشػػاريع البنػػاء كالتشػػغييف كالنقػػيف كذلػػك ه تقريرهػػا لعػػاـ0996ـ مث
أطلقػت علي ػا تسػمية مشػاريع اؽبياكػيف األلالػػية ذات التمويػيف اػبػاص ه تقريرهػا الصػادر عػػاـ
0997ـ مث أطلقػػت علي ػػا تسػػمية مشػػاريع البنيػػة األلالػػية ا﵀مولػػة مػػن القطػػاع اػبػػاص كذلػػك
ه تقريرهػػا للعػػاـ  0999ـ كمػػلخران أطلقػػت علي ػػا تسػػمية األعمػػاؿ اؼبمكنػػة ه اؼبسػػتقبيف بشػػأف
(.)1
مشاريع البنية التربتية اؼبمولة من القطاع اػباص كذلك ه تقريرها للعاـ "5110
كمػا أف من مػة األمػم اؼبتربػدة للتنميػة الصػػناعية (اليونيػدك) قػد عرفػػت عقػد البػوت بأنػ
"ا طالح أك ياغة ولتاداـ القطاع اػباص ليقػوـ دبشػركعات التنميػة األلالػية الػ كانػت
مػػن قبػػيف حكػران علػػى القطػػاع العػػاـ ذلػػك أف سبويػػيف هػػث اؼبشػػركعات هػػو زاكيػػة األلػػاس ؼبف ػػوـ
عقد البوت".
كيعػػد ا ػػطالح البػػوت ( )B.O.Tه حػػد ذاتػ اختصػػاران لػػثالث كلمػػات إقبليزيػػة كهػػي
( )Buildكال ػ تعػػين البنػػاء ككلمػػة ( )Operateكال ػ تعػػين التشػػغييف ككلمػػة ()Transfer
كالػ تعػػين نقػػيف اؼبلكيػػة كبػػثلك يكػػوف مصػػطلح البػػوت معػربان عػػن عقػػود البنػػاء كالتشػػغييف كنقػػيف
اؼبلكيػػة كقػػد ت اختصػػار بأخػػث األحػػرؼ األكىل مػػن التسػػمية اإلقبليزيػػة اؼبشػػار إليػ أنفػان ليصػػبح
اؼبصطلح اؼبعركؼ كاؼبش ور هو (.)B.O.T

امعػػة الزقػػازيق

 5119ص08

=

عبػػد الفتػػاح بيػػومي اؼبر ػػع السػػابق ص 05كمػػا

البػػوت أطركحػػة دكتػػورا
بعدها.
( )1ؼبزي ػػد م ػػن التفا ػػييف أن ػػر ؿبم ػػد ال ػػركيب عق ػػود التش ػػييد ك اول ػػتغالؿ كالتس ػػليم ( )B.0.Tدار الن ل ػػة
العربية ط 5119 0ص 52عبد الفتاح بيومي مر ع لابق ص.09
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كقػػد ذهػػب ال ػػبعض()1إىل أف أكؿ مػػن ال ػػتعميف اختصػػار(  )B.O.Tليكػػوف مع ػربان ع ػػن
عقود البناء كالتشغييف كنقيف اؼبلكية هو رئيس الوزراء الرتكي (تر وتأكزاؿ) ه بداية الثمانينيػات
كذلػػك أثنػػاء ا تماع ػ بر ػػاؿ األعمػػاؿ كاؼبسػػتثمرين كأ ػػرباب شػػركات اؼبقػػاكوت مػػن القطػػاع
اػباص ب ً
عيد قباح ه اونتاابات الربؼبانية كأثناء شرح ػبطط اؼبستقبلية كالرتاتيجيت اؼبقبلػة
ي
لػػعيان إلنعػػاش كربسػػن اوقتصػػاد الرتكػػي كالقػػائم علػػى إلػػناد اؼبشػػركعات التنمويػػة اعبديػػدة ه
البالد إىل القطاع اػباص بصيغة عقود البوت ). )B.O.T
كعلى الرغم فبا تقدـ فإف البعض( )2يرل عدـ دقػة ا ػطالح البػوت ) (B.O.Tكأنػ و
يعػػرب عػػن حقيقػػة اغبػػاؿ ه اؼبشػػركعات اؼبتعاقػػد علي ػػا بن ػػاـ البػػوت كال ػ زبػػوؿ شػػركة اؼبشػػركع
حيػػازة األرض علػػى لػػبييف اونتفػػاع كلػػيس علػػى لػػبييف التملػػك كمػػن مث فػػإف اختصػػار البػػوت
)-(B.O.Tكالثم يعين نقيف اؼبلكية -يكوف ا طالحان غري دقيق ألف اؼبلكيػة مل تنتقػيف أ ػالن
مػػن مالك ػػا كإمبػػا الػػثم انتقػػيف إىل شػػركة اؼبشػػركع هػػو اغبيػػازة ال ػ لػػتعود وحق ػان ؼبالك ػػا بعػػد
انت اء عقد اومتياز (بوت) حي أف كاقع اغبػاؿ يلكػد بػأف شػركة اؼبشػركع إمبػا سبتلػك العنا ػر
الػ أك ػػد ا كالالزمػػة إلقبػػاز اؼبشػػركع كػػاآلوت كاؼبعػػدات كاأل ػػزة كو سبتلػػك اؼبرفػػق ذاتػ بػػيف
إف ملكيت ػػا ؽبػػث اؼبعػػدات و تكػػوف هػػي األخػػرل مطلقػػة كإمبػػا أثنػػاء تنفيػػثها للمشػػركع فق ػ
كقبػػيف سبػػاـ تشػػييد أم إاػػا سبتلػػك هػػث اؼبو ػػودات مػػا دامػػت مسػػتقلة عػػن اؼبرفػػق كمل تػػدخيف ه
كيان بعد.
كلعيف مثيف هثا التربلييف هو الثم دعى البعض()3إىل كضع تعريػف لعقػود البػوت يكػوف
أكثر دقة كانلباطية من حي اؼبف وـ حي عرؼ عقد البوت بأن "عقػد يػربـ بػن الدكلػة أك
إحػػدل اعب ػػات اإلداريػػة التابعػػة ؽبػػا كطػػرؼ خػػاص أ نػػي عػػادة مػػا يتاػػث شػػكيف الشػػركة تطلػػق
علي ػػا ش ػػركة اؼبش ػػركع بغ ػػرض تش ػػييد إح ػػدل اؼبراف ػػق العام ػػة ذات الطبيع ػػة اوقتص ػػادية عل ػػى
حسػ ػػاب تلػ ػػك الشػ ػػركة كقيام ػ ػػا مقابػ ػػيف ذلػ ػػك بالػ ػػتغالؿ اؼبرفػ ػػق كاغبصػ ػػوؿ علػ ػػى عائػ ػػد ه ػ ػػثا

( )1أن ر هاين الح لرم الدين اؼبر ع السابق ص 99عبدالفتاح بيومي اؼبر ع السابق ص.00-01
( )2ؿبمػػد الػػركيب اؼبر ػػع السػػابق ص  99كمػػا بعػػدها عصػػاـ أضبػػد اؼبر ػػع السػػابق ص 51مػػاهر ؿبمػػد حامػػد
اؼبر ع السابق ص. 97
( )3ان ر ؿبمد الركيب اؼبر ع السابق ص.07
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اول ػػتغالؿ طػ ػواؿ م ػػدة التعاق ػػد كه ااي ػػة تل ػػك اؼب ػػدة تلت ػػزـ الش ػػركة بتس ػػليم اؼبرف ػػق إىل اعب ػػة
اإلدارية اؼبتعاقدة دكف أم مقابيف كخاليان من كافة األعباء كحبالة يدة".
كيػػثهب الػػبعض( )1ه معػػرض تعليقػ علػػى هػػثا التعريػػف بأن ػ ابتعػػد عػػن الرتصبػػة اغبرفيػػة
ؼبص ػػطلح ) (B.O.Tحيػ ػ ال ػػتبدؿ كلم ػػة (البناء)بكلم ػػة تش ػػييد كال ػػتبدؿ كلم ػػة (التش ػػغييف)
بكلم ػػة اولػ ػػتغالؿ ككػ ػػثلك الػ ػػتبدؿ كلمػ ػػة (نقػ ػػيف اؼبلكية)بكلمػ ػػة التسػ ػػليم لتصػ ػػبح التسػ ػػمية
السليمة كفقان ؽبػثا الػرأم مػن الفقػ هػي عقػود التشػييد كاولػتغالؿ كالتسػليم –وهاا ماا يديادل
ال اح ااث ف ااي ها ا ا الص اادد-ك ػػوف ه ػػثا التفسػػري أكث ػػر دقػػة م ػػن التسػػمية الس ػػابقة حي ػ اف
الػػتادـ مصػػطلح تشػػييد تعػػد أكلػػع كأمشػػيف للتعبػػري علػػى اؼبف ػػوـ اغبقيقػػي لعقػػود البػػوت ألف
شركة اؼبشركع و تقوـ بعملية البناء كاإلنشػاء فقػ كإمبػا قػد تقػوـ بوضػع الدرالػات كالتصػاميم
كمػػن مث تبػػدأ ه عمليػػة البنػػاء كمػػا أف شػػركة اؼبش ػػركع تقػػوـ بتج ي ػػز اؼببػػمل ب ػػاأل زة كاؼبعػػدات
الالزمػػة ولػػتغالل فبػػا يعػػين أف الػػتاداـ كلمػػة تشػػييد تفػػي بكافػػة هػػث األعمػػاؿ هػػثا كيعتػػرب
التاداـ مصطلح اولػتغالؿ أكلػع مف ومػان مػن الػتاداـ مصػطلح التشػغييف حيػ أف شػركة
اؼبشػػركع بع ػػد ال ػػتكماؽبا لعملي ػػة التش ػػييد إمب ػػا تق ػػوـ بال ػػتغالؿ اؼبش ػػركع بكاف ػػة الط ػػرؽ اؼبمكن ػػة
كاؼبتاحػة مػن أ ػيف ربصػييف الػربح كهػثا العمػيف لػيس ؾبػرد عمليػػة تشػغييف للمشػركع فربسػب كإمبػػا
تشميف كافة أنواع اولتغالؿ اؼبتاحة .
هػػثا كيعتػػرب الػػتاداـ مصػػطلح التسػػليم أكلػػع مف ومػان كتعبػريان عػػن كاقػػع اغبػػاؿ ه عقػػود
البوت من التاداـ ا طالح نقيف اؼبلكية الثم و يعرب عن حقيقة كآليػة ن ػاـ البػوت اؼبعمػوؿ
ب ػ ه كافػػة دكؿ العػػامل حي ػ أف شػػركة اؼبشػػركع و سبتلػػك األرض اؼبقػػاـ علي ػػا اؼبشػػركع كإمبػػا
ربوزهػػا بقصػػد الػػتغالؽبا كاونتفػػاع ػػا ؼبػػدة مػػن الػػزمن طالػػت أك قصػػرت وبػػددها عقػػد اومتيػػاز
كبانت اء هث اؼبدة تقوـ شركة اؼبشركع بتسػليم مػا ه حوز ػا كهػو اؼبشػركع إىل الدكلػة حيػ أف
كاقع اغباؿ ه عقود البوت و هبعيف شركة اؼبشركع مالكة ل (.)2
ومااا يالحاااه ال احااث علااك مجماال التعريفااات التااي قيل ا كمرباكلػػة ػػادة لوضػػع
تعريفػان دقيقػان كمنلػبطا لعقػد البػوت إمبػا ػػاءت متقاربػة ه كثػ وري من ػا ه ك ػف ا ألطػراؼ عقػػد
البوت كأف الدكلة تعػد طرفػان ألالػيان فيػ كأف هػثا القػوؿ كإف كػاف يبثػيف الغالبيػة ه عقػود البػوت
( )1ان ر كضاح ؿبمود اؼبر ع السابق ص. 99
( )2ان ر ؿبمد الركيب اؼبر ع السابق ص  07كما بعدها كضاح ؿبمود اؼبر ع السابق ص 99كما بعدها.
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إو أنػ لػػيس هنػػاؾ مػػا يبنػػع مػػن أف يكػػوف أطػراؼ عقػػد البػػوت مػػن اعب ػػات اوعتباريػػة اػبا ػػة
كمػػا لػػو تعاقػػدت إحػػدل الشػػركات اػبا ػػة اؼبملوكػػة ألف ػراد خ ػواص مػػع شػػركة اؼبشػػركع لتشػػييد
مشركع معن بن اـ البوت.
وماان األمثلااة الااقعيااة علااك ها ل الصااارة مػػن ػػور التعاقػػد بن ػػاـ البػػوت مػػا قامػػت بػ
قريػػة ( ولػػدف بيػػت ) السػػياحية دبدينػػة الغردقػػة بطػػرح مشػػركع لتشػػييد ؿبطػػة ميػػا بصػػيغة عقػػد
البػػوت كمػػا أف نػػادم الصػػيد اؼبصػػرم قػػد طػػرح مشػػركعان بنػػاء ػػالة أللعػػاب البػولين كالبليػػاردك
بصػػيغة عقػػد البػػوت ؼبػػدة عشػػرة لػػنوات كمػػا أف ذات النػػادم قػػد طػػرح مشػػركعان آخػػر بن ػػاـ
البوت إلنشاء راج متعػدد الطوابػق بن ػاـ البػوت فبػا حػدل دبجموعػة مػن النػوادم اؼبصػرية إىل
(.)1
اوقتداء بنادم الصيد ه طرح عدة مشاريع بصيغة البوت
وماان ثااب ياارف ال احااث بااأ قب ارام عقااد ال ااات لاايس مقصاااراً علػػى أشػػااص القػػانوف
العاـ فربسػب الدكلػة أك إحػدل مللسػا ا العامػة كإمبػا قػد يػربـ بػن مسػتثمرين خػواص شػركة
اؼبشركع من ة كشركة التثمارية خا ة من ة أخرل.
اما أ ال احث يارف باأ مجمال التعريفاات الةاابقة قػد ركػزت علػى أف عقػد البػوت
إمبا يربـ إلقامة مرفق عاـ أك مشركع من مشركعات البنية األلالية ال ربقػق اؼبصػلربة العامػة
أك تست دؼ تسيري عميف اؼبرافق العامة كتشييد اؼبطارات أك اؼبػوان أك ؿبطػات اؼبػاء كالك ربػاء
أك اوتصػػاوت أك الطػػرؽ كالكبػػارم كغريهػػا مػػن اؼبشػػركعات كهػػثا كإف كػػاف الغالػػب ه عقػػود
البػػوت إو أنػ سبػػت عقػػود بػػوت تػيػربـ ألغػراض اقتصػػادية أك ذباريػػة حبتػػة كو تسػػت دؼ اؼبصػػلربة
العام ػػة كم ػػا يف ػػم م ػػن ؾبم ػػيف التعريف ػػات اؼبش ػػار إلي ػػا ك ػػأف ت ػػربـ الدكل ػػة أك أح ػػد األش ػػااص
اوعتباري ػػة اػبا ػػة مش ػػاريع ل ػػياحية أك ترفي ي ػػة أك إنش ػػاء ػػاوت رياض ػػية أك مراك ػػز ذباري ػػة
عمالقة تست دؼ ربقيق الربح كالكسب اوقتصادم كالتجارم فبػا يعػين قصػور هػث التعريفػات
عن اؼبعمل اغبقيقي لعقود البوت ).)B.O.T
وبناءاً علك ما تقدم فإ ال احث يعارف عقااد ال اات بأنهاا ػيغة خا ػة مػن العقػود
ال تست دؼ توفري التموييف اػباص تتم دبو ب اتفاؽ بن ة حبا ة إىل إقامة مشػركع عػاـ
( )1ؼبزيػػد مػػن التفا ػػييف أن ػػر مػػاهر ؿبمػػد حامػػد مر ػػع لػػابق ص 52ؿبمػػد جػػت قايػػد إقامػػة اؼبشػػركعات
اولػ ػػتثمارية بن ػ ػػاـ البػ ػػوت ) )B.O.Tدار الن لػ ػػة العربيػ ػػة ط 5111 0ص 005عصػ ػػاـ أضبػ ػػد اؼبر ػ ػػع
السابق ص .07
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أك اقتصادم مع مستثمر خاص ذك كفػاءة فنيػة كماليػة عاليػة كؼبػدة مػن الػزمن سبػنح مػن خالؽبػا
اؼبسػػتثمر اػبػػاص اإلذف بإقامػػة اؼبشػػركع كالػػتغالل خػػالؿ مػػدة معقولػػة متفػػق علي ػػا كبانت ائ ػػا
يقوـ بتسليم اؼبشركع إىل اعب ة اؼبتعاقدة دكف أية تكاليف مادية كحبالة يدة.
ها ا وتجادر االشاارة الاي أناه لاب يارد أض تعرياف لعقااد ال اات ضػمن قػانوف تشػػجيع
اولتثمار الليي رقم( )9لسنة5101ـ كامبا اكرد شػركطا ألزمػة ه اؼبشػركعات اولػتثمارية اؼبػراد
تشػييدها كالػتغالؽبا كذلػك دبو ػب اؼبػادة السػػابعة منػ كالػ و تسػعفنا ه تلمػس تعريفػا ؿبػػدد
لعقد البوت كو ح عقد اولتثمار عموما كعلػي ذات اؼبنػواؿ لػار قػانوف الػتثمار رأس اؼبػاؿ
األ ني العماين كالثم مل يورد هو اآلخر أم تعريف لعقد البوت.
الفسع الجانٌ :قيمًُ عكىد البىت وخماطسيا:
كمػػا هػػو معلػػوـ لػػدينا بػػأف التعاقػػد بصػػيغة البػػوت ) (B.O.Tمػػن حسػػنات أن ػ ىبفػػف
األعباء اؼبالية الثقيلة عن كاهيف الدكلة أك اعب ة اؼبتعاقدة اؼبليفة ؽبثا الن اـ حيػ يلقػي ن ػاـ
البوت دب مة سبوييف اؼبشركعات األلالػية أك اوقتصػادية إىل القطػاع اػبػاص ف ػو الػثم يتربمػيف
نفقػػات كأعبػػاء التشػػييد كالتشػػغييف ط ػواؿ مػػدة امتيػػاز البػػوت فبػػا هبنػػب اؼبوازنػػة العامػػة للج ػػة
اؼبتعاقػ ػػدة هػ ػػث النفقػ ػػات اؼباديػ ػػة العاليػ ػػة كخصو ػ ػان إذا علمنػ ػػا بػ ػػأف إقامػ ػػة مشػ ػػركعات البنيػ ػػة
األلالػية أك حػػب اؼبشػػركعات ذات الطػػابع التجػػارم أك السػياحي كالرتفي ػػي إمبػػا تتطلػػب أمػواؿ
طائلة إلقبازها على أرض الواقع ناهيك عن احتيا ػا للتكنولو يػا اغبديثػة الػ تفتقػدها كثػريان
مػػن البلػػداف الناميػػة كاألقػػيف مبػوان كبػػثلك يكػػوف التعاقػػد مػػن خػػالؿ ن ػػاـ البػػوت ذك فائػػدة كبػػرية
للدكلػػة يب ىكن ػػا مػػن تو ي ػ مواردهػػا اؼبتواضػػعة إىل مش ػػركعات أخ ػػرل م مػػة كذات نفػػع مباش ػػر
ؼبواطني ػػا كػػالتعليم كالصػػربة كالقلػػاء مػػثالن أمػػا دكرهػػا خبصػػوص اؼبشػػركعات األلالػػية األخػػرل
فإمبػػا تقتصػػر علػػى اإلشػراؼ كاؼبراقبػػة لسػػري العمػػيف كمراحلػ اؼباتلفػػة الػػثم يلػػطلع بػ اؼبسػػتثمر
اػباص.
هػثا كيتميػػز األخػػث بصػػيغة البػػوت كألػػس للتعاقػد بأنػ ىبلػػق فػػرص عمػػيف ؼبػواطين الدكلػػة
اؼبليفة كيقلي على مشاكيف البطالة كالتلام حي إف اؼبدة الزمنيػة الطويلػة لعقػد البػوت إمبػا
سب ىك ػػن أع ػػدادان وب ػػأس ػػا م ػػن مػ ػواطين ال ػػدكؿ اؼبل ػػيفة لاللترب ػػاؽ بس ػػوؽ العم ػػيف ض ػػمن ش ػػركة
اؼبشػػركع كمػػا أن ػ يعطػػي الفر ػػة للعديػػد مػػن الشػػركات الوطنيػػة دباتلػػف أغراض ػ ا لاللب ػراط ه
تنفيػػث مراحػػيف اؼبشػػركع كخصو ػان شػػركات اؼبقػػاكوت كشػػركات التموين ػو التوريػػد كغريه ػػا ع ػػن
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طريػػق التعاقػػد مػػن البػػاطن مػػع شػػركة اؼبشػػركع كهػػثا ه ؾبملػ إمبػػا يقلػػي علػػى مشػػاكيف البطالػػة
كالفقر كمن مث القلاء على العديد من اؼبشاكيف او تماعية كالسيالية كاوقتصادية كيرفػع مػن
معدؿ النمو اوقتصادم ه الدكلة اؼبليفة للبوت(.)1
ل ػػثا قب ػػد أف بع ػػض ال ػػدكؿ كخصو ػ ػان ه العػ ػػامل الثال ػ ػ تق ػػوـ بالعدي ػػد م ػػن الرتتيبػ ػػات
كالتربوطات لاللتفادة من هث اؼبيزة لعقود البػوت عػن طريػق التصػدارها للتشػريعات القانونيػة
الالزمػػة غبماي ػػة العمال ػػة الوطنيػػة العامل ػػة م ػػع شػػركة اؼبش ػػركع ض ػػمانان غبقػػوؽ مواطني ػػا كت ػػوفري
اغبمايػػة القانونيػػة ؽبػػم فمػػثالن :قبػػد أف اؼبشػػرع ه صب وريػػة مصػػر العربيػػة قػػد أ ػػدر القػػانوف رقػػم
( )099لسػػنة  0980ـ كمػػن خػػالؿ م ػواد كأحكػػاـ هػػثا القػػانوف خصو ػػا ه اؼب ػواد مػػن (079
حب  )076كال تقلي بو ػوب أو يقػيف عػدد اؼبصػرين العػاملن ػث الشػركات كم مػا كانػت
مشػاركة الطػػرؼ األ نػي – عػػن نسػبة ( )%91مػػن ؾبمػػوع العػاملن كأو يقػػيف مػا يتقاضػػون مػػن
أ ور عن (  )%81مػن أ ػور العػاملن األ انػب كأف و يقػيف عػدد الفنيػن كاإلداريػن اؼبصػرين
عن نسبة ()%72كبثلك ليلمن اؼبشرع اؼبصرم ضباية فعالة للقول العاملة اؼبصرية كمكافربػة
البطالة كخلق الكوادر اؼبلهلة كذات الػاربة (.)2
امااا أ الم اارع اللي ااي وماان خاااله قااانا ت ااجي اال ااتثمار قػػد نػػص ه اؼبػػادة
الثالثػػة من ػ علػػى أف هػػثا القػػانوف ي ػػدؼ إىل تأهيػػيف كتنميػػة العنا ػػر الليبيػػة فني ػان كرفػػع كفاء ػػا
كإكسػػا ا م ػػارات متقدمػػة كتػػوفري فػػرص العمػػيف ؽبػػا كذلػػك دبو ػػب أحكػػاـ الفقػػرة األكىل مػػن
اؼبػػادة الثالثػػة اؼبشػػار إلي ػػا كمػػا أف اؼبػػادة السػػابقة مػػن ذات القػػانوف قػػد أكػػدت علػػى ضػػركرة
توفري كاػائف لبيػدم العاملػة الليبيػة دبػا و تقػيف عػن  % 91مػن العمػيف علػى تػدريب ا كاكسػا ا
( )1ؼبزيد من التفصييف ان ر عصاـ أضبد اؼبر ع السابق ص 6كما بعدها كضػاح ؿبمػود اؼبر ػع السػابق ص-96
 97هػػاين ػػالح اؼبر ػػع السػػابق ص 028كمػػا بعػػدها صبػػاؿ نصػػار مصػػطفى حسػػن مشػػركعات البػػوت
مشػركعات البنػاء كالتملػك كالتشػغييف كالتمويػيف حبػ مقػدـ إىل مػلسبر التنميػة اإلداريػة اؼبنعقػد ه كليػة اغبقػوؽ
امعة القاهرة ه العاـ 0997ـ ص.9
( )2ان ر الياس نا ػيف العقػود الدكليػة عقػود البػوت( )B.O.Tه القػانوف اؼبقػارف منشػورات اغبلػي اغبقوقيػة
ط 3111 3ص 117-112رم ػػزم زك ػػي اوقتص ػػاد السيال ػػي للبطال ػػة للس ػػلة ع ػػامل اؼبعرف ػػة ع1887 3
ص 111كما بعدها دكيب حسن اوذباهات اغبديثة ه عقود اولتزاـ كتطبيقا ا على عقػود البنػاء كالتشػغييف
كنقػػيف اؼبلكيػػة البػػوت (  )B.O.Tاطركحػػة الػػدكتورة امعػػة ألػػيوط  3112ص 512مر ػػع لػػابقة ص512
إبراهيم الش اكم عقد امتياز اؼبرفق العاـ ) )B.O.Tدار الن لة العربية القاهرة ط21 3113 1
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اؼب ػػارات كاػبػربات الفنيػػة كذلػػك دبو ػػب أحكػػاـ الفقػػرة السػػابقة مػػن اؼبػػادة السػػابقة اؼبشػػار إلي ػػا
آنفا .
()1
كه ه ػػثا الص ػػدد ي ػػثهب ان ػػب م ػػن الفقػ ػ إىل أف اعتم ػػاد ن ػػاـ الب ػػوت كأل ػ و
ػاس
للتعاقد ه ؾباؿ مشركعات البنية التربتية إمبا يسػ يف كيسػرع مػن عمليػات نقػيف التكنولو يػا بػن
ـبتلػػف بلػػداف العػػامل كخصو ػػان الػػدكؿ الناميػػة كاألقػػيف مب ػوان حي ػ ان ػ كمػػن خػػالؿ الس ػػعي
الػػدؤكب كاؼبتوا ػػيف مػػن قبػػيف شػػركة اؼبشػػركع ه تقػػدمي أفلػػيف مػػا لػػدي ا مػػن إمكانيػػات كقػػدرات
للفػػوز بػػأكرب قػػدر مػػن عقػػود البػػوت كربقيػػق أكػػرب عائػػد رحبػػي فإاػػا تسػػتادـ ه ذلػػك أفلػػيف
الولػػائيف كالطػػرؽ التكنولو يػػة ال ػ ت التو ػػيف إلي ػػا حػػديثان كأف مػػن شػػاف ذلػػك أف ىبلػػق بي ػػة
تقنيػػة عاليػػة ه الدكلػػة اؼبلػػيفة لن ػػاـ البػػوت فبػػا يػػنعكس بشػػكيف إهبػػايب ه تطػػوير البنيػػة ا﵀ليػػة
الصناعية ككافة اؼبرافق العاملة فبا يعود بالنفع كالرخاء اوقتصادم ه عموـ الدكلػة اؼبلػيفة كهػو
ما ينعكس كاقعيان ه الرفػع مػن اؼبسػتول الفػين لبيػدم العاملػة مػن خػالؿ تػدريب ا علػى أحػدث
الطرؽ التكنولو ية اؼبتبعة عاؼبيان ه ؾباؿ التشييد أك التشغييف فيفتح بثلك أمػاـ هػث العنا ػر
الوطنيػة لػػوؽ التأهيػيف كالعمػػيف التقػػين ا﵀لػي كالػػدك ولاايس أده علاك ها ل المياازة فااي عقاااد
ال ااات ما اان قي ا ااام شا ا ااراة (اااي  .جااي  .قه) الكاريااة الجنابيااة بالتعاقػػد مػػع مينػػاء دميػػاط
جبم وريػػة مصػػر العربيػػة مػػن خػػالؿ ػػيغة البػػوت كذلػػك إلقامػػة كتشػػييد ؿبطػػة حبريػػة كمسػػتودع
كبػػري للرباكيػػات حيػ ت إقامػػة (أثنػػاف كعشػػركف رافعػػة سػرية متطػػورة) تعمػػيف بأحػػدث الطػػرؽ
كالولػػائيف التكنولو يػػة العاؼبيػػة حي ػ أقبػػز هػػثا اؼبشػػركع العمػػالؽ كلػػلم إىل مينػػاء دميػػاط ه
العاـ ( )5118األمر الثم كاف ل بالغ الفائدة ه خلق بي ة تقنيػة ه ؾبػاؿ عمػيف مينػاء دميػاط
ككاف ػػة اؼبػ ػوان اؼبصػ ػرية األخ ػػرل الػ ػ ال ػػتفادت م ػػن التجرب ػػة التكنولو ي ػػة اؼبس ػػتعملة ه مين ػػاء

ص61-29

خالػػد

( )1ان ػػر دكيػػب حسػػن مر ػػع لػػابق ص  209كمػػا بعػػدها كعا ػػم أضبػػد اؼبر ػػع السػػابق
عطي ػػة الن ػػاـ الق ػػانوين لعق ػػود التش ػػييد كالتش ػػغييف كنق ػػيف اؼبلكي ػػة رل ػػالة اؼبا س ػػتري امع ػػة الق ػػاهرة 5119
ص 06كما بعدها هاين الح مر ع لابق ص  088 – 087اليػاس نا ػف مر ػع لػابق ص 096كمػا
بعدها.
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دميػػاط ناهيػػك عػػن تأهيػػيف كتػػدريب العديػػد مػػن العنا ػػر الوطنيػػة اؼبص ػرية عل ػػى هػػث التقنيػػة
اغبديثة للغاية(.)1
كما أف هناؾ من يرل بأف النجاح الكبري الثم حققػ ن ػاـ البػوت إمبػا يكمػن ه كونػ
يبثػػيف ػػيغة معتدلػػة للتعاقػػد ف ػػي دبثابػػة اػبيػػار الول ػ ه الشػػراكة بػػن القطػػاع العػػاـ كاػبػػاص
خبصػػوص سبويػػيف مشػػركعات البنيػػة األلالػػية فبػػا عػػيف حػػب ال ػرأم العػػاـ عبم ػػور اؼبنتفعػػن مػػن
ػػيغة البػػوت متقػػبالن كمتفػػائالن ػػدان ػثا الن ػػاـ الػػثم و يػػرهن مقػػدرات الدكلػػة لب نػػي كإمبػػا
ي يف اؼبشركع كأ ول اؼباتلفة ملكان خالصػان للدكلػة كو ييعػرض اوقتصػاد الػوطين للاطػر كهػو
مػػا يليػػد الواقػػع العملػػي اؼبتمثػػيف ه الزيػػادة اؼبلػػطرة ه اوقػػداـ علػػى التعاقػػد ػػثا الن ػػاـ ليكػػوف
ألال ػان للتعاقػػد ه ـبتلػػف دكؿ العػػامل اغبػػدي من ػ كالنػػامي حي ػ أف الػػدكؿ اؼبتقدمػػة تسػػعى
كبصورة متعاامة إىل الشراكة مع القطػاع اػبػاص ه سبويػيف كافػة مشػاريع البنيػة األلالػية كذات
اوذبا مو ودان لدل الدكؿ النامية كاألقيف مبوان(.)2
ها ماا تداادل قحصاائية أجريا فاي العاام 1994م ،والتاي ااا مان نتائجهاا أف ()97
بلدان ناميان اذب إىل اعتماد القطاع اػباص فبػوون رئيسػيان ه مشػركعات البنيػة التربتيػة كذلػك دببلػغ
( )511مليػػار دكور حيػ زادت هػػث النسػػبة باؼبقارنػػة بػػاألعواـ السػػابقة حي ػ كانػػت ه لػػنة
 0988حب ػػدكد ( )991ملي ػػوف دكور فق ػ ػ كم ػػا أف نس ػػبة ( )%7م ػػن التوايف ػػات اػبا ػػة ه
مشاريع البنية األلالية كاف مصدر القطاع اػباص أك شركات اؼبشاريع ضمن ن ػاـ البػوت فبػا
دف ػػع البن ػػك ال ػػدك إىل الق ػػوؿ ب ػػأف قب ػػاح ه ػػث التوايف ػػات اػبا ػػة ل ػػيلدم حتم ػان إىل ارتف ػػاع
ؿبسوس ه نسبة األرقاـ اؼبالية اؼبشار إلي ػا ه السػنوات القادمػة كهػو مػا تليػد نسػبة األقػداـ
ن
علػػى ن ػػاـ البػػوت ه دكؿ كاهنغاريػػا كلػػلوفينيا كركمانيػػا كبولينػػا كلػػلوفاكيا بػػيف كمع ػػم بلػػداف
(.)3
العامل تقريبا
ص08-07

هػاين ػالح اؼبر ػع السػابق ص 087كمػا

( )1ؼبزيد من التفصييف ان ػر خالػد العطيػة مر ػع لػابق
بعدها عصاـ أضبد اؼبر ع السابق ص.61
( )2أن ر إلياس نا يف اؼبر ع السابق ص.020-021
( )3ؼبزيد من التفصييف حوؿ هث اإلحصائيات ان ر حبيب أبو قر التموييف الثايت للمشػاريع مػن قبػيف اؼبتع ػد (
 )B.O.Tحب ػ منشػػور ه ؾبلػػة القلػػاء اؼبػػا ع 5111 99ص 08كمػػا بعػػدها إليػػاس نا ػػيف اؼبر ػػع
السابق ص02كمابعدها.
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كفبػػا تقػػدـ كبنػػاءان علػػى األنبيػػة العمليػػة كالقانونيػػة لصػػيغة التعاقػػد )(B.O.Tكن ػران لتزايػػد
اإلقباؿ على طلب التعاقد بن ػاـ البػوت مػن قبػيف غالبيػة الػدكؿ الناميػة كاألقػيف مبوان(يونيػدك) فػأف
هث الدكؿ طلبت اؼبشػورة كالػرأم الفػين كالقػانوين مػن هػث اؼبن مػة حػوؿ مػدل ػدكل اللجػوء
إىل هث الطريقة ه التعاقد كإغباح هث الدكؿ ه طلػب اؼبزيػد مػن اؼبعلومػات اإلرشػادية كمػدل
فعاليػػة إقامػػة مشػػاريع البنيػػة التربتيػػة بن ػػاـ البػػوت تشػػييدان كتشػػغيالن كتطػػويران كربػػديثان فبػػا حػػدل
باؼبن مػػة الدكليػػة كالػػتجابة ؼبطالػػب هػػث الػػدكؿ بازبػػاذ مبػػادرة م مػػة للغايػػة تتمثػػيف ه إعػػداد
ؾبموعة من اإلرشػادات القانونيػة كالفنيػة الػ تسػاعد هػث الػدكؿ بتطػوير بنيت ػا األلالػية بنػاءان
علػػى ػػيغة البػػوت فبػػا يقلػػيف اؼباػػاطر اوقتصػػادية كاو تماعيػػة ال ػ قػػد تػػنجم عػػن إب ػراـ عقػػود
التنمية اؼبستدامة بصيغة عقود البوت كال سبتد لفرتات زمنية طويلة للغاية(.)1
قال أنااه وعلااك الاار،ب ماان األهميااة العمليااة والقانانيااة لعقاااد ال ااات والتااي يدياادها
ال اح ااث كو ش ػػك إو أف الواق ػػع العمل ػػي للتعاق ػػد بص ػػيغة الب ػػوت ق ػػد أث ػػار بع ػػض اونتق ػػادات
كألػػفر عػػن بعػػض اؼبسػػاكئ كاؼبثالػػب الناذبػػة عػػن هػػثا الن ػػاـ اغبػػدي نسػػبيان أف مػػا تطلب ػ منػػا
األمانػػة العلميػػة كاؼبوضػػوعية ه تنػػاكؿ هػػث اؼبوضػػوع هػػو الػػدافع كراء الرتكيػػز علػػى بعػػض هػػث
اؼبساكئ كاؼبااطر كهو ما يلكد انب معترب من الفقػ حيػ ذهػب الػبعض( )2إىل أف مػن
شػػأف التعاقػػد بن ػػاـ البػػوت أف يوبمػػيف الدكلػػة اؼبلػػيفة الكثػػري مػػن األعبػػاء الباه ػػة علػػى اؼبػػدل
البعيػػد كذلػػك عنػػدما تيقػػدـ الدكلػػة علػػى اولت ػزاـ بش ػراء اػبدمػػة أك اؼبنػػت مػػن شػػركة اؼبشػػركع مث
تقػػوـ الدكلػػة وحق ػان بإعػػادة طػػرح اػبدمػػة أك اؼبنػػت بسػػع ًر أقػػيف مػػن التكلفػػة كػػدعم ؼبواطني ػػا أك
وعتبارات ا تماعية أك ليالية معينة فبا يلدم عمليا إىل ربمل ا لتلك األعبػاء اؼباديػة اؼبرهقػة
ال كانت قد ٌأملت ه أف يتربمل ا اؼبموؿ اػب ػػاص أك ش ػػركة اؼبشػػركع ابتػػداءن كهػػو مػػا حػػدث
كاقعػػا ملمولػػا م ػػن قبػػيف هي ػػة الك ػ رباء اؼب ػػصرية كشػرك ػػة (ان ػرتا ن لػػيدم كريػػر) حي ػ ت إب ػراـ
اتفػػاؽ البػػوت بػػن الطػػرفن ه العػػاـ  0998كالػػثم ألػػزـ اغبكومػػة اؼبص ػرية ش ػراء الك ربػػاء مػػن
شركة اؼبشركع دببلغ لنوم يقدر حبوا ( )551مليوف دكور ؼبػدة ( 52لػنة) أم أف حصػيلة مػا
ص27

( )1ؼبزيػػد مػػن التفا ػػييف ان ػػر خالػػد العطيػػة اؼبر ػػع السػػابق ص8كمابعػػدها عصػػاـ أضبػػد اؼبر ػػع السػػابق
كما بعدها.
( )2ه ػػاين ػػالح اؼبر ػػع الس ػػابق ص  095دكي ػػب حس ػػن اؼبر ػػع الس ػػابق ص 229عص ػػاـ أضب ػػد اؼبر ػػع
السابق ص 65كما بعد .
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تشرتي اغبكومة اؼبصػرية خػالؿ مػدة العقػد بأكملػ هػو طبسػة مليػارات دكور كنصػف كهػو مػا
يفوؽ فعليان النفقات ال ربمل ا شركة اؼبشركع عند إقامت ا للمربطة الك ربائية.
كمػػا أف هنػػاؾ مػػن يػػرل( )1بأن ػ مػػن ـبػػاطر كمسػػاكئ التعاقػػد بصػػيغة عق ػػود الب ػػوت أف
يلدم إىل رهن البلد اؼبلػيف ؽبػثا النػوع مػن العقػود إىل األ نػي كيػلدم إىل اؽبيمنػة اوقتصػادية
كالسيالػػية علػػى كافػػة مقػػدرات الدكلػػة بسػػبب امتػػداد آثػػار عقػػد البػػوت إىل مػػدة زمنيػػة طويلػػة
للغايػػة كال ػ تصػػيف إىل تسػػعة كتسػػعن عام ػان متوا ػػلة كمػػا هػػو اغب ػاؿ ه عقػػد تشػػييد كتشػػغييف
قنػػاة السػػويس ناهيػػك إذا علمنػػا بػػأف شػػركات اؼبشػػاريع اؼبتعاملػػة بصػػيغة البػػوت هػػي ؾبموعػػة مػػن
الشػػركات الرأظباليػػة العمالقػػة كاؼبتربػػدة مالي ػان األمػػر الػػثم ي ػػدد السػػيادة كالوطنيػػة كاولػػتقرار
السيالػػي كاوقتصػػادم للبلػػد اؼبلػػيف ألف هػػث الشػػركات إمبػػا تسػػعى إىل ربقيػػق أكػػرب قػػدر مػػن
األرباح كلو على حساب رزكح مستقبيف الدكلة بيف كأ ياؿ مػن مواطني ػا ربػت رضبػة اولػتعمار
اوقتصادم كاؽبيمنة اوقتصادية كخصو ان ه البلداف النامية كاألقيف مبوان.
كم ػػا يلخ ػػث عل ػػى ن ػػاـ الب ػػوت بأن ػ ي ػػلدم إىل ال ػػتنزاؼ اؼبق ػػدرات اوقتص ػػادية للدكل ػػة
اؼبلػيفة علػى اؼبػػدل البعيػد كخصو ػػا الػدكؿ الػ تبػػالغ ه الػدعم اغبكػػومي لشػركات اؼبشػػاريع
لػػدي ا أك تلػػك ال ػ تقػػدـ اغب ػوافز اولػػتثمارية السػػاية للمسػػتثمرين اػب ػواص كغػػالبيت م كمػػا
نعلػػم مػػن األ انػػب كلػػيس الوطنيػػوف كاؼببالغػػة ه تقػػدمي اإلعفػػاءات الل ػريبية كاعبمركيػػة لشػػركة
اؼبشػػركع أك تقػػدمي اإلعانػػات كالػػدعم اغبكػػومي كالق ػػركض اؼباليػػة اؼببػػالغ في ػػا بفوائػػد منافلػػة
للغايػػة أك منرب ػػا اولػػتغالؿ الكامػػيف ألراضػػي اؼبشػػركع بشػػكيف ؾبػػاين كمنرب ػػا حػػب ػػزء مػػن
األراضػػي الػػاكرة ألرض اؼبشػػركع للتمػػدد خالؽبػػا ألغ ػراض إقبػػاز اؼبشػػركع فبػػا يعطػػيف اولػػتفادة

ط5115 0

( )1ان ػػر ػػابر نصػػار عقػػود البػػوت ( )B.O.Tكالتطػػوير اغبػػدي لعقػػد اولتػزاـ دار الن لػػة العربيػػة
ص60كمابعػػدها عا ػػم أضبػػد اؼبر ػػع السػػابق ص 69دكيػػب حسػػن اؼبر ػػع السػػابق ص 55-50كضػػاح
ؿبمػػود اؼبر ػػع السػػابق ص  96كمػػا بعػػدها ؿبمػػد جػػت اقامػػة اؼبشػػركعات اولػػتثمارية كفقػػا لن ػػاـ البنػػاء
كالتشغييف كنقيف اؼبلكية ( )B.OTدار الن لة العربية القاهرة ط  5111 0ص.09-09
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اؼبثلػػى مػػن هػػث األراضػػي ه التنميػػة الوطنيػػة اؼبسػػتدامة حيػ ت ػػيف هػػث اوراضػػي معطلػػة طيلػػة
فرتة اومتياز كال تعد طويلة للغاية كما لبق كأكضربنا(.)1
كهػػو مػػا نالح ػ كاقعػػا معاشػػا مػػن خػػالؿ نصػػوص قػػانوف اولػػتثمار الليػػي الػػثم أعطػػي
شػػركات اؼبشػػاريع األ نبيػػة الكثػػري كالكثػػري مػػن اؼبزايػػا كاغب ػوافز اولػػتثمارية اؼببػػالغ في ػػا كهػػو مػػا
نق ػرأ ه نػػص اؼبػػادة ( )01مػػن قػػانوف تشػػجيع اولػػتثمار الليػػي كذلػػك ه الفق ػرات مػػن()0ا
( )7كال ػ مشل ػت اإلعفػػاء مػػن الل ػرائب كالرلػػوـ اعبمركيػػة كرلػػوـ اػبػػدمات التوريديػػة بش ػأف
آوت كمع ػػدات كأ ػػزة اؼبش ػػركع ب ػػيف طال ػػت ه ػػدة اإلعف ػػاءات حػ ػ رل ػػوـ اؼبػ ػوان كالتاػ ػزين
كاؼبناكل ػػة ه ػػثا باإلض ػػافة إىل اإلعف ػػاءات اؼبق ػػررة ع ػػن التج يػ ػزات كقط ػػع الغي ػػار ككل ػػائيف النق ػػيف
كاألث ػػاث كمس ػػتلزمات اؼبػ ػواد اوكلي ػػة كمػ ػواد الدعاي ػػة كاإلع ػػالف كم ػػا مشل ػػت ه ػػث اإلعف ػػاءات
اإلعفاء من ضػريبة الػدخيف كضػريبة اإلنتػاج كضػريبة الدمغػة كغريهػا مػن اإلعفػاءات الكثػرية ػدان
ال و يسع اؼبقاـ لثكرها صبيعان فاكتفينا بثكر أنب ا.
كذات اإلعفػػاءات اولػػتثمارية كػػاف قػػد نػػص علي ػػا قػػانوف الػػتثمار رأس اؼبػػاؿ او نػػي
العمػػاين رقػػم ( )015لس ػنة 0999كذلػػك ه اؼب ػواد مػػن اؼبػػادة الثامنػػة حػػب اؼبػػادة اغبادي ػة عشػػر
كالػ ػػاءت مشػػا ة بشػػكيف كبػػري ؼبػػا أكرد اؼبشػػرع الليػػي ه م ػواد اؼبشػػار إلي ػػا آنفػػا لػػثا فإننػػا
نكتفي ب منعان للتكرار.
كمػا أف التعاقػد بن ػاـ البػوت إمبػا وبمػيف ه طياتػ العديػد مػن اولتزامػات اؼباليػة الػ مػػن
الوا ػػب علػػى الدكلػػة القيػػاـ ػػا ه لػػبييف إقبػػاح قيػػاـ اؼبشػػركع فبػػا وبمل ػػا أعبػػاء ماليػػة إضػػافية
كالقي ػػاـ بتربل ػػري مسػ ػتندات التعاق ػػد كخ ػػوض غم ػػار اؼبفاكض ػػات الطويل ػػة م ػػع ش ػػركة اؼبش ػػركع
كتعي ػ ػػن كت ػ ػػدريب اؼبستش ػ ػػارين اؼب ػ ػػالين كالفني ػ ػػن كالق ػ ػػانونين ال ػ ػػثين يبثل ػ ػػوف الدكل ػ ػػة ه إ ػ ػ ػراء
اؼبفاكضات على اؼبشػركع كمػا أف الدكلػة كدبو ػب عقػد البػوت فإاػا تتربمػيف باإلضػافة اىل مػا
تقدـ كافة اؼبعوقات الػ يتعػرض ؽبػا اؼبشػركع كاؼباػاطر السيالػية كالتشػريعية أك اوحػداث غػري

( )1ؼبزيد من التفصييف ان ر حسػن ؿبمػود الن ػاـ القػانوين ؼبشػاريع التنميػة اولالػية ذات التمويػيف اػبػاص درالػة
مقارنة – اطركحة دكتورا مػن امعػة القػاهرة  5116ص 98كمػا بعػدها عصػاـ أضبػد مر ػع لػابق ص69
كما بعدها.
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اؼبتوقعة اولتثنائية كػاغبركب كاوزمػات حيػ تلتػزـ الدكلػة بتعػويض شػركة اؼبشػركع عػن كافػة
(.)1
خسائرها اؼبتولدة عن أم من هث اؼبااطر
الفرع الجالح :العقود املشابَة لعقود البوت:
لقػػد أفػػرز الواقػػع العملػػي ه ؾبػػاؿ إقامػػة مشػػركعات البنيػػة األلالػػية العديػػد مػػن العقػػود
قريبػػة الشػػب بعقػػود البػػوت فبػػا يتطلػػب منػػا مػػن خػػالؿ هػػث الدرالػػة تنػػاكؿ بعػػض أن ػواع هػػث
العقػػود اؼب مػػة من ػػا كاألكثػػر شػػيوعا كانتشػػاران ه الػػدكؿ الناميػػة كاألقػػيف مب ػوا كذلػػك دفعػػا ألم
التباس قد يقع بين ا كبن عقود البوت ؿبيف درالتنا كال لنوردها تباعان ضمن البنود التالية:
أوالً -:عقاد ال ناء والتأجير ونقل الملكية)(B.L.T

تعػ ػ ػػد عقػ ػ ػػود البلػ ػ ػػت مػ ػ ػػن الصػ ػ ػػيغ التعاقديػ ػ ػػة اغبديثػ ػ ػػة نسػ ػ ػػبيان كهػ ػ ػػي اختصػ ػ ػػار للكلمػ ػ ػػة
اوقبليزيػ ػػة )(Build, lease,transferكه هػ ػػثا النػ ػػوع مػ ػػن التعاقػ ػػد تلتػ ػػزـ شػ ػػركة اؼبشػ ػػركع
بتمويػيف بنػاء اؼبشػركع ؿبػيف التعاقػد كغالبػان مػػا يكػوف أحػد اؼببػاين اغبكوميػة مث بعػد اونت ػاء مػػن
مرحلػػة البنػػاء تقػػوـ اعب ػػة اوداريػػة اؼبتعاقػػدة بالػػت جار اؼبشػػركع مػػن اؼبسػػتثمر اػبػػاص ؼبػػدة زمنيػػة
متفػػق علي ػػا ه امتيػػاز البلػػت حبيػ تكػػوف القيمػػة اإلهباريػػة كافيػػة لتربقيػػق هػػام ربػػح معقػػوؿ
لش ػػركة اؼبش ػػركع ناهي ػػك ع ػػن تغطيت ػػا ؼبص ػػركفات البن ػػاء كالتش ػػييد مث ه ف ػػرتة وحق ػػة ونت ػػاء
اومتياز يصبح هثا اؼبشركع ملكان خالصا للدكلة اؼبليفة لعقد البلت كمػا أف الػبعض مػن الفقػ
يسػمي هػثا النػوع مػن العقػػود بعقػود التشػييد ،للتػأ ري كاولػػتغالؿ كالتسػليم كمػا تسػمى أيلػان
(.)2
عقود التشييد كاولت جار كاولتغالؿ كالتسليم
كمػػن األمثلػػة العمليػػة ؽب ػػثا الن ػػوع مػػن العق ػػود مػػا ق ػػاـ ب ػ بنػػك (لػػتاندرد هػػون ك ػػونغ)
حي تػػعاقد مع شػػركة (توشيما تسو) العقارية اليابانية ؼبػدة امتيػاز تقػدر خبمسػة كعشػركف لػنة
كذل ػػك لت ػػأ ري م ػػا نس ػػبت ( )%91م ػػن اؼبش ػػركع اؼبق ػػاـ كه ػػو مب ػػمل إدارم دكف أف يلت ػػزـ بن ػػك
ص97

هػػاين ػػالح اؼبر ػػع السػػابق ص081كمابعػػدها عصػػاـ أضبػػد

( )1ان ػػر كضػػاح ؿبمػػود اؼبر ػػع السػػابق
اؼبر ع السابق ص.6
( )2ؼبزيػػد مػػن التفصػػييف حػػوؿ هػػث النػػوع مػػن العقػػود ان ػػر ضبػػدم عبػػدالع يم عقػػود البنػػاء كالتشػػغييف كالتمويػػيف بػػن
الن ريػ ػػة كالتطبيػ ػػق دار الن لػ ػػة العربيػ ػػة ط 5110 0ص 005كمػ ػػا بعػ ػػدها خالػ ػػد العطيػ ػػة اؼبر ػ ػػع السػ ػػابق
ص 29كما بعدها دكيب حسن مر ع لابق ص 61كما بعدها عصاـ أضبد مر ع لابق ص.5559
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(لػػتاندرد) بأيااة التزامااات ماليااة خبصػػوص عمليػػة البنػػاء كهكػػثا فػػإف شػػركة اؼبشػػركع اليابانيػػة
تسرتد النفقات ال كانت قد رفت ا على اؼبشركع مع هام ربح معقػوؿ مػن خػالؿ تأ ريهػا
(.)1
ؼبساحة ( )%91من مساحة اؼببمل
كذب ػدر اإلش ػػارة إىل أن ػ ه ه ػػثا الن ػػوع م ػػن العق ػػود و تنتق ػػيف ملكي ػػة اؼبش ػػركع ؿب ػػيف عق ػػد
البلػ ػػت إىل شػ ػػركة اؼبشػ ػػركع حي ػ ػ ت ػ ػػيف أرض اؼبشػ ػػركع ملك ػ ػان خالص ػ ػان للدكلػ ػػة اؼبلػ ػػيفة كهػ ػػي
اؼبسػػتأ رة ه هػػثا النػػوع مػػن العقػػود باؼبقابػػيف يكػػوف لشػػركة اؼبشػػركع اغبػػق ه الػػرتداد مػػا أنفقتػ
مػػن اؼبصػػركفات مػػع هػػام ربػػح و بػػأس بػ ذلػػك مػػن خػػالؿ حصػػوؽبا علػػى القيمػػة اوهباريػػة ه
شكيف أقساط ش رية أك ربع لنوية كتلجأ بعض الدكؿ إىل هثا النوع من ػيغ التعاقػد عنػدما
و تكػػوف لػػدي ا الرغبػػة ه أف يتغلغػػيف األ نػػي ه النسػػي او تمػػاعي كاوقتصػػادم كالسيالػػي
للدكلة اؼبلػيفة كذلػك لػدكاعي ليالػية أك أمنيػة كقػد ػرت العػادة أف يػتم التعاقػد ػثا النػوع
من الصيغ إلقباز اؼبشركعات العمالقػة كػالطرؽ السػريعة كللسػلة اؼبطػاعم الفامػة كاؼبنتجعػات
(.)2
السياحية
ثانياً :عقاد الت ديث والتملك واال تغاله والتةليب ( ) M.O.O.T
يعػػد هػػثا النػػوع هػػو اآلخػػر مػػن ػػيغ التعاقػػد اؼبسػػتربدثة كتر ػػع تسػػمية هػػث العقػػود
بعقػ ػػود ( )M.O.OTاختصػ ػػاران للكلمػ ػػة اإلقبليزيػ ػػة ( modernize,own,oprrate,and,
)transferكه ه ػػثا الن ػػوع م ػػن العق ػػود كاؼبتعل ػػق تط ػػوير اك رب ػػدي إح ػػدل مش ػػركعات البني ػػة
التربتيػػة اؼبو ػػودة كاؼبشػػيدة أ ػالن يػػتم إبػراـ عقػػد ( )M.O.O.Tبػػن شػػركة اؼبشػػركع أك اؼبطػػور
من ة كالدكلة اؼبليفة من ة أخرل تقوـ خالؽبا شركة اؼبشركع بتربدي كتطػوير اؼبشػركع
ؿبػػيف عقػػد ( )M.O.O.Tعػػن طريػػق حيازت ػ طيلػػة فػػرتة اومتيػػاز اؼبمنػػوح كهنػػا يتلػػح لنػػا بػػأف
شػػركة اؼبشػػركع و تقػػوـ بػػأم بنػػاء أك الػػتربداث للمشػػركع ؿبػػيف عقػػد ( )M.O.O.Tكإمبػػا تقػػوـ
بتطػػوير كربػػدي مشػػركع قػػائم ألال ػان كربصػػيف مػػن خػػالؿ حياز ػػا ل ػ علػػى مقابػػيف مػػا مػػن
( )1ان ػػر عبػػدالفتاح بيػػومي اؼبر ػػع السػػابق ص 29ؿبمػػد الػػركيب اؼبر ػػع السػػابق ص 95ؿبمػػود ؿبمػػد ف مػػي
عقود البوت كتكييف ػا القػانوين حبػ مقػدـ إىل مػلسبر القػاهرة الػدك لعقػود البػوت اؼبنعقػد ه الفػرتة مػن -58
– 59أكتوبر  5115ص.65
( )2ؼبزيػػد مػػن التفصػػييف ان ػػر عبػػدالفتاح بيػػومي اؼبر ػػع السػػابق ص 29كمػػا بعػػدها أضبػػد ؿبمػػد حامػػد اؼبر ػػع
السابق ص 99دكيب حسن اؼبر ع السابق ص. 29
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صب ػػور اؼبنتفعػػن يكػػوف كافيػان ألف تسػػرتد شػػركة اؼبشػػركع مصػػركفا ا كنفقا ػػا اؼبرتتبػػة علػػى عمليػػة
التربػػدي كالتطػػوير مػػع هػػام ربػػح معقػوؿ كبالتػػا فػػإف شػػركة اؼبشػػركع و سبلػػك هػػثا اؼبشػػركع
كإمب ػػا رب ػػوز لف ػػرتة زمني ػػة ؿب ػػددة ه عق ػػد ( )M.O.O.Tكذل ػػك ألغػ ػراض التط ػػوير كالتربس ػػن
كالتربدي (.)1
كع ػ ػػادةن م ػ ػػا تلج ػ ػػأ الدكل ػ ػػة إىل إبػ ػ ػراـ عق ػ ػػود ( )M.O.O.Tألغػ ػ ػراض تط ػ ػػوير كرب ػ ػػدي
مشركعا ا ذات الطبيعة الفنية كال ربتاج إىل تقنية متطورة حديثة لتواكػب التقػدـ التكنولػو ي
السػػائد ه العػػامل كألف هػػث التكنولو يػػا عػػادة مػػا تكلػػف أمػواون باه ػػة كإمكانيػػات فنيػػة عاليػػة
و تسػػتطيع الدكلػػة اؼبلػػيفة تػػدبريها فتلجػػأ إىل إب ػراـ عقػػد ( )M.O..O.Tمػػع مسػػتثمر خػػاص
غالبػػان مػػا يكػػوف أ نبي ػان كخصو ػان ه دكؿ العػػامل الثال ػ كعػػادة مػػا يػػتم اوتفػػاؽ مػػن خػػالؿ
يغة ( )M.O..O.Tعلى أف تقوـ شركة اؼبشركع بتدريب ؾبموعة مػن القػول العاملػة الوطنيػة
على كيفية التشغييف كالصػيانة مسػتقبالن للعمػيف علػى إدامػة عمػيف هػثا اؼبشػركع ه مرحلػة مػا بعػد
انت اء امتياز ( )M.O..O.Tفبا ىبلق قاعدة تكنولو ية دائمة ه الدكلة اؼبليفة(.)2
ثالثاً :عقاد التجديد والتملك واال تغاله()R.O.O
تعد عقود ( )R.O.Oمن العقود اؼبستربدثة هػي األخػرل ففػي مثػيف هػث العقػود تقػوـ
الدكلػػة بػػإبراـ العقػػد مػػع شػػركة اؼبشػػركع عنػػدما تك ػػوف اغبا ػػة ملربػػة إىل ذبديػػد هياكػػيف بعػػض
مش ػػركعات البني ػػة األلال ػػية اؼبتعث ػػرة ألال ػػا أك تل ػػك الػ ػ تع ػػاين ػػعوبات ه التش ػػغييف فب ػػا
عرض ا للاسارة أك تلك اؼبشركعات ال تكػوف حبا ػة مالػة إل ػراء التػدعيم لػواء مػن حيػ
ذبديػػد اؼببػػاين أك اآلوت أك األ ػػزة أك كلػػائيف النقػػيف أك اؼبعػػدات أك غريهػػا مػػن اوحتيا ػػات
اؼب مػ ػػة كا﵀تا ػ ػػة إىل التجديػ ػػد كيقتلػ ػػي عقػ ػػد ) )R.O.Oأف تقػ ػػوـ شػ ػػركة اؼبشػ ػػركع بتملػ ػػك
اؼبشػػركع ؿبػػيف العقػػد كالقيػػاـ بتشػػغيل كالػػتغالل ن ػػريأف سبػػنح الدكلػػة اؼبلػػيفة مقػػابالن ماليػان كػػثمن
نق ػػال ؼبلكي ػػة لش ػػركة اؼبش ػػركع ال ػ تق ػػوـ بتجدي ػػد كال ػػتغالل كتق ػػدمي خ ػػدما ا أك منتجا ػػا إىل
صب ور اؼبنتفعن كاغبصوؿ على اؼبردكد اؼبػادم الػثم يعوضػ ا عػن نفقػات كمصػركفات التجديػد
ص52

عبػػدالفتاح بيػػومي

( )1ؼبزيػػد مػػن التفصػػييف حػػوؿ عقػػود ) )M.O.O.Tان ػػر عصػػاـ أضبػػد مر ػػع لػػابق
مر ع لابق ص 69ؿبمد الركيب مر ع لابق ص. 29
( )2ؼبزيد من التفصييف ان ر مػاهر ؿبمػد اؼبر ػع السػابق ص 91كمػا بعػدها ؿبمػد الػركيب اؼبر ػع السػابق ص22
عبدالفتاح بيومي اؼبر ع السابق ص 62كما بعدها.
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كحصػوؽبا علػػى هػػام مسػػتمر مػػن الػربح ن ػران ألاػا سبتلػػك اؼبشػػركع اائيػػا كو تلتػػزـ بػػرد للدكلػػة
اؼبليفة (.)1
رابعاً  :عقاد ال ناء والتملك والت غيل ( :)B.O.O
تع ػ ػ ػ ػ ػػد تس ػ ػ ػ ػ ػػمية ) (B.O.Oاختص ػ ػ ػ ػ ػػار للكلم ػ ػ ػ ػ ػػة األقبليزي ػ ػ ػ ػ ػػة ( Build, own, and
 )operateمػ ػ ػػن العقػ ػ ػػود اؼبسػ ػ ػػتربدثة علػ ػ ػػى السػ ػ ػػاحة اولػ ػ ػػتثمارية الدكليػ ػ ػػة كدبو ػ ػ ػػب عقػ ػ ػػد
( )B.O.Oيتم التعاقد بن الدكلة كشػركة اؼبشػركع علػى أف تقػوـ هػث األخػرية بتشػييد اؼبشػركع
ؿبيف العقد كمن مث سبلكػ كالقيػاـ بالػتغالل كتشػغيل خػالؿ مػدة زمنيػة كمػا أف شػركة اؼبشػركع
و تلػػزـ ه اايػػة اومتيػػاز بإعػػادة اؼبشػػركع إىل الدكلػػة اؼبلػػيفة كإمبػػا بإمكااػػا أف تتصػػرؼ ه رقبػػة
اؼبشركع كإف كاف الغالب األعم ه مثػيف هػث الصػيغ مػن التعاقػد أف تكػوف الدكلػة مالكػة لنسػبة
معينة من اؼبشركع فبثلة ه األرض اؼبقاـ علي ا كبانت اء مدة اومتياز تقوـ شركة اؼبشػركع بػدفع
مقابػػيف مػػا للدكلػػة اؼبل ػيفة ن ػػري ملكيػػة اورض بنػػاءان علػػى تقيػػيم متكامػػيف كشػػاميف ؼبو ػػودات
اؼبشركع كأ ول كخصوم .
خامةاً :عقاد التصميب وال ناء والتمايل والت غيل ()D.B.F.O
هػػثا هػػو اآلخػػر مػػن العقػػود اؼبسػػتربدثة ه ؾبػػاؿ اولػػتثمار كتعػػد تسػػمية ()D.B.FO
اختص ػ ػػار للكلم ػ ػػة اوقبليزي ػ ػػة ( )Desig ,Build , Finance, Ang Operateكه ط ػ ػػار
ػيغة هػث العقػػود يػتم التعاقػد بػػن الدكلػة مػن ػػة كشػركة اؼبشػركع مػػن ػة أخػرل علػػى أف
تلتػػزـ شػػركة اؼبشػػركع بأعػػدادانكافػػة التصػػاميم الالزمػػة للمشػػركع ؿبػػيف عقػػد مث ه مرحػػة وحقػػة
تقػػوـ بتشػػييد اؼبشػػركع كفق ػان للتصػػاميم اؼبعػػدة مسػػبقان كسبويػػيف عمليػػة البنػػاء كبعػػدها تقػػوـ شػػركة
اؼبشػػركع بعمليػػة التشػػغييف كاولػػتغالؿ كعػػادة م ػػا تلجػػأ الدكل ػػة اؼبل ػػيفة ؽبػػثا الن ػػوع مػػن الص ػػيغ
ػداد كتص ػػميمان مس ػػبقان قب ػػيف التنفي ػػث كإقام ػػة اعبس ػػور
التعاقدي ػػة ه اؼبش ػػركعات الػ ػ تتطل ػػب إع ػ ن
كاونفػػاؽ كاؼب ػوان كاؼبطػػارات حي ػ يقػػع علػػى شػػركة اؼبشػػركع كا ػػب اولت ػزاـ بتشػػييد اؼبشػػركع
كفقػان للتصػػاميم اؼبتفػػق علي ػػا سبامػان كبإمكػػاف شػػركة اؼبشػػركع ه عقػػود ) )D.B.F.Oأف تسػػرتد

( )1ؼبزيػػد مػػن التفصػػييف حػػوؿ عق ػد ( )R.o.oان ػػر عبػػدالفتاح بيػػومي اؼبر ػػع السػػابق ص 68كمػػا بعػػدها أضبػػد
لالمة العقود اودارية كعقود البوت (  )B.O.Tدار الن لة العربية ط 5119 0ص.2

عيتةةةةةةةةود الت ةةةةةةةةييا املضةةةةةةةةت ال التطةةةةةةةةليل  B.O.Tكيي هةةةةةةةةا اليتةةةةةةةاووو

288

مػػا كانػػت قػػد أنفقت ػ مػػن سبويػػيف أثنػػاء إعػػداد التصػػاميم أك أثنػػاء فػػرتة التشػػييد كذلػػك مػػن خػػالؿ
قيام ا بالتغالؿ هثا اؼبشركع طيلة فرتة اومتياز اؼبمنوح كحصوؽبا على هام ربح(.)1
كذبػػدر اإلشػػارة ه اايػػة هػػثا اؼبطلػػب إىل أنػ تو ػػد أنػواع أخػػرل مػػن العقػػود قريبػػة الشػػب
مػػن عقػػود البػػوت و يسػػع اؼبقػػاـ لتعػػدادها صبيعػػا لػػثا حاكلنػػا مػػن خػػالؿ هػػث الدرالػػة أف نعطػػي
القػارئ ػورة متكاملػة حػػوؿ ؾبموعػة مػن هػث العقػػود الػ رأينػا بأاػا األكثػػر قربػان لعقػود البػػوت
كاألكثر التعماو كشيوعان ه الناحية العملية .

انًطهب انثاٍَ :انتكُُف انماَىٍَ نعمىد انبىث:
كمػػا لػػبق كأكضػػربنا مػػن خػػالؿ هػػث الدرالػػة بػػأف إشػػكالية التكييػػف القػػانوين لعقػػود
البوت تعد من اؼبسائيف ذات األنبية البالغة من الناحيػة القانونيػة كالعمليػة كلػيس كمػا قػد يبػدك
للوهلة األكىل بأاا إشكالية ن رية فربسب كذلػك ألف التربديػد السػليم كالصػربيح لعقػد البػوت
كإدخال ػ ضػػمن تكييػػف قػػانوين ؿبػػدد مػػن شػػأن أف هبعػػيف مػػن هػػثا العقػػد أكثػػر انلػػباطية مػػن
الناحيػػة القانونيػػة حيػ إف تكييػػف أم عقػػد مػػن العقػػود إمبػػا يػػتم عػػن طريػػق إلػػناد إىل ن ػػاـ
قانوين ؿبدد وبكم كمن مث يكوف بإمكاننا معرفة طبيعة اغبقوؽ كاولتزامػات اؼبرتتبػة علػى عقػد
البوت كالوقوؼ على آثارها القانونية اؼبرتبة بن أطراؼ العقد.
كمػػا أف مس ػػألة ربدي ػػد التكيي ػػف الق ػػانوين لعق ػػد الب ػػوت إمب ػػا يبكنن ػػا م ػػن معرف ػػة الق ػػانوف
الوا ػػب التطبيػػق فيمػػا لػػو نشػػبت منازعػػات بػػن طرفي ػ كمػػا أن ػ وبػػدد القلػػاء اؼباػػتص بن ػػر
النػزاع كو يكػػوف هنػػاؾ ػعوبة ه ربديػػد التكييػػف القػانوين لعقػػد البػػوت مػب مػػا ت إبػراـ العقػػد
بػػن طػػرفن ينتميػػاف إىل القػػانوف اػبػػاص ف نػػا كبكػػيف بسػػاطة يبكننػػا إلػػناد عقػػد البػػوت ضػػمن
طائفة عقود القانوف اػباص أم إننا لبلع ألحكاـ القانوف اؼبدين أك القانوف التجارم .

( )1ؼبزيد من التفصييف حوؿ عقد ( )D.B.F.Oالبوت ان ر ؿبمد الركيب اؼبر ػع السػابق ص 27عصػاـ أضبػد
اؼبر ػػع الس ػػابق ص 59كم ػػا بع ػػدها ضب ػػدم عب ػػدالع يم اؼبر ػػع الس ػػابق ص 000دكي ػػب حس ػػن اؼبر ػػع
الس ػػابق ص 61كمابع ػػدها عب ػػدالفتاح بي ػػومي اؼبر ػػع الس ػػابق ص 71م ػػاهر ؿبم ػػد اؼبر ػػع الس ػػابق ص9
كمابعدها.
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قال أ الم ااكلة تثااار عناادما يكااا طرفااا عقااد ال ااات ينتميػػاف إىل ن ػػامن قػػانونين
ـبتلفػػن أحػػدنبا ن ػػاـ القػػانوف اػبػػاص فبػػثال ه شػػركة اؼبشػػركع باعتبارهػػا شاصػان مػػن أشػػااص
القػ ػػانوف اػبػ ػػاص كالطػ ػػرؼ الثػ ػػاين ينتمػ ػػي إىل ن ػ ػػاـ القػ ػػانوف العػ ػػاـ فبػ ػػثالن ه الدكلػ ػػة أك إحػ ػػدل
مللسػػا ا أك أ ز ػػا اإلداريػػة حي ػ يػػتم إب ػراـ عقػػد البػػوت غالب ػان بػػن الدكلػػة اؼبلػػيفة للبػػوت
كبػػن شػػركة اؼبشػػركع ل ػواء كانػػت مسػػتثمر ؿبلػػي أك أ نػػي كهػػو مػػا خلػػق اإلشػػكالية القانونيػػة
حػػوؿ إعطػػاء عقػػد البػػوت تكييف ػ القػػانوين السػػليم ل ػواء بانتمائ ػ إىل ن ػػاـ القػػانوف اػبػػاص أك
ن اـ القانوف العاـ أك باعتبار عقدان ذا طبيعة قانونيػة خا ػة تسػتو ب معاملػة خا ػة كمػن مث
اخلػػاع لن ػػاـ قػػانوين خػػاص يتماش ػى مػػع طبيعت ػ اػبا ػػة فبػػا زاد مػػن اػبػػالؼ بػػن فق ػػاء
القػػانوف اػبػػاص الػػثين يلكػػدكف كيصػػركف علػػى اعتبػػار عقػػد البػػوت مػػن عقػػود القػػانوف اػبػػاص –
كفق ػػاء القػػانوف العػػاـ الػػثين يعتربكن ػ مػػن عقػػود القػػانوف العػػاـ بػػيف كيسػػتميتوف علػػى تأ ػػيل م
الفق ػػي ؽب ػػثا العق ػػد كييص ػػركف عل ػػى ذل ػػك فب ػػا ف ػػاقم م ػػن اإلش ػػكالية كأط ػػاؿ ه أم ػػد اػب ػػالؼ
كالشػقاؽ اغبا ػػيف ه تكييػف هػػثا العقػػد اغبػدي نسػػبيان لػثا فػػإف فق ػػاء القػانوف العػػاـ ييصػػركف
على اعتبػار عقػد البػوت عقػداٌ إداريػا( الفػرع األكؿ) بينمػا فق ػاء القػانوف اػبػاص يػركف أنػ عقػد
مػػدين كذبػػارم (الفػػرع الثػػاين) كبينمػػا ذهػػب فريػػق ثالػ مػػن كػػال الطػػرفن إىل اعتبػػار عقػػد البػػوت
من العقود ذات الطبيعة اػبا ة كهو ما لنتناكل ه (الفرع الثال ).
الفرع ا ول :عقود البوت داخلة يف ىطاق العقود اإلدارية:
ذهػػب انػػب مػػن فق ػػاء القػػانوف العػػاـ( )1إىل اعتبػػار عقػػد البػػوت ػػورة حديثػػة لعقػػد
اومتياز ألن عقد التزـ مرافق عامة كمػن مث فإنػ يػدخيف ضػمن طائفػة العقػود اوداريػة بطبيعت ػا
فبػا يسػػتلزـ أف يتبػع ه إبرام ػػا طػػرؽ إبػراـ العقػػود اإلداريػة كمػػن مث هبػػب مراعػاة القواعػػد القانونيػػة
اؼبن مػػة للمناقصػػات كاؼبزايػػدات كيللػػس أنصػػار هػػثا التو ػ ألػػانيدهم القانونيػػة إلداريػػة عقػػد
التش ػػييد كاول ػػتغالؿ كالتس ػػليم عل ػػى أف ه ػػثا األخ ػػري إمب ػػا تنطب ػػق عليػ ػ ش ػػركط العق ػػد اإلدارم
( (1ؼبزيػػد مػػن التفصػػييف ان ػػر ػػابر ػػاد مر ػػع لػػابق ص 011كمػػا بعػػدها ؿبمػػود ؿبمػػد ف مػػي مر ػػع لػػابق
ص 95ي ػػاف حسػػن لػػيد عقػػود البػػوت ككيفيػػة فػػض اؼبنازعػػات الناشػ ة عن ػػا دار الن لػػة العربيػػة 5116
ص 96كم ػػا بع ػػدها ضب ػػدم يال ػػن عكاش ػػة مول ػػوعة العق ػػود اوداري ػػة الدكلي ػػة ه التطبي ػػق العمل ػػي منشػ ػأة
اؼبعارؼ  5101ص.9
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اؼبعركفػػة حيػ يػػتم إبرامػ مػػن قبػػيف شػػاص مػػن أشػػااص القػػانوف العػػاـ كهػػي الدكلػػة أك إحػػدل
مللس ػػا ا العام ػػة كذل ػػك بقص ػػد إدارة أك تس ػػيري عم ػػيف مرفق ػان ع ػػاـ كتتج ػ في ػ إدارة الدكل ػػة إىل
األخػػث بألػػلوب القػػانوف العػػاـ عنػػد التعاقػػد كذلػػك بػػأف يتلػػمن العقػػد شػػرطان أك عػػدة شػػركط
التثنائية غري اعتيادية أك غري مألوفة ه ؾباؿ عقود القانوف اػباص.
وهااا مااا أادتااه فااي ه ا ا الصاادد م كمااة القضاااء االدارض المص ارية ه العديػػد مػػن
أحكام ػػا عل ػػى أف ػػيغة العق ػػد اإلدارم زبتل ػػف ع ػػن ػػيغة العق ػػد اؼب ػػدين ه أنػ ػ أم العق ػػد
اودارم يربـ بػن شػاص مػن أشػااص القػانوف العػاـ كبػن فػرد أك شػركة مػن أشػااص القػانوف
اػب ػػاص يس ػػت دؼ ربقي ػػق اؼبص ػػلربة العام ػػة ب ػػإدارة أك تس ػػيري العم ػػيف ه مرف ػػق ع ػػاـ كأف كف ػ ػ
اؼبتعاقػدين في ػػا غػػري متكاف ػػة ن ػران ألف العقػػود اإلداريػػة إمبػػا تراعػي ربقيػػق اؼبصػػلربة العامػػة كالنفػػع
العاـ(.)1
قال أناه وعلااك الاار،ب ماان تأايااد ،ال يااة اااحقة ماان فقهاااء القااانا العااام علااك أنعقػػد
الب ػػوت إمب ػػا ه ػػو عق ػػد إدارم كه ػػو عق ػػد التػ ػزاـ اؼبراف ػػق العام ػػة كم ػػن مث هب ػػب إخل ػػاع للق ػػانوف
اإلدارم فػػإف هػػثا التو ػ قػػد قوبػػيف باونتقػػاد حيػ انػػربل انػػب معتػربان مػػن الفقػ ( )2للػػرد علػػى
األلػػانيد القانونيػػة ال ػ لػػاق ا أنصػػار العقػػد اإلدارم حي ػ يػػرل اؼبنتقػػدكف بأن ػ مػػع التقػػارب
الكبري بن عقد البوت من ة كعقد امتياز اؼبرفق مػن ػة أخػرل كلكنػ تو ػد بػن العقػدين
فركقان وهرية و يبكن ذباهل ا.
حي ػ إن ػ كه إطػػار عقػػد البػػوت تلتػػزـ شػػركة اؼبشػػركع لتمويػػيف اؼبشػػركع بأكمل ػ ابتػػداء
بتشػػييد كانت ػػاء بتشػػغيل كمػػا تتطلب ػ هػػث العمليػػة الطويلػػة كاؼبكلفػػة مػػن أم ػواؿ باه ػػة يتربمػػيف
عبأهػا اؼبسػػتثمر اػبػػاص دكف غػػري  ،بينمػػا اغبػػاؿ علػػى خػػالؼ ذلػػك سبامػػان ه عقػػد امتيػػاز اؼبرفػػق
( )1أحك ػػاـ ؿبكم ػػة القل ػػاء اودارم –ال ػػدعول رق ػػم ( )652لس ػػنة  9ؽ لس ػػة  .0965-05-5ال ػػدعول رق ػػم
( )9981لسػػنة ( 9ؽ) لسػػة  0967-6-5كالػػدعول رقػػم ( )0089لسػػنة ( 09ؽ) لسػػة 0960-6-52
ككثلك الدعول رقم ( )555لسنة ( 02ؽ) لسة .0966-05-09
( )2ؼبزي ػػد م ػػن التفا ػػييف ان ػػر عص ػػمت عب ػػدا﵁ التربك ػػيم ه العق ػػود اوداري ػػة ذات الط ػػابع ال ػػدك دار الن ل ػػة
العربيػة  5111ص 86كمػا بعػدها أكػػثم اػبػو اوذباهػات الكػربل ه قػػانوف اؼبشػركع العػاـ درالػة منشػػورة
ه ؾبلة قلايا الدكلة ع0999 5ـ ص 91كما بعدها ماهر ؿبمػد حامػد اؼبر ػع السػابق ص 071عصػاـ
أضبد اؼبر ع السابق ص 51كما بعدها.
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العاـ حيػ أف اؼبلتػزـ بتشػغييف اؼبرفػق العػاـ و يتربمػيف بأيػة مصػركفات أك نفقػات ألنػ و يقػوـ
بعملية البناء كالتشييد أ ال فبا يلكد ك ػ اوخػتالؼ بػن عقػد البػوت مػن ػة كعقػد امتيػاز
اؼبرفق العاـ من ة أخرل.
كما أن ه معػرض اونتقػاد ؼبػثهب العقػد اإلدارم ذهػب الػبعض()1إىل القػوؿ بػأف عقػد
البػوت إمبػػا ىبلػػع كغػػري مػػن العقػػود ؼببػػدأ العقػػد شػريعة اؼبتعاقػػدين اؼبنبثػػق عػػن لػػلطاف اإلرادة
كالػػثم يقلػػي بعػػدـ ػواز نقػػض العقػػد أك تعديلػ بػػاإلرادة اؼبنفػػردة ألحػػد طرفيػ كإمبػػا باوتفػػاؽ
بن طرفي كمن مث ينكركف على عقد البوت فت اودارية وف كاقع عقد البوت إمبػا يقػوـ علػى
بن الدكلة أك إحدل مللسا ا أك إدار ا العامة كطرؼ عػاـ مػن ػة كشػركة اؼبشػركع كطػرؼ
خاص من ة أخرل .
حي إف الدكلة قد رضيت ً
ابتداء بأف تكوف علػى قػدـ اؼبسػاكاة مػع الطػرؼ اػبػاص مػن
خػػالؿ الػػدخوؿ ه مفاكضػػات طويلػػة إلبػراـ عقػػد البػػوت فبػػا يعػػد تنػػازون عػػن لػػياد ا كلػػلطت ا
اولتثنائية اؼبعركفة ه ؾباؿ عقود القػانوف العػاـ كهػو مػا يعػرؼ بألػلوب اودارة اػبا ػة كمػن
مث فأاػػا و سبلػػك أيػػة لػػلطات الػػتثنائية ه ؾبػػاؿ عقػػود البػػوت كإمبػػا زبلػػع ألحكػػاـ هػػثا العقػػد
كمػػب مػػا أخلػػت الدكلػػة بػػأم مػػن شػػركط قامػػت مسػػلكليت ا العقديػػة كالتزمػػت بػػدفع التعويلػػات
ال غالبا ما تكوف كبرية دان فبػا يعػين أف الدكلػة تقػف علػى قػدـ اؼبسػاكاة مػع اؼبسػتثمر اػبػاص
أك مػػا يعػػرؼ بشػػركة اؼبشػػركع فبػػا يلكػػد عػػدـ إداريػػة عقػػد البػػوت حسػػب مػػا يػػزعم فق ػ القػػانوف
العاـ.
كمػػا أن ػ كه بعػػض األحيػػاف فػػإف الدكلػػة كطػػرؼ ه عقػػد البػػوت قػػد و تبتغػػي دائمػػان
ربقيػػق اؼبصػػلربة العامػػة كالنفػػع العػػاـ مػػن خػػالؿ إقامت ػػا للمرافػػق العامػػة أك اغبػػرص علػػى إيدامػػة
تسػػيريها كتشػػغيل ا كإمبػػا قػػد تسػػت دؼ ربقي ػػق ال ػربح كاولػػتغالؿ اوقتصػػادم للمشػػركع ؿبػػيف
العقد من كراء إبرام ا لعقد البوت فبا ينتفي عن فت اوداريػة مطلقػان فبػا يعػين أف الدكلػة قػد
نزلػػت إىل منزلػػة اوشػػااص اػب ػواص كتنازلػػت عػػن لػػياد ا كلػػلطا ا اولػػتثنائية اؼبعركفػػة ه
اطار عقود القانوف العاـ(.)2
( )1ان ر عصاـ أضبد اؼبر ع السابق ص 99كما بعػدها أكػثم اػبػو اؼبر ػع السػابق ص 90كمػا بعػدها مػاهر
ؿبمد حامد اؼبر ع السابق ص 066كما بعدها.
( (2ان ر عصاـ أضبد اؼبر ع السابق ص 52كما بعدها.
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وهااا مااا أااادل حكااب الم كمااة اإلداريااة العليااا المص ارية( )1ه إحػػدل القلػػايا ال ػ
عرضت علي ػا بشػأف عقػد معػن بأنػ كإف كػاف هػثا العقػد قػد أبرمتػ ػة إداريػة كيتسػم بصػفة
العقػػود اإلداريػػة إو أنػ فبلوكػػان للدكلػػة كملكيػػة خا ػػة و عامػػة ف ػػي تتصػػرؼ فيػ علػػى كبػػو مػػا
يتصػػرؼ اوفػراد ه أمػواؽبم طبقػػان ألحكػػاـ القػػانوف اؼبػػدين كمػػا أف العقػػد ؿبػػيف النػزاع قػػد ت إبرامػ
بألػػلوب القػػانوف اػبػػاص كو يػػوحي باذبػػا نيػػة اإلدارة ه األخػػث بألػػلوب القػػانوف العػػاـ عنػػد
إبرام .
()2
وفااي حكااب آخاار أااادت فيااه الم كمااة اإلداريااة العليااا المص ارية بػػأف "العقػػارات
ال تنش ا ؾبالس اؼبدف إللكاف بعض موافي ا بقصد التافيػف مػن أزمػة اإللػكاف و تعتػرب
أم ػواون عامػػة كفقػػان غبكػػم اؼبػػادة ( )87مػػن القػػانوف اؼبػػدين ذلػػك أف األم ػواؿ العامػػة كفق ػان ؽبػػثا
الػػنص هػػي العقػػارات كاؼبنقػػووت الػ للدكلػػة كاألشػػااص اوعتباريػػة العامػػة الػ تكػػوف ـبصصػػة
ؼبنفعػػة عامػػة بالفعػػيف أك دبقتلػػى قػػانوف أك قػرار صب ػػورم أك قػرار الػػوزير اؼباػػتص فمعيػػار التعػػرؼ
عل ػػى ػػفة اؼب ػػاؿ ه ػػو التاص ػػيص للمنفع ػػة العام ػػة كه ػػثا التاص ػػيص و يت ػ ػوافر بالنس ػػبة ؽب ػػث
العقػػارات ألاػػا ـبصصػػة لف ػػة معينػػة كؿبػػددة مػػن اؼبػػوافن كمػػن مث تػػدخيف ه اؼبلكيػػة اػبا ػػة
للػػس اؼبدنيػػة كمػػا أف العالقػػة بػػن اؼبنتفعػػن كؾبلػػس اؼبدنيػػة تقػػوـ علػػى ألػػاس تعاقػػدم كهػػثا
التعاقػػد و يتسػػم دبمي ػزات كخصػػائص العقػػود اإلداريػػة إذ يتعػػن لكػػي يعتػػرب العقػػد إداري ػػان أف
تكوف اإلدارة بو ف ا للطة عامة طرفان في كأف يتصيف العقد بنشاط مرفق عاـ بقصػد تسػيري
كتن يم كأف يتلمن شركط التثنائية غري مألوفة ه ركاب القانوف اػباص كهو ما و يتػوافر ه
العقػػود ؿبػػيف اؼبنازعػػة  ...فػػإف تلػػك الشػػركط خبصػػوص هػػث العقػػارات تعػػد شػػركطان مألوفػػة مػػع
نوعية من العقود اؼبدنية اؼبعركفة بعقود اوذعاف كمن مث فإف هث العقود تكوف من قبيػيف عقػود
اإلهبار ال تصف بشأاا قواعد القانوف اػباص كو يغري من هثا الن ر ما ك ػفت بػ العالقػة
ه العق ػػود بأاػ ػػا ت ػ ػراخيص إذ العػ ػػربة ه هػ ػػثا الش ػػأف حقيقػ ػػة العالقػ ػػة كفقػ ػػا للتكييػ ػػف القػ ػػانوين
الصربيح )...

( (1ا﵀كمة اإلدارية العليا لسة 0968-5-59ـ ؼبزيد من التفا ييف حوؿ هثا اغبكم ان ػر عصػاـ أضبػد اؼبر ػع
السابق ص 52ضبدم يالن اؼبر ع السابق ص.91
( (2حكم ا﵀كمة اإلدارية العليا ه الدعول رقم ( )05لسنة (9ؽ) – بتاريم 0976-9-9ـ.

عيتةةةةةةةةود الت ةةةةةةةةييا املضةةةةةةةةت ال التطةةةةةةةةليل  B.O.Tكيي هةةةةةةةةا اليتةةةةةةةاووو

293

وفي معرض التعليق علك ه ا ال كب ذه أحد ال احثين إىل القوؿ بأن لكػي نعتػرب
العقػػد إداريػػان فػػال بػػد أف يربمػ أحػػد أشػػااص القػػانوف العػػاـ للدكلػػة أك إحػػدل اعب ػػات اوداريػػة
التابع ػػة ؽب ػػا كأف يس ػػت دؼ تس ػػيري مرف ػػق ع ػػاـ أك تن يم ػ ػ كأف يس ػػت دؼ ربقي ػػق النف ػػع الع ػػاـ
كاؼبص ػػلربة العام ػػة كأخ ػ ػريان أف يتل ػػمن العق ػػد ش ػػركط ال ػػتثنائية غ ػػري مألوف ػػة ه ؾب ػػاؿ الق ػػانوف
اػب ػػاص كبالت ػػا إذا ك ػػاف العق ػػد و يتل ػػمن ه ػػث الش ػػركط كإمب ػػا يس ػػت دؼ ربقي ػػق اؼبص ػػلربة
اػبا ػػة كػػاف عقػػدان مػػن عقػػود القػػانوف اػبػػاص كبالتػػا زبػػرج كافػػة اؼبنازعػػات القانونيػػة الناش ػ ة
بصدد من دائرة ككويػة القلػاء اإلدارم لتكػوف ضػمن كويػة دائػرة القلػاء العػادم( )1هػثا كه
اطػػار اغبػػدي عػػن ألػػباب اػبػػالؼ اؼبتجػػثر بػػن فق ػػاء القػػانوف العػػاـ كفق ػػاء القػػانوف اػبػػاص
ذهػػب أحػػد البػػاحثن( )2إىل أف هػػثا اػبػػالؼ و يعػػدكا كون ػ خالفػػان ن ريػػان حبتػػا كإمبػػا تر ػػع
األل ػػباب اغبقيقيػ ػػة الكامن ػػة كراء إشػ ػػكالية التكييػ ػػف الق ػػانوين لعقػ ػػد الب ػػوت إىل أف لكػ ػػيف مػ ػػن
الطرفن اؼباتلفن مػن فق ػاء القػانوف العػاـ كاػبػاص مصػلربة ه ضػم هػثا النػوع مػن العقػود إىل
زبصص ػ العلم ػػي األك ػػاديبي حي ػ أف م ػػن يف ػػوز بثم ػػرة ه ػػثا اػب ػػالؼ الن ػػرم ل ػػيتمكن م ػػن
إدخػػاؿ مػػادة عقػػود البػػوت ضػػمن زبصصػ األكػػاديبي كمػػادة كمقػػرر درالػػي مػػن مقػػررات كليػػة
اغبقوؽ فكال الطرفن يتربيز كيتشيع لتاصص العلمي لتوليع ؾبالػ حبجػة حػب العمػيف كحػب
التاصػػص كالغػػرية ا﵀مػػودة علػػى التاصػػص أم أف اؼبصػػا األكاديبيػػة –إقبػػاز لنػػا التعبػػري -هػػي
ال تقف كراء هثا اعبدؿ الكبري حوؿ ربديد الطبيعة القانونية لعقود البوت.
الفرع الثاني :عقاد ال ات تدخل في نطاق القانا ال:ال:
رب ػػت كط ػػأة اونتق ػػادات الػ ػ ك ػػت إىل ن ري ػػة العق ػػد اإلدارم اذبػ ػ فري ػػق م ػػن فق ػػاء
القانوف اػباص إىل ؿباكلة التأكيد على أف عقػد البػوت إمبػا هػو عقػد مػن عقػود القػانوف اػبػاص
ىبلػػع ه أحكام ػ إىل القػػانوف اؼبػػدين كالقػػانوف التجػػارم كىبػػتص القلػػاء العػػادم بػػالن ر إىل
كافػة اؼبنازعػات اؼبتعلقػػة ػثا النػػوع مػن العقػػود أك كىبػتص ػػا قلػاء التربكػػيم التجػارم حبسػػب
األحواؿ.

( (1ان ر عصاـ أضبد اؼبر ع السابق ص.97
( (2ان ر عصاـ أضبد اؼبر ع السابق ص. 019- 019
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كق ػػد أق ػػاـ ه ػػثا التو ػ ػ م ػػن الفقػ ػ ( )1أل ػػانيد اؼبلي ػػدة عل ػػى أل ػػاس أف الدكل ػػة كدبج ػػرد
موافقت ا على إبراـ عقد البػوت فإاػا قػد تنازلػت عػن لػلطا ا السػيادية كاإلداريػة كقػد ارتلػت
أف تن ػػزؿ منزل ػػة األش ػػااص اػبا ػػة كه ػػو م ػػا يلك ػػد تن ػػازؿ الدكل ػػة لص ػػا ش ػػركة اؼبش ػػركع ع ػػن
التمسػػك بػػأم مػػن الق ػوانن السػػيادية ال ػ تلػػر دبصػػا الطػػرؼ الثػػاين ه العقػػد فتقػػوـ الدكلػػة
ملطرة بتعدييف كافة قوانين ا كخصو ان تلك اؼبتعلقػة باولػتثمار لتكػوف موائمػة كمتماشػية مػع
يغة عقود البوت أم متماشية مػع مصػلربة شػركة اؼبشػركع كمسػتثمر خػاص فبػا يلكػد الطبيعػة
اػبا ة لعقد البوت كتنفي عن أية فة إدارية.
ولايس أده علااك ذلااك ماان قيااام الدولااة المصارية بتعااديل العديػػد مػػن قوانين ػػا الوطنيػػة
لتكػػوف موائمػػة لبي ػػة البػػوت كمن ػػا القػػانوف رقػػم ( )022لسػػنة 0996ـ بشػػأف قطػػاع الك ربػػاء
ككثلك القانوف رقم ( )559لسنة  0997ـ بشأف الطرؽ كالقانوف رقم ( )9لسػنة 0997ـ بشػأف
اؼبطارات.
كم ػػا أف العدي ػػد م ػػن أحك ػػاـ عق ػػود الب ػػوت ع ػػادة م ػػا ت ػػنص عل ػػى ع ػػدـ ػ ػواز تطبي ػػق
التشريعات الوطنية ال قد تصدر مستقبال ه الدكلة اؼبليفة مػب كانػت ضػارة دبصػا شػركات
اؼبشػػاريع كمػػا ػػرل العمػػيف علػػى الػػنص علػػى عػػدـ ػواز أف تقػػوـ الدكلػػة أك إحػػدل مللسػػا ا
على إلغاء العقد أك تعديل من انب كاحد كإذا ما قامػت الدكلػة دباالفػة هػثا اغبكػم تتربمػيف
كافػػة اؼبسػػلكليات القانونيػػة اؼبرتتبػػة علػػى ذلػػك كتلتػػزـ بتعػػويض شػػركة اؼبشػػركع عػػن كافػػة اوضػرار
اؼبرتتبة على هث اػبطوة األحادية من طرؼ الدكلة(.)2
كه ػػو م ػػا عتم ػػد اؼبش ػػرع اللي ػػي ه ق ػػانوف تش ػػجيع اول ػػتثمار ه اؼب ػػادة ( )59كاؼبعنون ػػة
بلػػماف اؼبشػػركع حي ػ تػػنص علػػى أن ػ "و هبػػوز تػػأميم اؼبشػػركع أك نػػزع ملكيت ػ أك اولػػتيالء
اعبػػربم عليػ أك مصػػادرت أك فػػرض اغبرالػػة أك الػػتربف أك التجميػػد أك إخلػػاع إل ػراءات ؽبػػا
نفػ ػػس التػ ػػأثري إو دبو ػ ػػب ق ػ ػػانوف أك حكػ ػػم قلػ ػػائي كه مقاب ػ ػػيف تعػ ػػويض عػ ػػادؿ ...كوبس ػ ػػب
التعويض على الاس القيمة السوقية العادلة للمشركع عند ازباذ اإل راء"...كهػو مػا نػص عليػ
( )1أضب ػػد رش ػػاد عق ػػد اإلنش ػػاء كاإلدارة كالتربوي ػػيف ( )B.O.Tه ؾب ػػاؿ العالق ػػات الدكلي ػػة اػبا ػػة دار الن ل ػػة
العربية  5109ص091كمابعدها ؿبمد عبد العزيز فكرة العقػد اإلدارم دار الن لػة العربيػة  5111ص59
عصاـ أضبد اؼبر ع السابق ص.011
( )2ؼبزيد من التفا ييف ان ر عصاـ أضبد اؼبر ع السابق ص 019كما بعدها.
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كثلك قانوف الػتثمار راس اؼبػاؿ األ نػي العمػاين دبو ػب اؼبػادة ( )05منػ كالػ ػاء في ػا "و
هبوز مصادرة اؼبشركعات اؼبشار إلي ا كو نزع ملكيت ا او للمنفعة العامػة طبقػان للقػانوف كمقابػيف
تعويض عادؿ "...
كما أف أنصػار مدرلػة القػانوف اػبػاص( )1يػركف بػأف عقػد البػوت يعػد داخػالن ه دائػرة
القانوف اػباص كليس القانوف العاـ التنادان إىل أف الدكلة عنػد عبلهػا إىل إبػراـ عقػد البػوت إمبػا
تك ػػوف مل ػػطرة للنػػزكؿ إىل مصػػاؼ األشػػااص اػب ػواص ربػػت ضػػغ اؼبصػػلربة العامػػة للدكل ػػة
كلعي ا اغبثي إلقامة مشاريع بنيت ا اولالية كال و تستطيع هي القيػاـ ػا دبفردهػا كتكػوف
حبا ػػة مال ػػة إىل ض ػػركرة سبوي ػػيف القط ػػاع اػب ػػاص ؽب ػػث اؼبش ػػركعات اغبيوي ػػة اؼبتمث ػػيف ه ش ػػركات
اؼبشاريع أك اؼبستثمرين اػبواص الثين عادة ما يكونوف شػركات أ نبيػة متعػددة اعبنسػيات أك
عػابرة للقػارات لػثا تلػطر الدكلػػة اىل التعامػيف علػى قػدـ اؼبسػػاكاة مػع هػلوء اؼبسػتثمركف اػبػواص
ال ػػثين ل ػػن يوافقػ ػوا ب ػػأم ح ػػاؿ م ػػن األحػ ػواؿ عل ػػى سبوي ػػيف ه ػػث اؼبش ػػركعات الباه ػػة التك ػػاليف
مادامت الدكلة لتتعاميف مع م من خالؿ عقد البػوت باعتبارهػا شػاص عػاـ ذك لػيادة يتمتػع
بسػػلطات الػػتثنائية أك امتيػػازات غػػري مألوفػػة األمػػر الػػثم يلػػطر الدكلػػة إىل الرضػػوخ كالتعامػػيف
مػػع شػػاص مػػن أشػػااص القػػانوف اػبػػاص للربصػػوؿ علػػى الػػدعم كالتمويػػيف كالتطػػوير كهػػو مػػا
يلكد الطبيعة اػبا ة لعقد البوت كأن من طائفة عقود القانوف اػباص.
هػػثا كيػػثهب أخػػركف( )2إىل أنػ لػػيس أدؿ علػػى كػػوف عقػػد البػػوت إمبػػا ينتمػػي إىل طائفػػة
عقود القانوف اػباص ه أن غالبان ما ينص ه هث العقػود علػى أف هػثا العقػد عقػد مػدين كأف
اوختصػػاص بن ػػر منازعات ػ إمب ػا ينعق ػػد لقل ػػاء التربك ػػيم التج ػػارم ال ػػدك أك القل ػػاء الع ػػادم
حبسػػب األح ػواؿ كهػػو مػػا يلكػػد عمػ و
ػال العقػػد اؼبػػربـ بػػن اعبانػػب اؼبصػػرم فبػػثالن ه اغبكومػػة
اؼبص ػرية كشػػركة اؼبشػػركع اؼبلزمػػة بتشػػييد كبنػػاء كتشػػغييف مطػػار مرلػػي علػػم اؼبصػػرم كفقػػان لصػػيغة
( )1هػػاين ػػالح اؼبر ػػع السػػابق ص 081كمػػا بعػػدها لػػامي عبػػدالباقي اإلطػػار التشػريعي كالتعاقػػدم ؼبشػػركعات
البنية األلالية اؼبمولة من القطاع اػبػاص ( )B.O.Tحبػ مقػدـ إىل اؼبػلسبر الػدك للمشػركعات اؼبنعقػد
ه شػرـ الشػيم للعػػاـ 5100ـ ص 92ؿبمػد الػركيب اؼبر ػػع السػابق ص 79دكيػب حسػػن اؼبر ػع السػػابق
ص.079
( )2ؼبزيػػد مػػن التفا ػػييف ان ػػر عصػػاـ أضبػػد اؼبر ػػع السػػابق ص 011ؿبمػػد الػػركيب اؼبر ػػع السػػابق ص 81دكيػػب
حسن اؼبر ع السابق ص 079كما بعدها.
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ن ػػاـ البػػوت حيػ كرد ػػثا العقػػد حكػ يم يقلػػي بأنػ ه حالػػة نشػػوب نػزاع بػػن أطرافػ حػػوؿ
تفسري أحكػاـ العقػد ك ػب أكون اللجػوء إىل طريػق التفػاكض كطريػق كدم إلاػاء النػزاع كإو يػتم
إحالة النزاع إىل شاص أك هي ة يتفقاف علي ا للفصيف في إذا فشلت هث اؼبساعي يػتم اللجػوء
إىل قلاء التربكيم كفقان لن اـ غرفة التجارة الدكلية.
كذبػػدر اإلشػػارة ه هػػثا الصػػدد إىل أف ن ريػػة القػػانوف اػبػػاص مل تسػػلم هػػي األخػػرل مػػن
لػ اـ النقػد مػػن قبػيف اؼبليػػدين إلداريػة عقػػد البػوت حيػ يػػثهب انػب مػػن هػثا الفقػ ( )1إىل
القػػوؿ بػػأف إخلػػاع عقػػد البػػوت لقواعػػد القػػانوف اػبػػاص اؼبػػدين هػػو قػػوون و يسػػتقيم حي ػ أف
نصػػوص هػػثا القػػانوف قػػد ػػاءت خلػػو مػػن أم تن ػػيم لعقػػد البػػوت الػػثم يعػػد عقػػدان حػػدي
نسػػبيان فب ػػا ي ػػلدم عم ػػالن علػػى اعتب ػػار ه ػػثا العق ػػد ه ض ػػمن عق ػػود الق ػػانوف اإلدارم إو أن ػ م ػػع
احرتامنػػا ؽبػثا ال ػرأم فػػإف أنصػػار مدرلػػة القػػانوف اػبػػاص قػػد ردكا علػػى هػػث اغبجػػة بػػالقوؿ بػػأف
القانوف اؼبدين قد ن م نوعاف من العقػود أحػدنبا شػائع اولػتعماؿ كهػي طائفػة العقػود اؼبسػماة
كالػ ح يػػت بتن ػػيم تش ػريعي متكامػػيف دبو ػػب نصػػوص القػػانوف اؼبػػدين كنػػوع أخػػر مػػن العقػػود
كهػػي العقػػود غػػري اؼبسػػماة كهػػي عقػػود ليسػػت شػػائعة اولػػتعماؿ كمػػع ذلػػك فإاػػا و زبػػرج مػػن
نطػاؽ القػانوف اؼبػدين كمػا أف أنصػار القػانوف العػػاـ قػد ذهبػوا إىل القػوؿ بػأف اغبجػة اؼبسػػندة إىل
أف عقد البوت ؿبكوـ دببدأ العقد شريعة اؼبتعاقدين فبا يلكد طابع اػبػاص بأنػ قػوون و يسػتقيم
عمليػػا ألف الدكلػػة باعتبارهػػا ػػاحبة السػػلطة كاومتيػػازات بإمكان ػ أف تعػػدؿ ه عقػػد البػػوت
بإراد ػػا اؼبنفػػردة دكف الر ػػوع إىل اؼبتعاقػػد األخػػرل فبػػا يعػػزز بػػأف عقػػد البػػوت مػػن طائفػػة العقػػود
اإلداريػػة كقػػد ت الػػرد علػػى هػػث اغبجػػة بػػالقوؿ أف الدكلػػة و تسػػتطيع أف تعػػدؿ أك تلغػػي عقػػد
البػػوت ه انػػب كاحػػد كذلػػك ألف العقػػد ش ػريعة اؼبتعاقػػدين كإذا مػػا أقػػدمت الدكلػػة علػػى هػػث
اػبطػػوة غػػري اؼبسػػلكلة كغػػري ا﵀سػػوبة فإاػػا تتعػػرض للمسػػلكلية القانونيػػة قبػػيف شػػركة اؼبشػػركع كمػػا
يرتتب على ذلك من دفع التعويلات الكبرية.

( (1ؼبزيػػد مػػن التفا ػػييف حػػوؿ هػػث اآلراء الفق يػػة كالػػرد علي ػػا ان ػػر عصػػاـ أضبػػد اؼبر ػػع السػػابق ص 012كمػػا
بعدها دكيب حسن اؼبر ع السابق ص 519كما بعدها خالد العطية اؼبر ػع السػابق ص 71كمػا بعػدها
أضبد لالمة اؼبر ع السابق ص 981كما بعدها أضبد رشاد اؼبر ع السابق ص 091كما بعدها.
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الفرع الثالث :عقاد ال ات ذات ط يعة قانانية وتكييف قاناني خال:
نتيجػػة للج ػدؿ الفق ػػي الوالػػع حػػوؿ إشػػكالية التكييػػف القػػانوين لعقػػود البػػوت حػػاكؿ
انػػب مػػن الفق ػ أف يتاػػث موقفػػان كلػػطان بػػن اوذبػػاهن اؼبتلػػاربن بػػأف أعتػػرب عقػػود البػػوت
عقود ذات طبيعة خا ة تتميز ا عن لائر العقود كلػيس باللػركرة إقربػاـ هػث العقػود ربػت
طائلة القانوف العاـ أك القانوف اػباص.
()1
حي يثهب أنصػار هػثا اوذبػا إىل القػوؿ بلػركرة معرفػة اؽبػدؼ أك الغايػة مػن إبػراـ
عقػػد البػػوت كالػ ي ػػدؼ األطػراؼ إىل ربقيق ػػا حيػ أف الدكلػػة عنػػدما تيقػػدـ علػػى إبػراـ عقػػد
البػػوت فإاػػا تسػػعى إىل تشػػييد مرفػػق عػػاـ أك تشػػغيل إلدامػػة عمل ػ كدكف رغبػػة ه أف تتربمػػيف
األعبػػاء اؼباليػػة الكبػػرية اؼبرتتبػػة علػػى ذلػػك فتطلػػب سبػػويالن مػػن القطػػاع اػبػػاص بينمػػا يسػػعى
الطرؼ األخر كهو شركة اؼبشركع إىل ربقيق أكرب عائد رحبي من مشركع البػوت فالدكلػة تسػعى
إىل اوقتصػػاد ه النفقػػات اوقتصػػادية كشػػركة اؼبشػػركع تسػػعى إىل ربقيػػق منػػافع اقتصػػادية أم أف
كػػال الطػػرفن ربػػدك الرغبػػة ه اولػػتفادة التجاريػػة مػػن كراء إب ػراـ عقػػد البػػوت فبػػا يػػدخيف هػػثا
العقد ه طائفة عقود اولتثمار ألف الدكلة عند إبرام ا لعقد البوت تكوف قد رضػت مسػبقان
بالتنازؿ عن للطا ا كامتيازا ا كالوقػوؼ علػى قػدـ اؼبسػاكاة مػع اؼبسػتثمر اػبػاص ه إطػار مبػدأ
العقد شريعة اؼبتعاقدين كبأللوب إبراـ العقػود اػبا ػة فبػا يعػين أف عقػد البػوت يعػد مػن العقػود
القانوف ذات الطبيعة اػبا ة.
هثا كيثهب آخركف( )2إىل أف عقود البوت تعد عقودان ذات طبيعػة خا ػة علػى الػرغم
من أف ثكرها التارىبيػة تسػتمد مػن عقػود امتيػاز اؼبرافػق العامػة كلكػن عقػود البػوت بصػيغت ا
اؼبس ػػتربدثة إمب ػػا زبتل ػػف اختالف ػػا كبػ ػريان ع ػػن أ ػػل ا الت ػػارىبي عق ػػود اومتي ػػاز كم ػػا أف مف ػػوـ
التمويػػيف اػبػػاص ؼبشػػركعات البنيػػة األلالػػية كبشػػكل اؼبعا ػػر يعػػد مف ػػوـ هػػو اآلخػػر حػػدي
نسػػبيان ألف الدكلػػة ال ػ تزمػػع إب ػراـ عقػػد البػػوت إمبػػا تػػدخيف ه مفاكضػػات قانونيػػة كفنيػػة كماليػػة
ش ػػاقة للغاي ػػة كال ػ تس ػػفر ه ااي ػػة اؼبط ػػاؼ إىل التعاق ػػد م ػػع إح ػػدل اورب ػػادات اؼبالي ػػة اػبا ػػة

( )1ؼبزيد من التفا ييف ان ر عصاـ اضبد اؼبر ع السابق ص.017
( )2أنػػيس حكػػيم العقػػود اإلداريػػة درالػػة مقارنػػة ه ن ػػم اؼبزايػػدات كاؼبناقصػػات ه عقػػود البػػوت ) (B.O.Tدار
الن لة العربية ط 5105 5ص 81كما بعدها عبدالفتاح بيومي اؼبر ع السابق ص.090-091
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كالثم يسمى شركة اؼبشركع كمن مث فإف مف ػوـ عقػود البػوت يعػد مف ومػان مسػتربدثان ك ديػد
على الاوت اؼبعرفة القانونية فبا يتطلب تن يم بقواعد خا ة تراعي طبيعت اػبا ة.
كمػػا أف انػػب مػػن الفق ػ ( )1اذب ػ إىل القػػوؿ بػػأف عقػػود البػػوت تػػارة تػػدخيف ه طائفػػة
العقػػود اإلداريػػة كتػػارة أخػػرل ه عقػػود التجػػارة الدكليػػة كذلػػك حسػػب كػػيف حالػػة علػػى حػػدل
كفقػػان لصػػيغة الشػػركط اؼبدر ػػة ه عقػػد البػػوت فبػػا يعػػين أف تكييػػف عقػػد البػػوت مػػن الناحيػػة
القانونية يكوف ـبتلفان حسب مقتلى العقد كاركؼ إبرام كحبسب نوع اؼبشػركع اؼبػراد تشػييد
كتشغيل فعقود البوت ليست ذات طبيعة كاحدة كمن مث و زبلع لن اـ قػانوين ؿبػددان بشػكيف
دقيػػق فبػػا يسػػتو ب إخلػػاع ا إىل قواعػػد قانوني ػػة خا ػػة تس ػػتجيب لطبيعت ػػا اػبا ػػة كذل ػػك
إلمكانية كضع تكييف قانوين لليم كؿبدد ؽبث الطائفة من العقود اؼبستربدثة.
ه ػػثا كي ػػرل أنص ػػار الطبيع ػػة اػبا ػػة لعق ػػود الب ػػوت( )2بأنػ ػ كب ػػالن ر إىل الغ ػػرض اؼبػ ػراد
ربقيق ػ مػػن قبػػيف أط ػراؼ العقػػد فػػإف عقػػود البػػوت تػػدخيف ضػػمن طائفػػة عقػػود اول ػتثمار كإذا
ن رنا إىل أطراؼ العقد قبد الدكلة طرفان ه عقػد البػوت فبػا يػوحي بػأف عقػد البػوت مػن طائفػة
العقػود اإلداريػػة أمػػا إذا مػػا ن رنػػا إىل ألػػلوب التعاقػد ه ػػيغ البػػوت فيمكننػػا القػػوؿ بػػأف عقػػد
البوت إمبا يدخيف ضمن طائفة عقود القانوف اػباص.
كهػو مػػا يلكػػد الطبيعػػة اػبا ػػة لعقػػد البػػوت ألنػ لػػيس باإلمكػػاف إ ػػباغ بصػػبغة ؿبػػددة
ضػػمن عقػػود القػػانوف العػػاـ فق ػ أك القػػانوف اػبػػاص فق ػ كإمبػػا هبػػب الن ػػر إلي ػ باعتبػػار مػػن
العق ػػود اغبديث ػػة ذات الطبيع ػػة اػبا ػػة ه ػػثا كيلك ػػد أنص ػػار الطبيع ػػة اػبا ػػة لعق ػػد الب ػػوت ب ػػأف
اؼبوض ػػوعات اؼبتنوع ػػة ال ػ يل ػػطلع ػػا ن ػػاـ الب ػػوت كأح ػػد األن م ػػة الرائ ػػدة ه ؾب ػػاؿ التموي ػػيف
اػباص ؼبشاريع البنيػة األلالػية أك تلػك الػ ألػفر عن ػا ن ػاـ البػوت إمبػا تسػتدعي أف تراعػى
طبيعت القانونية اػبا ة كال زبتلف ه عقود القانوف العاـ كاػباص معا.
كمػػن هػػث اؼبسػػائيف اؼبتنوعػػة كالشػػائكة كال ػ ألػػفرت عن ػػا عقػػد البػػوت ضػػركرة كضػػع
قواعػػد قانونيػػة لتن ػػيم الوضػػع القػػانوين ألرض اؼبشػػركع كمسػػألة ػواز ربويػػيف األمػواؿ الػ يػػدرها
ص986-982

أنػػيس حك ػػيم اؼبر ػػع السػػابق

ص89

أضبػػد عصػػاـ اؼبر ػػع

( )1أضبػػد ل ػػالمة اؼبر ػػع السػػابق
السابق ص.015
( )2ؼبزي ػ ػػد م ػ ػػن التفا ػ ػػييف ان ػ ػػر عص ػ ػػاـ أضب ػ ػػد اؼبر ػ ػػع الس ػ ػػابق ص 017كم ػ ػػا بع ػ ػػدها م ػ ػػاهر ؿبم ػ ػػد اؼبر ػ ػػع
السابق ص081كمابعدها عبدالفتاح بيومي اؼبر ع السابق ص 095كما بعدها.
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هثا اؼبشركع إىل خارج أراضي الدكلة اؼبليفة ككيفية فض منازعات البوت كآلية إعػادة اؼبشػركع
إىل الدكلة اؼبليفة بعد انت اء امتياز البػوت كربديػد مػدة عقػد البػوت كمػدل ػواز اغبجػز علػى
األم ػواؿ كالتأمينػػات العينيػػة ؼبشػػركع الب ػػوت كغريهػػا فب ػػا يسػػتو ب ربديػػد الن ػػاـ الق ػػانوين ؽبػػث
العقػػود كػػيف علػػى حػػد كهػػو مػػا يلكػػد دكف شػػك الطبيعػػة اػبا ػػة لعقػػد البػػوت كأن ػ مػػن غػػري
اؼبمكن إخلاع ضمن نطاؽ القانوف العاـ أك نطاؽ القانوف اػباص.
كىبلص أنصار هثا اوذبا ( )1إىل اعتبار عقػود البػوت مػن العقػود ذات الطبيعػة اػبا ػة
ألاػػا تػػربـ مػػن خػػالؿ ن ػػم قانونيػػة ـبتلفػػة فبػػا هبعػػيف كضػػع قاعػػدة عامػػة كؾبػػردة لتربديػػد تكييػػف
عقد البوت على أن ضمن عقود القػانوف العػاـ فقػ أك القػانوف اػبػاص فقػ ألنػ ككمػا ا ػر
لنػػا لػػابقان فػػإف عقػػود البػػوت ه بعػػض األحيػػاف يغلػػب تكييف ػػا علػػى أاػػا عقػػود إداريػػة كتػػارة
أخرل يغلػب القػوؿ بأاػا عقػود مدنيػة أك ذباريػة أك الػتثمارية كهػو مػا يلكػد لنػا الطبيعػة اػبا ػة
لعقود البوت.

انًطهب انثانث :انتمُُى انخاص نهباحث
حىل اشكانُاث انذراصت:
لعل ػ كمػػن نافلػػة القػػوؿ أف نلكػػد بػػأف التعاقػػد بن ػػاـ البػػوت يعػػد مػػن األن مػػة التعاقديػػة
اغبديثة نسػبيان حيػ أف هػثا الن ػاـ مػن األن مػة الرائػدة حقػا كألػلوب متطػور كفعػاو لتمويػيف
ؼبشػػركعات البنيػػة األلالػػية كاولػػتثمارية السػػياحة كالرتفي يػػة أيلػػا عػػن طريػػق إش ػراؾ القط ػػاع
اػباص ك عل اؼبموؿ الرئيسي ؽبث اؼبشركعات اغبيوية كن را ؼبا يتمتع ب ن اـ البوت مػن أنبيػة
بالغة ه ارلاء دعائم التنمية اوقتصادية اؼبستدامة ه الدكؿ اؼبلػيفة لػ كخصو ػا من ػا الػدكؿ
النامية كاألقيف مبوان حيػ يبكػن ن ػاـ البػوت هػث الػدكؿ مػن إقامػة بنيت ػا األلالػية علػى ألػس
مػػن اغبداثػػة -إف ػػاز لنػػا التعبػػري -ألن ػ كدبسػػاعدة القطػػاع اػبػػاص اؼبمثػػيف ه شػػركات اؼبشػػاريع
أ ػبح بإمكػػاف الػدكؿ اؼبلػػيفة أف تتمتػع بنقػػيف آمػن للتكنولو يػػا اؼبتطػورة بػػيف ك ػار هنػػاؾ أمػػيف

( )1ان ػػر عب ػػدالفتاح بي ػػومي اؼبر ػػع الس ػػابق ص 091كم ػػا بع ػػدها اضب ػػد ل ػػالمة اؼبر ػػع الس ػػابق ص 989كم ػػا
بعدها عصاـ أضبد اؼبر ع السابق ص 019كما بعدها أضبد رشػاد اؼبر ػع السػابق ص 097مػاهر ؿبمػد
اؼبر ع السابق ص081كمابعدها.
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حقيق ػي لػػدل هػػث الػػدكؿ ه تػػوطن كتوليػػد هػػث التكنولو ي ػػا الوافػػدة الي ػػا عػػن طريػػق ن ػػاـ
البوت.
كمػػا أف مشػػركعات البػػوت إمبػػا تس ػ م ه الرفػػع مػػن كفػػاءة العمالػػة الوطنيػػة كمنرب ػػا
الثق ػ ػػة الالزم ػ ػػة للمنافس ػ ػػة ه ل ػ ػػوؽ اول ػ ػػتثمار ال ػ ػػدك ب ػ ػػيف كتقل ػ ػػي عل ػ ػػى مش ػ ػػاكيف البطال ػ ػػة
كالتل ػػام ب ػػيف إف ن ػػاـ ب ػػوت ق ػػد ش ػػجع القط ػػاع اػب ػػاص ا﵀ل ػػي عل ػػى الشػ ػراكة م ػػع ش ػػركات
اؼبشاريع إلقباز الكثري من تعاقدات البوت.
كأف م ػػن ش ػػاف ذاؾ كو ش ػػك أف يرف ػػع م ػػن ق ػػدرة ه ػػث الش ػػركات ا﵀لي ػػة عل ػػى التنافس ػػية
كربقيػػق عوائػػد رحبيػػة و بػػاس ػػا فبػػا وبسػػن مػػن الػػدخيف القػػومي كمسػػتول اؼبعيشػػة ه الػػدكؿ
اؼبلػػيفة للبػػوت كخصو ػػا الػػدكؿ الناميػػة كاألقػػيف مب ػوا كهػػو حقيقػػة مػػا دعػػى الباح ػ إىل تأييػػد
اللجػػوء إىل ػػيغة البػػوت إلقامػػة كافػػة اؼبشػػاريع التنمويػػة كاولػػتثمارية علػػى حػػد لػواء ألف هػػثا
الن اـ من ك ة ن ر الباح يعد ن اما رائدا ك فعػاون للتمويػيف هبنػب الػدكؿ اؼبلػيفة لػ أعبػاء
القياـ بتشييد كتشغييف اؼبرافق اغبيوية كاػبدمات األلالية ال وبتا ا صب ور مواطني ا.
اال أنااه وعلااك الاار،ب ماان ت ااجي ال احااث لها ا الناااع مػػن ػػيغ الشػراكة اوقتصػػادية
فػػإف التسػػرع كالت افػػت مػػن قبػػيف الػػدكؿ اؼباتلفػػة علػػى إبػراـ عقػػود البػػوت إمبػػا لػ عواقػػب كخيمػػة
على الدكؿ اؼبليفة للبوت مػب مػا ت اولتجػاء اىل ػيغة البػوت دكف درالػة متأنيػة كمستفيلػة
ؼب ػػدل احتيا ا ػػا للتعاق ػػد ػػث الص ػػيغة فع ػ ػالن كدكف إع ػػداد متكام ػػيف كش ػػاميف إل ػ ػراء عملي ػػة
التفػػاكض إلب ػراـ هػػثا النػػوع مػػن العقػػود ذلػػك مػػن خػػالؿ إعػػداد الكػوادر الوطنيػػة اؼبلهلػػة تػػأهيالن
عاليػ ػان كمتميػ ػزان ه ش ػػب ال ػػاوت القانوني ػػة كاإلداري ػػة كاؼبالي ػػة كاؼبص ػػرفية كاؽبندل ػػية كغريه ػػا م ػػن
الاوت الالزمة لإلعداد للرقابة أك للتفاكض ه اطار عقود البوت.
كمػػا أن ػ هبػػب لػػتاله ـبػػاطر البػػوت أف يصػػاغ العقػػد بالشػػكيف الػػثم وبف ػ لبط ػراؼ
قػػدر متسػػاكيا مػػن الت ػوازف العقػػدم كأف يكػػوف مبػػدأ العقػػد ش ػريعة اؼبتعاقػػدين هػػو الفيصػػيف ه
حػػيف كافػػة إشػػكاليات عقػػد البػػوت كعػػدـ عبػػوء الدكلػػة اؼبلػػيفة بػػأم شػػكيف مػػن األشػػكاؿ إىل
تعػػدييف بنػػود هػػثا العقػػد أك ااػػاؤ مػػن طػػرؼ كاحػػد دكف الر ػػوع إىل شػػركة اؼبشػػركع ألف ؽبػػثا
األمػػر عواقب ػ الوخيمػػة علػػى الدكلػػة اؼبلػػيفة للبػػوت كوبمل ػػا باؼبسػػلكلية القانونيػػة عػػن تعػػويض
الطرؼ األخر عن كافة األضرار ال غبقت من راء ذلك كما يعمل ذلك مػن دفػع مبػالغ ماليػة
باه ػػة ػػدا ؽبػػث الشػػركات الرأظباليػػة اؼبسػػيطرة علػػى اوقتصػػاد العػػاؼبي لػػثا هبػػب علػػى الدكلػػة
اؼبلػػيفة أف ربسػػن اللجػػوء اىل الطػػرؽ الوديػػة لفػػض منازعت ػػا مػػع اؼبسػػتثمر او نػػي عػػن طريػػق
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التفاكض كالتوفيق كالولاطة بعيػدان عػن اللجػوء اىل القلػاء العػادم أك قلػاء التربكػيم التجػارم
كالثم غالبا و يكوف ه مصلربة الدكلة اؼبليفة للبوت
أما ب:صاال مادف ت دياد المفهاام القااناني الػدقيق للعقػد البػوت مػن خػالؿ صبلػة
التعريفات الػ أضػفيت علػى عقػد البػوت كالػ لػبق كأف ذكرنػا بأاػا قػد ػاءت متػأثرة بدر ػة
كبػػرية بالتو ػػات الفق يػػة السػػائدة كالداعيػػة اىل اعتبػػار عقػػد البػػوت مػػن ضػػمن عقػػود القػػانوف
العاـ حي اءت أغلب هث التعريفات ملكدة على أف عقد البوت إمبػا يػربـ بػن الدكلػة مػن
ة كشركة اؼبشركع من ة أخرل كأف هثا القػوؿ كإف كػاف يسػتقيم ه غالبيػة عقػود البػوت
إو أن ػ قػػد و ينطبػػق علػػى البقيػػة الباقيػػة ه عقػػود البػػوت ال ػ تػػربـ بػػن أشػػااص مػػن القػػانوف
اػبػػاص فبػا يعتػػرب الباحػ مصػػادرة للواقػػع ه عقػػود البػػوت كو يعفػػي بػػاؼبف وـ القػػانوين الوالػػع
للعقد البوت كالتصور اغبقيقي ؼبلمون .
اماا أ ال احاث يارف باأ ارتبػاط عقػود البػوت دبشػركعات البنيػة التربتيػة أك األلالػػية
قوؿ قد هباه الواقع ه كثري من األحيػاف ألف الدكلػة قػد تتعاقػد بصػيغة البػوت مػن أ ػيف إقامػة
مشػػاريع اقتصػػادية رحبي ػػة و تسػػت دؼ اؼبصػػلربة العام ػػة ب ػػاؼبعمل الفػػين ال ػػدقيق كإمب ػػا تس ػػت دؼ
ربقيػػق العائػػد الرحبػػي فقػػد تتعاقػػد الدكلػػة أك إحػػدل اؼبللسػػات أك اعب ػػات اإلداريػػة التابعػػة ؽبػػا
علػػى إقامػػة مشػػاريع ترفي يػػة أك لػػياحية و ت ػرتب دبف ػػوـ اؼبرافػػق العامػػة إطالق ػان كهػػو مػػا يلكػػد
التعريف الثم قالت ب عبنة األمم اؼبتربدة للقانوف التجػارم كالػ مل ربػدد كػوف اؼبشػركع اؼبزمػع
إقامت ػ بن ػػاـ البػػوت أف يكػػوف مرفق ػان عام ػان أك مشػػركعان مػػن مشػػركعات البنيػػة األلالػػية كإمبػػا
ك ػػفت بعبػػارة (مشػػركع معػػن) كذلػػك علػػى النربػػو اؼبشػػار إلي ػ ضػػمن طيػػات هػػث الدرالػػة فبػػا
كلع كثريان من مف ػوـ عقػد البػوت األمػر الػثم يػدعونا اىل الن ػر إىل عقػد البػوت دبف ػوـ كالػع
ليشميف كافة اؼبشاريع ذات الطابع العاـ أك ذات الطابع اوقتصادم الصرؼ على حدان لواء.
أمااا ب:صااال االشااكالية القائمااة حاااه ت ديااد الط يعااة القانانيااة لعقػػد البػػوت م ػن
حيػ ؿباكلػػة إهبػػاد التكييػػف القػػانوين السػػليم ؽبػػثا النػػوع مػػن العقػػود اؼبسػػتربدثة الػػثم اختلفػػت
حولػ اؼبشػارب الفق يػػة بػن اعتبػار مػػن ضػمن عقػود القػػانوف العػاـ أك اعتبػار مػػن ضػمن طائفػػة
عقػػود القػػانوف اػبػػاص أك أنػ عقػػد ذك طبيعػػة قانونيػػة خا ػػة مسػػتقلة عػػن عقػػود القػػانوف العػػاـ
كاػباص.
ويرف ال احث اتجال ه ل اإلشكالية بأ عقاد ال ات تعػد مػن عقػود القػانوف اػبػاص
ألن كبعيدان عن التشبع للتاصص العلمي كدبوضوعية تامة فػإف عقػود البػوت كحسػبما أكضػربنا
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من خالؿ هث الدرالة إمبا يتم إبرام ا ابتداءن بطرؽ إبراـ عقػود القػانوف اػبػاص ألف الدكلػة كه
اغبػػاوت الػ تكػػوف في ػػا طػػرؼ ه عقػػد البػػوت إمبػػا تنػػزؿ بإراد ػػا عػػن كافػػة امتيازا ػػا كلػػلطا ا
اؼبع ودة ه إطار عقػود القػانوف العػاـ فتقػف بػثلك علػى قػدـ اؼبسػاكاة مػع شػركة اؼبشػركع كفقػا
ؼببدأ العقد شريعة اؼبتعاقدين اؼبعركؼ ه عقود القانوف اػباص.
امااا أ عقااد ال ااات ال يتضاامن ايااة شاروط ا ااتثنائية أك غػػري مألوفػػة كهػػي ظبػػة عقػػود
القػػانوف العػػاـ ألف الدكلػػة تتسػػاكم هػػي كشػػركة اؼبشػػركع ه ذات اؼبركػػز القػػانوين كو تو ػػد أيػػة
شػركط الػتثنائية زبػوؿ الدكلػػة اغبػق ه إاػاء العقػػد أك تعديلػ بإراد ػا اؼبنفػػردة ألاػا تعلػم مسػػبقا
أف ذلك لػيكلف ا الكثػري كالكثػري كبػالعكس مػن كػيف ذلػك فػأف الدكلػة مػن الناحيػة الواقعيػة امبػا
ترضػػم للمسػػتثمر اػبػػاص ابتػػداء مػػن ػػووت اؼبفاكضػػات األكىل فت ػػيف يسبػػين شػػركات اؼبشػػاريع
بػػاغبوافز اولػػتثمارية الس ػػاية كاؼببػػالغ في ػػا للغاي ػػة بقصػػد ا تػػثاب اول ػػتثمار او نػػي كع ػػدـ
عزكف ػ عن ػػا فتقػػدـ ل ػ الػػدعم اغبكػػومي الػػال ؿبػػدكد كالػػاين كتقػػدـ ل ػ القػػركض الكبػػرية بفوائػػد
منافلة للغاية.
بل أاثر من ه ا تلتازم أماماه حتاك ب اراء المنات أك اػبدمػة كباأللػعار الػ وبػددها
الشػريك األ نػػي فتتربمػػيف بػثلك أعبػػاء ماليػػة ضػامة دكف مػػربر مقبػػوؿ كو معقػوؿ ألالػػا فبػػا
يلك ػػد لن ػػا ب ػأف عق ػػود الب ػػوت إمب ػػا ت ػػدخيف رب ػػت عب ػػاءة عق ػود الق ػػانوف اػب ػػاص كم ػػن مث ربكم ػػا
نصػػوص القػػانوف اؼبػػدين كالقػػانوف التجػػارم حسػػب مقتلػػى اغبػػاؿ كمػػن مث فػػاف القػػوؿ بإداريػػة
عقػػود البػػوت قػػوؿ و يسػػتقيم بػػأم حػػاؿ مػػن األح ػواؿ مػػع الواقػػع كالقػػانوف كإف ؾبػػرد ترديػػد ه
األكلػػاط الفق يػػة -كالػ قبلى ػػا ككبرتم ػػا كو شػػك -إمبػػا يعػػد مصػػادرة علػى اؼبطلػػوب و قبػػد لػ
من انبنا أم مربر منطقي.
ام ااا أن ااه ولل اارد عل ااك حجا ا الق ااائلين بإداري ااة عق اااد ال ااات الػػتنادان اىل أف الدكل ػػة
بإبرام ػػا ؽبػػثا النػػوع مػػن العقػػود إمبػػا تسػػعى اىل ربقيػػق اؼبصػػلربة العامػػة فبػػا يصػػبغ العقػػد بصػػبغة
عقود القانوف العػاـ كمػع احرتامنػا الشػديد للقػائلن ػث اغبجػة إو أف الباحػ و يشػاطرهم ه
األخث ػثا الػرام ه اوكثػر كذلػك ألف عقػود البػوت تعػد مػن عقػود اولػتثمار الػ يسػت دؼ
اؼبستثمر األ ني من خالؽبا ربقيق الكسب اوقتصادم اؼبتمثيف ه الربح.
أمااا بالنة ا ة للدولااة المضاايفة لل ااات فإنهااا كإف كانػػت ه الغالػػب األعػػم يسػػت دؼ
ربقيق اؼبصلربة العامة كخصو ا عند إقامت ا ؼبشاريع البنية األلالية ربديػدان كلكػن كاقػع اغبػاؿ
قػػد أكقػػع الػػدكؿ اؼبلػػيفة للبػػوت كمن ػػا الػػدكؿ الناميػػة ه غػػري مرادهػػا ألف الدكلػػة قػػد أضػػاعت
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هيبت ػػا ابت ػػداءن كمن ػػث نزكؽب ػػا ع ػػن ل ػػلطااا كل ػػياد ا كارتل ػػاها الوق ػػوؼ عل ػػى ق ػػدـ اؼبس ػػاكاة م ػػع
الشريك األ ني كهو شركة اؼبشركع كفقا ؼببدأ للطاف اإلرادة فكيف تسطيع الدكلة يػا تػرل أف
ربقػػق اؼبص ػػلربة العام ػػة ه ا ػػيف ن ػػاـ الب ػػوت فب ػػا يع ػػين أف الق ػػوؿ ب ػثلك ه ػػو ؾب ػػرد تص ػػور غ ػػري
حقيقي لواقع اغباؿ الثم يتمتع في اؼبستثمر األ ني بالقوة اوقتصػادية اؼبفرطػة ه اذبػا الدكلػة
اللعيفة اقتصاديا كتفاكضػيا فبػا اضػطرها إىل الرضػوخ إلرادة اؼبسػتثمر األ نػي حػب إاػا عػدلت
قوانين ػػا ال ػ ربمػػي اؼبصػػلربة العامػػة لتك ػػوف متماشػػية مػػع اقتصػػاد الس ػػوؽ الرأظبػػا كالػػثم و
يعرؼ إو مصلربة كاحدة كهي الربح الوفري.
ه ا وناد اإلشاارة الاك أناه فاي بعاض عقااد ال اات فػإف الدكلػة و تسػت دؼ اؼبصػلربة
العامػػة كإمبػػا تسػػت دؼ ربقيػػق الػربح كمػػا هػػو اغبػػاؿ ه اؼبشػػاريع اوقتصػػادية السػػياحية كالرتفي يػػة
كالرياضية كغريها فبا يعزز القوؿ بأف عقود البوت إمبػا هػي ضػمن طائفػة عقػود القػانوف اػبػاص
ناهيػػك إذا علمنػػا بػػاف الكثػػري مػػن ػػيغ البػػوت إمبػا تػػنص ػراحة علػػى تطبيػػق نصػػوص القػػانوف
اؼبػػدين كالقػػانوف التجػػارم كمػػا أف اوختصػػاص بن ػػر اؼبنازعػػات حوؽبػػا معقػػود لقلػػاء التربكػػيم
التجارم كليس للقلاء اإلدارم كما يتوقع القائلن.
أمااا ب:صااال القااائلين بالط يعااة ال:اصااة لعقاااد ال ااات كإف كػػانوا أفلػػيف حػػاون مػػن
القػػائلن بإداريػػة عقػػود البػػوت او أاػػم-كمػػع احرتامنػػا الشػػديد ؼبسػػلك م العلمػػي ه التكييػػف
الق ػػانوين لعق ػػد الب ػػوت -ف ػػإام ق ػػد تبن ػوا مس ػػلكان ـبتلط ػان حبس ػػب رأم الباح ػ حي ػ وب ػػاكلوف
التول بن مثهبن أحدنبا يعلي إدارية البوت كاآلخر ككبػن مػن أنصػار يػرل عقػد البػوت مػن
عقػػود القػػانوف اػبػػاص حي ػ إف القػػائلن بالطبيعػػة اػبا ػػة لعقػػد البػػوت مل وبػػددكا لنػػا بشػػكيف
دقيػػق ماهي ػ الطبيعػػة القانونيػػة لعقػػد البػػوت ه ا ا باإلعااافة الااك أنهااب لااب ي ااددوا وب ااكل
دقيااق ال ل ا س فيااه الناااام القاااناني الػػثم يبكػػن أف يطبػػق علػػى عقػػود البػػوت فبػػا فػػاقم مػػن
إشػػكالية ربديػػد الطبيعػػة القانونيػػة لعقػػد البػػوت اكثػػر مػػن أف يسػػاهم ه حل ػػا حي ػ اػػيف هػػثا
اؼبسػػلك الفق ػػي مػػن كلػػى اؼبن لػػن فجػػاء ـبتلطػػا بين مػػا كمل يو ػػيف اعبػػدؿ القػػائم إىل بػػر األمػػاف
حسب رأم الباح .
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انخاتًت
نػػأيت إىل خاسبػػة هػػث الدرالػػة ال ػ كنػػا قػػد تناكلنػػا في ػػا موضػػوع عقػػود البػػوت كتكييف ػػا
القػانوين كالػ تعػد مػػن اؼبسػائيف ذات األنبيػػة الكبػرية ن ػران لاثػار القانونيػػة اؼبرتتبػة علػػى التربديػػد
ال ػػدقيق ؼبف ػػوـ عق ػػد الب ػػوت م ػػن حي ػ تعريف ػ كأنبيت ػ كه ذات الوق ػػت ـب ػػاطر عل ػػى الدكل ػػة
اؼبلػػيفة لػ ناهيػػك عػػن ضػػب تكييفػ القػػانوين كمػػدل اعتبػػار مػػن ضػػمن طائفػػة عقػػود القػػانوف
اػباص أك طائفة عقػود القػانوف العػاـ أك اعتبػار عقػد ذك طبيعػة مسػتقلة كخا ػة كالتػداعيات
القانونية لكيف ذلك على مستقبيف ن اـ البوت كأحد األن مة الرائدة ه ؾباؿ سبويػيف مشػركعات
البنية األلالية كاؼبشركعات اوقتصادية كخصو ػان ه بلػداننا الناميػة كالػ حبا ػة مالػة للغايػة
لتنفي ػػث خطػ ػ التنمي ػػة اوقتص ػػادية اؼبس ػػتدامة كالل ػػركرة اؼبلرب ػػة ؽب ػػث البل ػػداف لتق ػػدمي اػب ػػدمات
األلال ػػية إىل صب ػػور مواطني ػػا ه ا ػػيف األزم ػػات اوقتص ػػادية اػبانق ػػة ال ػ تعص ػػف باوقتص ػػاد
العػػاؼبي عموم ػان فبػػا كػػاف ل ػ بػػالغ األثػػر علػػى قػػدرة اؼبوازنػػات العامػػة ؽبػػث الػػدكؿ علػػى موا ػػة
األعبػػاء اؼباليػػة اللػػامة الػ تتطلب ػػا إقبػػاز مشػػركعات البينػػة التربتيػػة كقػػد خلصػػنا مػػن خػػالؿ
هث الدرالة إىل العديد من النتائ كما أننا أك ينا جبملة من التو يات ال نأميف األخػث ػا
أك علػػى اوقػػيف اوهتػػداء ػػا ه حػػيف إشػػكاليات هػػث الدرالػػة كال ػ ؽب ػػا انعكالػػا ا القانونيػػة
كالواقعي ػ ػػة اػبط ػ ػػرية عل ػ ػػى كاف ػ ػػة من ػ ػػاحي اغبي ػ ػػاة اوقتص ػ ػػادية كاو تماعي ػ ػػة ه ال ػ ػػدكؿ اؼبل ػ ػػيفة
لاللتثمارات او نبية.
قوالً :الهتآج:
 -0يعد ن اـ البوت من األن مة التعاقدية الرائدة كالػ تعػود بػالنفع الكبػري علػى الػدكؿ
اؼبلػػيفة ل ػ باعتبػػار ن ام ػان متمي ػزان لتمويػػيف مشػػاريع البنيػػة األلالػػية بػػيف كاولػػتثمارية عموم ػان
كذلػػك ؼبػػا يتمتػػع ب ػ هػػثا الن ػػاـ مػػن فبي ػزات عمليػػة فريػػدة مػػن شػػأاا أف زبفػػف عػػبء اؼبوازنػػة
العام ػػة كالقل ػػاء عل ػػى البطال ػػة كت ػػوطن التكنولو ي ػػا ه ال ػػدكؿ اؼبل ػػيفة للب ػػوت كخصو ػػان م ػػب
كانت هث الدكلة من الدكؿ النامية أك األقيف مبوان.
 -5كما يتميز ن اـ التعاقد بصيغة البوت بأن يللس للتنمية اوقتصادية اؼبسػتدامة مػن
خالؿ رعايت كسبويل ؼبشػركعات البنيػة األلالػية كاولػتثمارية فبػا يقػوم مػن قيمػة العملػة ا﵀ليػة
كيقلي على التلام الثم تعاين من العديػد مػن دكؿ العػامل اؼبتربلػرة منػ كالناميػة ألنػ يعػد
ملشػ ػران عل ػػى اعب ػػدكل اوقتص ػػادية ناهي ػػك ع ػػن أنػ ػ ي ػػوفر اػب ػػدمات األلال ػػية ؼبػ ػواطين ال ػػدكؿ
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اؼبلػػيفة للبػػوت كمػػا أن ػ يشػػجع علػػى خلػػق البي ػػة اؼبثاليػػة اوقتصػػادية للمنافسػػة اؼبشػػركعة فبػػا
وبفز ركح العميف لدل اؼبللسات اغبكومية أك اػبا ة للمنافسة ه لوؽ اولػتثمار الػدك إف
از لنا التعبري.
 -9كلكنػ بػػالرغم مػػن الفوائػػد الكبػػرية الػ وبقق ػػا ن ػػاـ البػػوت للدكلػػة اؼبلػػيفة فػػإف لػ
مساكئ بالغة اػبطورة مب تػرؾ دكف ضػواب قانونيػة سبكػن مػن اولػتفادة اؼبثلػى منػ حيػ أف
التسرع كالت افت على إبراـ عقود البوت دكف درالة مستفيلة كمتأنيػة مػن قبػيف الدكلػة اؼبلػيفة
قػػد هبعػػيف مػػن ن ػػاـ البػػوت كبػػاون علػػى الدكلػػة اؼبل ػيفة مػػب مػػا ألػػرفت هػػث الػػدكؿ ه تقػػدمي
التنازوت التفاكضػية للمسػتثمر كخصو ػان او نػي دكف اغبصػوؿ منػ علػى مػا يعػادؿ ذلػك مػن
اولػتفادة اؼبثلػى مػن ن ػػاـ البػوت كمػا هبػػب علػى الدكلػة اؼبلػيفة ه حالػػة رغبت ػا شػراء اؼبنػػت
أك اػبدمة من شركة اؼبشركع أف تكوف بألعار منالبة غري مبالغ في ا.
 -9كمػػا يػػلدم التسػػرع ه إب ػراـ عقػػود البػػوت دكف رقابػػة أك درالػػة مسػػبقة إىل اإلض ػرار
باوقتصػاد الػوطين كربميلػ أعبػاء ماليػة كبػرية كانػت الدكلػة اؼبلػيفة ترغػب ه ذبنب ػا كالػتالص
من ا ابتداء كالتزاـ الدكلة اؼبليفة بشراء اؼبنتجات أك اػبدمات بألعار مرتفعة ػدان أك اؼببالغػة
ه ال ػػدعم اغبك ػػومي أك اؼبوافق ػػة عل ػػى امت ػػداد امتي ػػاز الب ػػوت لس ػػنوات طويل ػػة للغاي ػػة فب ػػا يبك ػػن
األ نػػي مػػن اولػػتربواذ علػػى اؼبقػػدرات اوقتصػػادية للبلػػد اؼبلػػيف كرهػػن مسػػتقبل ا كمسػػتقبيف
األ ياؿ القادمة لصا التعمار اقتصادم بغيض.
 -2تعد مسألة التكييف القانوين لعقد البوت من اؼبسائيف اؼب مػة للغايػة كليسػت ترفػان
فكريان أك و
دو فق يا تن رييان حبتان ن ران ؼبا ؽبا من أثار قانونيػة تسػتو ب الوقػوؼ عنػدها حيػ
إف ربديػػد التكييػػف القػػانوين السػػليم لعقػػد البػػوت مػػن شػػأن أف وبػػدد القػػانوف الوا ػػب التطبيػػق
على منازعات البوت ككثلك ربديد القلاء اؼباتص بن ػر اؼبنازعػات كمػا انػ وبػدد ه ضػوء
حقوؽ كالتزامات كلمن الطرفن ناهيك إذ علمنا بأف هنػاؾ شػبكة معقػدة للغايػة مػن العالقػات
التعاقدية تنشأ ه كنف ن اـ البوت كعلى النربو اؼببن ه طيات هث الدرالة.
 -6لقػد غلػب علػى التيػارات الفق يػة ػاؼبعنية بإهبػػاد تكييػف قػانوين لػليم لعقػود البػػوت
يدعوف بأف عقػد البػوت مػن ضػمن طائفػة
نزعة اونتصار للتاصص–إف از لنا التعبري– فمن ى
القانوف العاـ كهو عقد إدارم كهم زمالئنا ه زبصص القانوف العاـ يصركف على مػوقف م دكمبػا
تزح ػػزح كل ػػو قي ػػد امبل ػػة كيلك ػػدكف عل ػػى أف عق ػػد الب ػػوت عق ػػد إدارم كم ػػا أف م ػػن ي ػػدعوف إىل
اعتب ػػار عق ػػد الب ػػوت عق ػػد ي ػػدخيف ه طائف ػػة عق ػػود الق ػػانوف اػب ػػاص كه ػػم زمالؤن ػػا ه زبص ػػص
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القػػانوف اػبػػاص قػػد انتصػػركا لتاصصػ م علػػى الػػرغم فبػػا لػػاقو مػػن حجػ منطقيػػة كقانونيػػة إو
الشػػقة بػػن
أف نزعػة الغػػرية علػػى التاصػػص كانػػت غالبػػة كو شػػك األمػػر الػػثم ترتػػب عليػ بعػػد ي
الطرفن كع ىقد إشكالية التكييف القػانوين لعقػد البػوت فبػا عل ػا مشػتعلة كمسػتمرة حػب تػاريم
إعدادنا ؽبث الدرالة .
 -7غياب التن يم القانوين لعقود البوت ه التشريعات الداخلية زاد من تعقيػد إشػكالية
التكييف القانوين لعقػود البػوت حيػ إف أغلػب قػوانن اولػتثمار ؿبػيف الدرالػة ػاءت خلػوة
من التن يم التشريعي الدقيق ؽبثا النوع مػن العقػود الػ ربػدد اؼبسػتقبيف اوقتصػادم ؽبػث الػدكؿ
اؼبليفة لاللتثمارات اػبار ية .
ثانًاً :التىصًات:
 -0ضػػركرة إهبػػاد تش ػريع قػػانوين يكػػوف امعػػان مانعػػان لكافػػة األحكػػاـ القانونيػػة لعقػػود
البػ ػػوت يعػ ػػد ؾبموعػ ػػة مػ ػػن اؼباتصػ ػػن ه الػ ػػاؿ القػ ػػانوين كاؼبػ ػػا كاؼبصػ ػػره كالفػ ػػين كبإش ػ ػراؼ
كالتش ػػارة اؼبن م ػػات الدكلي ػػة اؼبعني ػػة بش ػػلكف اول ػػتثمار ال ػػدك كيك ػػوف مس ػػتقال ع ػػن قػ ػوانن
اولػػتثمار اؼبعم ػػوؿ ػػا أك علػػى أقػػيف تق ػػدير يك ػػوف معػػدون تعػػديالن ػػثريان ه هػػث الق ػوانن
القائم ػػة حالي ػػا ل ػواء ه ليبي ػػا أك مص ػػر أك ل ػػلطنة عم ػػاف كدب ػػا يتماش ػػى م ػػع اؼبس ػػتجدات ال ػ
ط ػرأت علػػى هػػثا العقػػد كيكػػوف ناام ػان لكافػػة اعبوانػػب القانونيػػة لن ػػاـ البػػوت كيكػػوف ضػػامنان
غبقػػوؽ كػػال الطػػرفن الدكلػػة اؼبلػػيفة كشػػركة اؼبشػػركع فبػػا يس ػ يف علينػػا فػػض إشػػكالية التكييػػف
القػػانوين ل ػ كاوثػػار القانونيػػة اؼبرتتبػػة علي ػػا كبػػأف يتػػيح لبط ػراؼ قػػدران مػػن التسػػاكم ه اؼبراكػػز
القانونيػػة بػػأف هبعػػيف مػػن مبػػدأ العقػػد شػريعة اؼبتعاقػػدين ألالػان ه حػػيف كافػػة اوشػػكاليات بإقامػػة
التوازف اؼبا اؼبنالب للعقد فبا ليكوف ل بالغ اوثر ه إهباد تنمية اقتصادية مسػتدام للبلػداف
اؼبليفة للبوت كهبثب إلي ا العديد من اولتثمارات او نبية الوافدة.
 -5إف أه ػػم مػ ػػا يبيػ ػػز عقػ ػػود البػ ػػوت هػ ػػو التمويػ ػػيف الكبػ ػػري ؼبشػ ػػركعات البنيػ ػػة اولالػ ػػية
كاوقتصادية ذات الطابع اولتثمارم دبا يرفع العبء اؼبا عن موازنة الدكلػة اؼبلػيفة لا ا فإنناا
ناصااي بعاادم الةااما بت اياال ه ا ا الناااام الفريػػد للغايػػة إىل ـبػػاطر حتميػػة تػػلرؽ اوقتصػػاد
الوطين عػن طريػق اإللػراؼ ه الػدعم اغبكػومي لشػركات اؼبشػاريع كالػ غالبػان مػا تكػوف أ نبيػة
عػػن طريػػق تقػػدمي اوعفػػاءات اعبمركيػػة كالل ػريبية السػػاية للغايػػة كاؼببػػالغ في ػػا أك القيػػاـ بش ػراء
منتجػػات أك خػػدمات اؼبشػػركع بألػػعار باه ػػة فبػػا يػػلدم ه بالن ايػػة إىل ربمػػيف الدكلػػة اؼبلػػيفة
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ألعبػػاء ماليػػة كانػػت تتمػػمل الػػتالص من ػػا بتطبيػػق ن ػػاـ البػػوت لػػثا نو ػػى الػػدكؿ اؼبلػػيفة بعػػدـ
التم ػ ػػادم ه ه ػ ػػث اغب ػ ػوافز كاإلغ ػ ػراءات اول ػ ػػتثمارية اؼبب ػ ػػالغ في ػ ػػا حق ػ ػػا كالرتكي ػ ػػز عل ػ ػػى الف ػ ػػوز
دبفاكضات نا ربة كمثمرة للدكلة اؼبليفة.
 -9نو ػػي الدكل ػػة اؼبل ػػيفة لن ػػاـ الب ػػوت بل ػػركرة ف ػػرض ن ام ػػان ػػارمان للرقاب ػػة عل ػػى
مشػػركعات البػػوت كعػػدـ السػػماح للمسػػتثمر األ نػػي بار ػػاف اوقتصػػاد الػػوطين لصػػا القػػول
اوقتصػػادية الرأظباليػػة كعػػدـ السػػماح بػػأف تقػػوـ شػػركة اؼبشػػركع بطػػرح خػػدما ا علػػى اعبم ػػور
بألعار مبالغ في ا أك فبارلة احتكار فعلي أك قانوين ه السوؽ ا﵀لي.
 -9نو ػي بػػأف تتاػػث الدكلػػة اؼبلػػيفة لن ػػاـ البػػوت أقصػػى در ػػات اغبيطػػة كاغبػػثر عنػػد
إبرام ا لعقود البوت كعدـ التسرع في ا بيف هبب أف يسبق ذلك كل الدرالػة الوافيػة كالكافيػة
كاؼبستفيلة ؼبشركعات البوت كمػدل الفائػدة اؼبر ػوة مػن سبويل ػا مػن الطػرؼ اؼبسػتثمر اػبػاص
كأف يسػػبق ذلػػك ػػووت مػػن اؼبفاكضػػات ال ػ هبػػب أف تتسػػم بػػالركح الوطنيػػة العاليػػة مػػن قبػػيف
الدكلة اؼبليفة عػن طريػق فريػق متاصػص مػن اؼبستشػارين القػانونين كاؼبػالين كالفنيػن للو ػوؿ
إىل أفلػػيف الصػػيغ التعاقديػػة مػػع شػػركة اؼبشػػركع فبػػثلك نتجنػػب الكثػػري مػػن اؼباػػاطر كالسػػلبيات
ال قد ترتب ا عقود البوت على مصا الدكؿ اؼبليفة لاللتثمارات كخصو ان النامية من ا.
 -2نو ػي بلػػركرة إهبػاد التكييػػف القػػانوين السػليم لعقػػد البػػوت بعيػدان عػػن اؼبماحكػػات
الفق يػػة أك التشػػيع للتاصػػص أك التشػػيع للػػثات كإمبػػا يكػػوف ذلػػك بالدرالػػة الوافيػػة للطبيعػػة
القانونيػػة لعقػػد البػػوت باعتبػػار مػػن العقػػود اغبديثػػة نسػػبيان كاعبػػديرة بالتأ ػػييف القػػانوين الصػػربيح
كدبا لػثلك مػن أنبيػة بالغػة ه إقامػة التنميػة اوقتصػادية الشػاملة كاؼبسػتدامة لػثا هبػب علينػا كبػن
الق ػػانونين ب ػػثؿ قص ػػارل ػػدنا إلهب ػػاد التكيي ػػف الق ػػانوين ؽب ػػثا الن ػػوع م ػػن العق ػػود بعي ػػدا ع ػػن
النعرات الفق ية ال تعقد من اإلشكالية ألالان.
 -6هبب على الدكلة اؼبليفة لعقود البوت اولتزاـ بنصوص كأحكاـ هػث العقػود كفقػان
ؼببػدأ العقػد شػريعة اؼبتعاقػدين كعػػدـ القيػاـ بإلغػاء العقػد أك تعديلػ بػاإلرادة اؼبنفػردة للدكلػة ربػػت
ذريعػػة لػػيادة الدكلػػة أك لػػلطات كامتيػػازات الدكلػػة اؼبعركفػػة ه ؾبػػاؿ العقػػود اوداريػػة أك اهتػػداء
باأل وات ال تدعو إىل اعتبار عقػد البػوت مػن طائفػة عقػود القػانوف العػاـ ألف ذلػك لػيلدم
مػػن الناحيػػة القانونيػػة كالواقعيػػة إىل أف تتربمػػيف الدكلػػة اؼبسػػلكلية القانونيػػة حيػػاؿ عػػدـ تنفيػػثها
ولتزاما ػا دبو ػب عقػد البػوت مػػع ربمل ػا لكافػة اوضػرار الػ تلربػػق بشػركة اؼبشػركع مػن ػراء
اوخالؿ باولتزاـ العقدم كما أف أقداـ الدكلػة علػى مثػيف هػث التصػرفات الرعنػاء إمبػا يسػ إىل
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ظبعت ا ه ا﵀افيف اوقتصادية الدكلية كيلدم إىل عػزكؼ اولػتثمارات او نبيػة عن ػا فبػا يعػرض
مص ػػري التنمي ػػة اوقتص ػػادية اؼبس ػػتدامة ه ه ػػث ال ػػدكؿ للاط ػػر ناهي ػػك ع ػػن توق ػػف العدي ػػد م ػػن
اػبدمات األلالية عبم ور مواطني ا.
 -7هبػب علػػى الػدكؿ اؼبلػػيفة لن ػاـ البػػوت كخصو ػان الػػدكؿ الناميػة كاألقػػيف مبػوان ؿباكلػػة
فض النزاعات الناش ة عن تنفيث عقود البوت بالطرؽ الودية قدر اؼبستطاع عػن طريػق التفػاكض
كالولاطة كالتوفيق كالتصا بدون من اللجػوء إىل قلػاء التربكػيم كالػثم بقػدر مالػ مػن فبيػزات
فإف في قدر كبري من اؼبساكئ كاؼبااطر ال و زبفى على كيف مطلع بالاؿ القانوين.
 -8هبػػب علػػى الػػدكؿ الناميػػة اؼبلػػيفة لعقػػود البػػوت مػػن فػػرض رقابت ػػا الصػػارمة عل ػػى
شػػركات اؼبشػػركعات العاملػػة لػػدي ا ه تنفيػػث مشػػركعات البػػمل األلالػػية كذلػػك حر ػان علػػى
إقباز هث اؼبشركعات اغبيوية على أكميف ك كه التوقيت الزمين اؼبتفق علي كأف تكػوف مػدة
اولػػتغالؿ قصػػري نسػػبيا كأف و تتعػػدل مػػدة ثالثػػوف لػػنة بػػدون مػػن اؼبػػدد الطويلػػة لعقػػود البػػوت
ال قد ذباكز التسعوف لنة كما لبق كأكضربنا مػن خػالؿ هػث الدرالػة واال ها ا لان يتاأتك
ماان الناحيااة الااقعيااة مػػامل تقػػم هػػث الػػدكؿ بإعػػداد الكػوادر الوطنيػػة اؼبلهلػػة تػػأهيالن علميػان كفنيػان
عالي ػان مػػن خػػالؿ إعػػداد اػبط ػ كال ػربام التدريبيػػة اؼبتكاملػػة لتأهيػػيف هػػث الك ػوادر الوطنيػػة ه
الػػاؿ القػػانوين كاؼبػػا كالفػػين كعػػدـ اوكتفػػاء بالػػتاداـ العنا ػػر او نبيػػة لتقػػوـ ػػث اوعمػػاؿ
كالشػػركات اولتشػػارية الدكليػػة كال ػ قػػد يكػػوف كوؤهػػا كتبعيت ػػا للشػػركات الرأظباليػػة اؼبتعػػددة
اعبنسيات فبا يفرغ عملية الرقابة كاإلشراؼ من ملمواا.
 -9لعلنا نعلم صبيعان كدكف مواربة بأف قلاء التربكيم التجارم قد بػات القلػاء الوحيػد
حسػػب تقػػديرنا– اؼبا ػػتص بن ػػر منازعػػات اولػػتثمار الػػدك ألن ػ إمب ػػا يفػػرض علػػى الػػدكؿاؼبليفة لاللتثمار من خالؿ اؼبفاكضات الشاقة كالطويلة الػ تسػبق إبػراـ عقػود البػوت كالػثم
غالبان ما تسلم ب الدكلة اؼبليفة حر ان على لب اولتثمارات األ نبية إلي ػا أك ربػت ضػغ
حا ت ا اؼبالة لبناء بنيت ا األلالية كتقدمي اػبدمات اللػركرية كاغبيويػة عبم ػور مواطني ػا إو
أن على الرغم من هث اغبقيقة اؼباثلة أمامنا إو أف الدكلػة اؼبلػيفة لاللػتثمار علي ػا أف تتربلػى
بالقوة التفاكضية العالية كال تسػتطيع مػن خالؽبػا التافيػف مػن كطػأة ن ػاـ التربكػيم اؼبفػركض
علي ا بأف سبارس ضغطا تفاكضيا قويا كبو اختصاص قلاءها الػوطين بن ػر منازعػات البػوت أك
علػػى أقػػيف تقػػدير أف تطلػػب أف تكػػوف اؼبللسػػة التربكيميػػة ال ػ يػػتم التربكػػيم مػػن خالؽبػػا مػػن
اؼبللسػػات الرائػػدة ه ؾبػػاؿ التربكػػيم كذات السػػمعة اغبسػػنة كاؼبعركفػػة بالنزاهػػة كنػػرل أف تكػػوف
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إح ػػدل اؽبي ػػات التربكيمي ػػة ه البل ػػداف النامي ػػة ك ػػاؼبركز اإلقليم ػػي للتربك ػػيم التج ػػارم ال ػػدك
بالقاهرة مثالن كالثم يكتسب ظبعة متميزة ؿبليا كإقليميا كدكليان.
مت حبمد اهلل وتوفيقه

لائًت انًظادر وانًراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.11

أضبد لالمة بدر العقود اودارية كعقود البوت ( )B.O.Tدار الن لة العربية
أك ػػثم اػب ػػو اوذباه ػػات الك ػػربل ه ق ػػانوف اؼبش ػػركع الع ػػاـ حبػ ػ مش ػػورة ه ؾبل ػػة قل ػػايا
الدكلة ع.0999 5
أضب ػػد رش ػػاد عق ػػد اونش ػػاء كاودارة كربوي ػػيف اؼبلكي ػػة ( )B.O.Tه ؾب ػػاؿ العالق ػػات الدكلي ػػة
اػبا ة دار الن لة العربية ط .5109 0
أنيس حكيم العقػود اوداريػة درالػة مقارنػة ه ن ػم اؼبناقصػات كاؼبزايػدات ه عقػود البػوت
( )B.O.Tدار الن لة العربية ط.5105 9
0
اب ػ ػراهيم الش ػ ػ اكم عقػ ػػد امتي ػ ػػاز اؼبرفػ ػػق ) (B.O.Tدار الن لػ ػػة العربيػ ػػة الق ػ ػػاهرة ط
.5115
إلي ػ ػػاس نا ػ ػػيف العق ػ ػػود الدكلي ػ ػػة العق ػ ػػود الدكلي ػ ػػة ) (B.O.Tه الق ػ ػػانوف اؼبق ػ ػػارف
منشورات اغبلي اغبقوقية لبناف  .5100ط. 5100 5
صب ػ ػػاؿ نص ػ ػػار مص ػ ػػطفى حس ػ ػػن مش ػ ػػركعات الب ػ ػػوت مش ػ ػػاريع البن ػ ػػاء كالتمل ػ ػػك كالتش ػ ػػغييف
كالتمويػػيف حب ػ مقػػدـ إىل م ػلسبر التنميػػة اوداريػػة اؼبنعقػػد ه كليػػة اغبقػػوؽ امعػػة القػػاهرة
. 0997
ػػابر نصػػار عقػػود البػػوت ( )B.O.Tكالتطػػور اغبػػدي لعقػػد اولتػزاـ دار الن لػػة العربيػػة
ط. 5115 0
ي اف حسن السيد عقود البوت ككيفية فض اؼبنازعات الناش ة عن ا دار الن لة العربيػة
ط.5116 0
ضبػػاد عبػػدالرازؽ ضبػػاد التربكػػيم ه عقػػود التربكػػيم ه عقػػود البػػوت ( )B.O.Tدار
اعبامعة اعبديدة ط.5109 0
5119
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ضبدم يالن عكاشة مولوعة العقود اودارية الدكلية ه التطبيق العملػي منشػأة اؼبعػارؼ
. 5101
ضب ػػدم عب ػػد الع ػػيم عق ػػود البن ػػاء كالتش ػػغييف كالتموي ػػيف ب ػػن الن ري ػػة كالتطبي ػػق دار الن ل ػػة
العربية ط.5110 0
حسن ؿبمود الن اـ القانوين ؼبشػاريع البنيػة اولالػية ذات التمويػيف اػبػاص درالػة مقارنػة
أطركحة دكتورا امعة القاهرة .5116
حبيػػب أبػػو ػػقر التمويػػيف الػػثايت للمشػػاريع مػػن قبػػيف اؼبتع ػػد ( )B.O.Tدارلػػة منش ػػورة
دبجلة الفلاء اؼبا ع.5111 99
ضبػػدم عبػػد الع ػػيم عقػػود البنػػاء كالتشػػغييف كالتمويػػيف بػػن الن ريػػة كالتطبيػػق حبػ مقػػدـ إىل
الن ػػدكة العلمي ػػة اوكىل لعق ػػود الب ػػوت ( )B.O.Tاؼبنعق ػػدة ه أكاديبي ػػة الس ػػادات الق ػػاهرة
.5110
خالد ؿبمد العطية الن اـ القانوين لعقود التشػييد كالتشػغييف كنقػيف اؼبلكيػة رلػالة ما سػتري
امعة القاهرة .5106
دكيػػب حسػػن اوذباهػػات اغبديثػػة ه عقػػود اولت ػزاـ كتطبيقا ػػا علػػى عقػػود البنػػاء كالتشػػغييف
كنقيف اؼبلكية البوت) (B.O.Tأطركحة دكتورا امعة أليوط .5116
رمزم زكي اوقتصاد السيالي للبطالة للسلة عامل اؼبعرفة ع.0997 5
لامي عبدالباقي اوثار التشريعية كالتعاقدية ؼبشركعات البنية اولالػية اؼبمولػة مػن القطػاع
اػبػػاص ( )B.O.Tدرالػػة مقدم ػػة إىل اؼب ػلسبر ال ػػدك للمش ػػركعات اؼبنعق ػػد ه ش ػػرـ الش ػػيم
العاـ .5100
عص ػػاـ ف ػػرج ا﵁ ؿبس ػػن م ػػدل اول ػػتفادة م ػػن التعاق ػػد م ػػع ط ػػرؼ كط ػػين ه عق ػػود الب ػػوت
( )B.O.Tدار الفكر اعبامعي ط.5107 0
0
عصمت عبدا﵁ التربكيم ه العقود اودارية ذات الطابع الدك دار الن لػة العربيػة ط
. 5111
عبػ ػػد الفتػ ػػاح بيػ ػػومي حجػ ػػازم عقػ ػػود البػ ػػوت ) (B.O.Tه القػ ػػانوف اؼبق ػ ػػارف دار الفكػ ػػر
اعبامعي ط.5106 0
عصػػاـ أضبػػد الب ج ػي الطبيعػػة القانونيػػة لعقػػود البػػوت ) )B.O.Tدار الفكػػر اعبػػامعي ط0
.5109
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ؿبمد عبدالعزيز فكرة العقد اودارم دار الن لة العربية ط. 5111 5
ؿبمػػود ف مػػي عقػػود البػػوت كتكييف ػػا القػػانوين حبػ مقػػدـ إىل اؼب ػلسبر الػػدك ؼبشػػركعات
البوت القاهرة .5111
ؿبمػ ػػد جػ ػػت قايػ ػػد إقامػ ػػة اؼبشػ ػػركعات اولػ ػػتثمارية ( )B.O.Tدار الن لػ ػػة العربيػ ػػة
القاهرة ط.5111 0
ماهر ؿبمد حامد الن اـ القانوين لعقد البوت أطركحة دكتورا امعة الزقازيق .5119
ؿبم ػػد ال ػػركيب عق ػػود التش ػػييد كاولػ ػػتغالؿ كالتس ػػليم دار الن ل ػػة العربي ػػة القػ ػػاهرة ط0
.5119
ؿبمػ ػ ػػد ؿبمػ ػ ػػد بػ ػ ػػدراف الن ػ ػ ػػاـ القػ ػ ػػانوين ؼبشػ ػ ػػركعات ( )B.O.Tحب ػ ػ ػ مقػ ػ ػػدـ إىل م ػ ػ ػلسبر
اؼبشركعات اولالية اؼبمولة إىل القطاع اػباص القاهرة .0998
ؿبم ػػد اػب ػػرس مش ػػركعات البني ػػة التربتي ػػة م ػػن خ ػػالؿ ن ػػاـ البن ػػاء كالتش ػػغييف كنق ػػيف اؼبلكي ػػة
( )B.O.Tمنشورات اغبلي اغبقوقية ط.5105 0
نا ػػر خليػػيف ػػالؿ عقػػد البػػوت بػػن القػػانوف اػبػػاص القػػانوف العػػاـ كأثػػر علػػى الػػتقطاب
اولتثمارات درالة مقارنة حب مقدـ إىل اؼبلسبر الثػامن عشػر لعقػود البنػاء كالتشػييد لعػاـ
.5106
ه ػػاين ػػالح ل ػػرم ال ػػدين التن ػػيم الق ػػانوين كالتعاق ػػدم ؼبش ػػركعات البني ػػة اولال ػػية دار
الن لة العربية ط.5110 0
كضػ ػػاح ؿبمػ ػػود عقػ ػػود البنػ ػػاء كالتشػ ػػغييف كنق ػ ػيف اؼبلكي ػ ػػة  B.O.Tحقػ ػػوؽ اإلدارة اؼبتقاع ػ ػػدة
كالتزاما ا دار الثقافة للنشر عماف ط.5101 0
يعرب ؿبمد الشرع تفويض اؼبرافق العامة كأبػرز تطبيقاتػ عقػود البػوت( )B.O.Tدرالػة
مقارنة دار الثقافة للنشر عماف ط.5107 0
ثانًاً :الكىانني:
0ػ قانوف تشجيع اولتثمار الليي
5ػ قانوف التثمار رأس اؼباؿ األ ني العماين
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دور الكطاء اإلداري يف حتكيل التواسُ بني
اوتياسات اإلدارة وحكوم املتعاقديَ وعّا
إعداد الدنتور :حمفوظ عمي عىز التواتي
قضتاذ مطاعد يف الكانىى العام أ األنادميًُ اللًبًُ أ م ساتُ
ال ريداإللكتروني mahfodtwati@yahoo.com /

يلدم القلاء اإلدارم دكران بارزان ه ؾبػاؿ الرقابػة علػى أعمػاؿ اإلدارة العامػة ككػثلك ه
ؾباؿ ضباية اؼبشركعية اإلدارية مػن خػالؿ اختصا ػ بػالن ر ه اؼبنازعػات الػ يرفع ػا األفػراد ه
موا ػػة اإلدارةخم لطل ػػب الفص ػػيف ه ن ػ ػزاع خبص ػػوص أح ػػد التص ػػرفات القانوني ػػة الص ػػادرة من ػػا
(القػرارات اإلداريػػة كالعقػػود اإلداريػػة) كه هػػثا الػػاؿ يبػػارس القلػػاء دكران م مػان ه العمػػيف علػػى
التوفيق بن مصلربتن متكاملتن ف و يعميف على تطبيق قواعد قانونيػة ربفػ لػإلدارة لػلطا ا
كامتيازا ا اؼبمنوحة ؽبا من أ يف ربقيق اؼبنفعة العامة كضماف حسن لػري اؼبرافػق العامػة بانت ػاـ
كاطراد كمن ة أخرل فإف القاضػي اإلدارم يراعػي مػن انػب آخػر ضبايػة حقػوؽ اؼبتعػاملن
مػػع اإلدارة دبػػا يلػػع ضػواب دقيقػػة ك ػػارمة ذبعػػيف لػػلطت ا ؿبصػػورة بقػػدر ربقيػػق اؼبنفعػػة العامػػة
كذلػػك انطالق ػان مػػن القاعػػدة ال ػ تػػنص علػػى أف ( اللػػركرة تقػػدر بقػػدرها) فامتيػػازات اإلدارة
ضركرية غبسن أداء العميف اإلدارم كهػي ه هػثا اوطػار هبػب أف تقػدر بالقػدر الػالزـ لتربقيػق
هػػثا اؽبػػدؼ فػػإف ح ػادت عػػن هػػث األطػػر القانونيػػة فػػإف دكر القاضػػي اإلدارم يتمثػػيف ه عبػػم
لػػلطة اإلدارة كمراقبػػة امتيازا ػػا كذلػػك ضػػمانة غبمايػػة اؼبشػػركعية القانونيػػة أكون كضبايػػة مصػػا
األفراد بالتبعية ثانيان .فامتيازات السلطة العامة اؼبمنوحة لػإلدارة كاختصا ػ ا لػيس مقصػودان منػ
أف تس ػػتعمل ا كلم ػػا أرادت ذل ػػكخم ف ػػي م م ػػا كان ػػت كال ػػعة إو إا ػػا ه الن اي ػػة مقي ػػدة بقي ػػد
اؼبصلربة العامة ال هي السبب ه ك ود اإلدارة ذا ا.
كه ه ػػثا اإلط ػػار ي ػػربز دكر القاض ػػي اإلدارم ه ال ػػتنباط القواع ػػد القانوني ػػة للق ػػانوف
اإلدارمخم حػػب يػػتمكن مػػن أداء م متػ الدقيقػػة هػػث اؼب مػػة اؼبميػػزة للقلػػاء اإلدارم باإلضػػافة
إىل طبيع ػ ػػة العم ػ ػػيف اإلدارم اؼبتمي ػ ػػز ب ػ ػػالتطور كالس ػ ػػرعة ه ػ ػػو م ػ ػػا ع ػ ػػيف الق ػ ػػانوف اإلدارم يبت ػ ػػاز
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ػػة أخػػرل قػػانوف يبتػػاز بػػالتطور السػريعخم

خبا ػػيتن ف ػػو مػػن ػػة قػػانوف غػػري مكتػػوب كمػػن
حب يواكب لرعة كتطور العميف اإلدارم.
كه ؾبػػاؿ حبثنػػا هػػثا لػػنركز علػػى موضػػوع ذم أنبيػػة بالغػػة تتمثػػيف ه بيػػاف دكر القلػػاء
اإلدارم –من خالؿ أحكام كقواعػد كدكر اإلنشػائي -ه ربقيػق التػوازف بػن اؼبصػلربة العامػة
كبػػن حقػػوؽ اؼبتعاقػػدين ه ؾبػػاؿ العقػػود اإلداريػػةخم لكون ػ موضػػوعان يبػػس أهػػم تصػػرفات اإلدارة
القانونية (العقود اإلدارية) ال تس م ه التطوير كالتنمية من خالؿ ما تربم من عقػود كػثلك
ف و يعد موضوعان م مان من الناحية العمليةخم ألن يبثػيف أغلػب اؼبنازعػات اؼبعركضػة علػى القلػاء
اإلدارم ه ؾباؿ العقود اإلدارية منازعات يطلب في ا اؼبتعاقػدكف مػع اإلدارة الػتيفاء حقػوق م
مػػن لػػلطة إداريػػة متعاقػػدة منربػػت لػػلطات الػػتثنائية ذبعل ػػم ه مركػػز قػػانوين أضػػعف من ػػا ه
عملية تعاقدية مركبة كمعقػدة زبػرج عػن اؼبػألوؼ كعػن القواعػد التعاقديػة اؼبدنيػة الػ تقػوـ علػى
مبدأ العقد شريعة اؼبتعاقدين.
كالتنادان على ما لبق فإننا لنتناكؿ دكر القلاء اإلدارم ه هثا الاؿخم لكون ة
قل ػػائية للفص ػػيف ه اؼبنازع ػػات م ػػن خ ػػالؿ او ت ػػاد كاول ػػتنباط للقواع ػػد القانوني ػػةخم لتربقي ػػق
العدالة ه ؾبػاؿ العقػود اإلداريػة مػع عػدـ اؼبسػاس دببػدأ دكاـ لػري اؼبرافػق العامػة بانت ػاـ كاطػراد.
كلبياف هثا اؼبوضوع على الو األمثيف فػإف هػثا البربػ لػيدرس كفػق خطػة حبثيػة علػى النربػو
اآليت:
الم ا ااث األوه /دور القضا اااء اإلدارض فا ااي االعت ا اراف بالط يعا ااة المميا اازة للعقا اااد
اإلدارية.
المطل األوه /التمييز بين العقاد اإلدارية والعقاد المدنية لإلدارة.
المطل الثاني /ققرار القضاء اإلدارض بامتيازات الجهة اإلدارية المتعاقدة.
الم ث الثاني /دور القضاء اإلدارض في عما حقاق المتعاقدين م اإلدارة.
المطل األوه /دور القضاء اإلدارض في قلزام اإلدارة باحترام التزاماتها التعاقدية.
المطل الثاني /حق المتعاقد في اقتضاء التعايض.
ون:تب من ثب ب ثنا ه ا بما نتاصل قليه من نتائ وتاصيات.
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انًبحث األول
دور انمضاء اإلدارٌ فٍ االعتراف
بانطبُعت انًًُزة نهعمىد اإلدارَت.
تػربـ اإلدارة العامػػة كغريهػػا مػن األشػػااص اوعتباريػػة عقػػودان تسػ م مػػن خالؽبػػا ه ربقيػػق
األه ػػداؼ الػ ػ أنشػ ػ ت م ػػن أ ل ػػا كم ػػع تط ػػور العم ػػيف اإلدارم تط ػػورت العق ػػود الػ ػ تربم ػػا
اإلدارة كتطورت تبعان لثلك األحكاـ كالقواعػد الػ ربكػم هػث العقػود كبػرزت ضػركرة التمييػز
بن عقود اإلدارة اؼبدنيػة كعقودهػا اإلداريػة .كه هػثا الػاؿ بػرز دكر القلػاء اإلدارم ه التمييػز
بن هث العقود كإهباد معايري دقيقة للعقود اإلدارية لتمييزها عن غريها من العقػود األخػرل الػ
ذبري ػػا اإلدارة كاعػػرتؼ القلػػاء اإلدارم بالتبعيػػة بالطبيعػػة اػبا ػػة للعقػػود اإلداريػػة الػ يمنربػػت
اإلدارة بوالطت ا امتيازان ه موا ة اؼبتعاقدين مع ا.
املطلا ا ول
التنييس بني العقود اإلدارية والعقود املدىية لإلدارة
نشػػأت فكػػرة العقػػود بصػػفة عامػػة ه كنػػف القػػانوف اؼبػػدين الػػثم يتنػػاكؿ العالقػػات بػػن
األشااص القانونين ه الدكلة( األفراد كاألشااص اوعتبارية) لكوف القػانوف اؼبػدين هػو الػثم
تنطلق من أغلب ن ريات القانوف كهو الركيزة األلالية ه إقرار ػربة اؼبعػامالت كالتصػرفات
القانونيػػة كلكػػن مػػع ا ػػور فكػػرة التن ػػيم اإلدارم كا ػػور فكػػرة الفصػػيف بػػن السػػلطات العامػػةخم
ا ػػرت إىل السػػطح فك ػػرة ديػػدة تتعل ػػق بالسػػلطة العام ػػة ال ػ سبي ػػز ب ػػن ن ػػوعن مػػن األعم ػػاؿ
اإلدارية :أعماؿ إدارية ذبري ا اإلدارة دبا ؽبػا مػن لػلطة عامػة كأعمػاؿ إداريػة عاديػة .كمػع تطػور
العم ػػيف اإلدارم ش ػػي ان فش ػػي ان ا ػػرت اغبا ػػة العمليػ ػة إلبػ ػراـ عق ػػود م ػػن طبيع ػػة خا ػػة كمغ ػػايرة
للعقود ال يربم ا األفراد كعرفت هث العقود بػالعقود اإلداريػة كاكتسػبت أنبيت ػا ورتباط ػا
ب ػػاؼبرفق الع ػػاـ فمنرب ػػت اإلدارة اؼب ٍكنى ػة عل ػػى إبػ ػراـ عق ػػود م ػػن طبيع ػػة خا ػػة كال ػػتثنائية عرف ػػت
ي
بػػالعقود اإلداريػػةخم ذلػػك أف التن ػػيم اإلدارم كتطػػور أك ػػد اغبا ػػة إىل التمييػػز بػػن األشػػااص
اوعتبارية العامػة كاػبا ػة كالتمييػز بػن اؼبصػا العامػة كاػبا ػة .كمػع مػا كاكػب العمػيف اإلدارم
مػػن تطػػور ا ػػر القلػػاء اإلدارم الػػثم ترعرعػػت ه كنفػ ن ريػػة العقػػود اإلداريػػة ككػػاف لػ فلػػيف
الس ػػبق ه إنش ػػائ ا كبي ػػاف أحكام ػػا متم ػػثالن ه البداي ػػة ه ؾبل ػػس الدكل ػػة الفرنس ػػي كم ػػن بع ػػد
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األن م ػػة القل ػػائية اؼبقارن ػػة .ككنتيج ػػة لك ػػيف م ػػا ل ػػبق ب ػػرز التميي ػػز ب ػػن عق ػػود اإلدارة اإلداري ػػة
كعقودها اؼبدنية هث العقود كإف كاف القلاء اإلدارم قد اتفق على أاػا تلتقػي مػع بعلػ ا ه
األرك ػػاف ( ا﵀ ػػيف كالرض ػػا كالس ػػبب) كه ػػو م ػػا ػػاء ه أحك ػػاـ القل ػػاء اؼبص ػػرم حي ػ قل ػػت
ؿبكم ػػة القل ػػاء اإلدارم اؼبصػ ػرية ه حك ػػم ؽب ػػا ػػادر ه  0969/12/52ب ػػأف (العق ػػد اإلدارم
شػػأن شػػأف العقػػد اؼبػػدين مػػن حيػ العنا ػػر الالزم ػة لتكوين ػ و يعػػدك أف يكػػوف توافػػق إرادتػػن
بإهبػػاب كقبػػوؿ إلنشػػاء التزامػػات تعاقديػػة تقػػوـ علػػى الرتاضػػي بػػن طػػرفن أحػػدنبا هػػو الدكلػػة أك
أحػػدل اعب ػػات اإلداري ػة)( )1كهػػو مػػا قػػد يػػدعو إىل إنكػػار فكػػرة التمييػػز بػػن العقػػود اإلداريػػة
كالعقػػود اؼبدنيػػة لػػإلدارة الػػتنادان علػػى أف التمييػػز و ينصػػب إو علػػى انػػب كاحػػد كهػػو توزيػػع
اوختصػػاص القلػػائي دبنازعػػات هػػث العقػػود حيػ ىبػػتص القلػػاء اإلدارم دبنازعػػات العقػػود
اإلدارية كىبتص القلاء العادم بعقودها اؼبدنية.
كلك ػػن ه اؼبقاب ػػيف ف ػػإف القل ػػاء اإلدارم كن ػران لبنبي ػػة ال ػ تكتس ػػي ا ه ػػث العق ػػود مل
يأخػػث دبثػػيف هػػثا ال ػرأم كطرح ػ انب ػان كذلػػك را ػػع إىل أف العقػػود اإلداريػػة  -ن ػران ورتباط ػػا
بفكػػرة اؼبرفػػق العػػاـ كإشػػباع اغبا ػػات العامػػة-فقػػد أيلػػبغت علي ػػا ػػفة قانونيػػة تتػػيح لػػإلدارة
تطبيػػق قواعػػد قانونيػػة مغػػايرة زب ػرج ػػنفان مػػن العقػػود ال ػ تربم ػػا اإلدارة عػػن القواعػػد العامػػةخم
ذلػػك أف مبػػدأ دكاـ لػػري اؼبرافػػق العامػػة بانت ػػاـ كاض ػطراد هػػو مبػػدأ مبػػين علػػى فكػػرة اؼبصػػلربة
العامة ال تربر لإلدارة ه هػثا اوطػار أف زبػرج عػن بعػض التزاما ػا الػ كافقػت علي ػا كأكرد ػا
ه العقد الثم أبرمت مع اؼبتعاقػد مع ػا كإف كػاف األ ػيف ضػركرة احػرتاـ مبػدأ اولتػزاـ العقػدمخم
فإف اؼبصلربة العامة هي ال سبػنح حػق إبػراـ عقػود تتمتػع في ػا اإلدارة ه موا ػة اؼبتعاقػد مع ػا
بامتيػػازات تس ػ م ػا ه ربقيػػق اؼبنفعػػة العامػػة( )2كهػػو مبػػدأ الػػتقر علي ػ القلػػاء اإلدارم علػػى
اخػػتالؼ مشػػارب ف ػػث ؿبكمػػة القلػػاء اإلدارم اؼبص ػرية ه حكم ػػا الصػػادر ه  56ديسػػمرب
 0926قد قلت بأف (العقود اإلدارية تتميز عن العقود اؼبدنية بطػابع خػاص مناطػ احتيا ػات
اؼبرفػػق العػػاـ الػػثم يسػػت دؼ العقػػد تسػػيري كتغليػػب ك ػ اؼبصػػلربة العامػػة علػػى مصػػلربة األفػراد
( )1حك ػػم ا﵀كم ػػة اإلداري ػػة العلي ػػا اؼبصػ ػرية ه الطع ػػن اإلدارم رق ػػم 8/0129ؽ الموع ػػة – الس ػػنة الثامن ػػة البن ػػد
 006ص.056
( )2ان ػ ػ ػ ػ ػػر ه توضػ ػ ػ ػ ػػيح ذلػ ػ ػ ػ ػػك مػ ػ ػ ػ ػػازف ليلػ ػ ػ ػ ػػو راضػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػػانوف اإلدارم الليػ ػ ػ ػ ػػي دار اؼبطبوعػ ػ ػ ػ ػػات اعبامعيػ ػ ػ ػ ػػة
اإللكندرية  5112ص.959-959
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اػبا ػػة فبينمػػا تكػػوف مصػػلربة األف ػراد ه العقػػود اؼبدنيػػة متوازيػػة كمتسػػاكية إذا ػػا ه العقػػود
اإلداري ػػة غ ػػري متكاف ػػة إذ هب ػػب أف يعل ػػو الص ػػا الع ػػاـ عل ػػى اؼبص ػػلربة الفردي ػػة اػبا ػػة كه ػػث
الفك ػػرة ه ػػي الػ ػ ربك ػػم ال ػػركاب الناش ػ ة ع ػػن العق ػػد اإلدارم)( )1كك ػػثلك قل ػػت ا﵀كم ػػة ه
حكػػم آخػػر ؽبػػا علػػى أف (العقػػود اإلداريػػة زبتلػػف عػػن العقػػود اؼبدنيػػة ه أاػػا تكػػوف بػػن شػػاص
معن ػػوم م ػػن أش ػػااص الق ػػانوف الع ػػاـ كب ػػن ش ػػاص أك ش ػػركاء أك صباع ػػة كه أا ػػا تس ػػت دؼ
مصػػلربة عامػػة لسػػري العمػػيف ه مرفػػق عػػاـ كأف كفػ اؼبتعاقػػدين في ػػا غػػري متكاف ػػة إذ هبػػب أف
يراعى في ا دائمان كقبيف كيف شيء تغليب الصػا العػاـ علػى مصػلربة األفػراد كهػثا اؽبػدؼ هبػب
أف يسود شركط العقد كعالقة اؼبتعاقدين ه تطبيق كه تفسري كه إاائ )(.)2
كهو مبدأ لار علي أيلان قلاء ا﵀كمة العليا الليبية ال قلت ه حكم ػا الصػادر ه
 0972/9/6بأن ػ (كإف كان ػػت العق ػػود اإلداري ػػة تتمي ػػز ع ػػن العق ػػود اؼبدني ػػة بط ػػابع خ ػػاص مناط ػ
احتيا ػػات اؼبرفػػق العػػاـ الػػثم يسػػت دؼ العقػػد تسػػيري كتغليػػب اؼبصػػلربة العامػػة علػػى مصػػلربة
األف ػراد فبينم ػػا تك ػػوف مص ػػا الطػػرفن ه العق ػػود اؼبدنيػػة متوازي ػػة كمتسػػاكية إذ ػػا ه العق ػػود
اإلداريػة غػػري متكاف ػػة إذ هبػػب أف يعلػػو الصػػا العػػاـ علػػى اؼبصػػا الفرديػػة اػبا ػػة كهػػث هػػي
ال ربكم الركاب الناش ة عن العقد اإلدارم)(.)3
كتأليسان على ما للف فقد التقر القلاء اإلدارم الليػي كاؼبقػارف علػى ك ػود ػنفن
من العقود ال ذبري ا اإلدارة:
الصنف األوه /كهو العقود ال ذبري ا لكواا للطة عامػة ه مركػز يعلػو اؼبركػز القػانوين
للمتعاقدين مع ا.

( )1حك ػػم ؿبكم ػػة القل ػػاء اإلدارم اؼبصػ ػرية ه الػ ػدعول رق ػػم 9/509ؽ ( )509/79/6( )0926/05/56اؼبستش ػػار
ضبدم يالن عكاشة مولوعة العقود اإلدارية كالدكلية العقود اإلدارية ه التطبيػق العملػي اؼببػادئ كاأللػس
العامة منشأة اؼبعارؼ اإللكندرية  0998ص.9-8
( )2حكػم ؿبكمػة القلػاء اإلدارم اؼبصػرية ه  0925/5/5السػنة السػابعة ص 76نقػالن عػن عبػداؼبنعم عبداغبميػد
شػػرؼ العقػػود اإلداريػػة(أحكاـ اوب ػراـ كفق ػان للقػػانوف رقػػم  )0998/89اػبػػاص باؼبناقصػػات كاؼبزايػػدات كوئربت ػ
التنفيثية بدكف دار نشر  5115-5110ص.9
( )3حكػػم ا﵀كمػػة العليػػا الليبيػػة ه الطعػػن اإلدارم رقػػم 50/8ؽ الصػػادر بتػػاريم  0972/9/6ؾبلػػة ا﵀كمػػة العليػػا
الليبية السنة اغبادية عشرة العدد الثال ص.95
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الصاانف الثاااني /كهػػو العقػػود ال ػ تنػػزؿ في ػػا منزلػػة األف ػراد كأشػػااص القػػانوف اػبػػاص
كتنوم في ا إخلاع هث العقود لثات األحكاـ ال زبلع ؽبا العقود العادية.
كن ران ؼبا للصػنف األكؿ مػن أنبيػة ه ؾبػاؿ ربقيػق اؼبنفعػة العامػة كربقيػق الصػا العػاـ
فق ػػد م ػػنح القل ػػاء اإلدارم اإلدارة العام ػػة امتي ػػازات ه موا ػػة اؼبتعاق ػػد مع ػػا ذبعلػ ػ ه مرك ػػز
قانوين ضعيف م ػدد عنػد قيامػ بالتنفيػث .هػث اومتيػازات اتفػق القلػاء علػى أنػ كإف مل يػنص
علي ػػا ه العقػػد فػػإف لػػإلدارة أف تسػػتادم ا كتطبق ػػا ه ؾبػػاؿ عقودهػػا اإلداريػػةخم ألاػػا شػػركط
مرتبطػػة باؼبصػػلربة العامػػة كل ػػيس ب ػاإلدارة حبػػد ذا ػػا .كتنقسػػم هػػث اومتيػػازات إىل عػػدة أن ػواع
نبين ا ه اؼبطلب اآليت.
املطلا الجاىي
إقرار القطاء اإلداري بامتيازات اجلَة اإلدارية املتعاقدة
إف األ يف ه أم عقػد هػو أنػ يبثػيف اتفاقػان بػن إرادتػن علػى تنفيػث عمػيف معػن كمشػركع
ككفقػان لشػػركط ؿبػػددة كلػػثلك فػػإف األ ػػيف ه العقػػود أاػػا تقػػوـ علػػى مبػػدأ اؼبسػػاكاة ه اغبقػػوؽ
كاولتزامات الناش ة عن ا كلكن العقود اإلدارية زبرج عن هػثا األ ػيف ف ػي كإف كانػت تنشػ
التز و
امات كحقوقان متبادلة إو أاا زبتلف عن غريها من العقود مػن حيػ عػدـ تسػليم ا بقاعػدة
اؼبسػػاكاة بػػن اؼبتعاقػػدين حيػ تتمتػػع اإلدارة حبقػػوؽ كامتيػػازات و يتمتػػع دبثل ػػا اؼبتعاقػػد مع ػػا
كذل ػػك تر يربػ ػان للمص ػػلربة العام ػػة عل ػػى اؼبص ػػلربة اػبا ػػة للمتعاق ػػد كه ػػو م ػػا أك ػػد القل ػػاء
اإلدارم اؼبصػػرم ه العديػػد مػػن أحكامػ حيػ ػػاء ه حكػػم ا﵀كمػػة اإلداريػػة العليػػا الصػػادر
بتػ ػػاريم  0969/12/52بأن ػ ػ (...إذ بكف ػ ػ اؼبتعاقػ ػػدين غػ ػػري متكاف ػ ػػة ه العقػ ػػد اإلدارم تغليب ػ ػان
للمصلربة العامة على اؼبصلربة الفردية)( )1كعلى هثا اؼبعمل يرل انػب مػن الفقػ اؼبصػرم أف
طبيعػػة العقػػد اإلدارم كاتصػػال كارتباطػ باؼبصػػا العامػػة هبعػػيف مػػن هػػث اولتزامػػات حقػان أ ػػيالن
لػػإلدارة تتمتػػع ب ػ دكف حا ػػة إىل الػػنص علػػى ذلػػك ه العقػػد كهػػو مػػا يرتػػب مػػن ك ػػة ن ػػر
الفق عدة نتائ م مة:

( )1حكػ ػػم ا﵀كم ػ ػػة اإلداري ػ ػػة العليػ ػػا اؼبص ػ ػرية الص ػ ػػادر ه  52م ػ ػػايو
ص.0552

0969
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 -0عػػدـ الػػنص علػػى أم م ػػر مػػن م ػػاهر السػػلطة العامػػة و يعػػين حبػػاؿ مػػن األح ػواؿ أف
اإلدارة و تس ػػتطيع أف سب ػػارس حقوق ػػا اول ػػتثنائيةخم ألف مر ػػع ه ػػث اغبق ػػوؽ يع ػػود إىل
طبيعة العقد ذات .
 -5كأل يف الطبيعة اؼبميزة للعقود اإلدارية فإف النص على بعض اغبقػوؽ دكف الػبعض اآلخػر
ه العقد و وبوؿ دكف فبارلة كاميف اومتيازات.
 -9و تسػتطيع اإلدارة أف تتفػق ه عقػد تربمػ بين ػا كبػن األفػراد علػػى التنػازؿ عػن الػػتعماؿ
تلػػك اغبقػػوؽ بعلػ ا أك كل ػػاخم ألاػػا امتيػػازات مرتبطػػة بالن ػػاـ العػػاـ كمػػن مثم يقػػع بػػاطالن
()1
كيف اتفاؽ على ـبالفت ا.
كبنػػاء علػػى هػػثا فػػإف لػػإلدارة ه ؾبػػاؿ العقػػد اإلدارم عػػدة امتيػػازات قيػررت ؽبػػا قلػػائيان
ورتباط ػػا بتربقيػ ػػق الصػ ػػا الع ػػاـ كمػ ػػن خػ ػػالؿ حك ػػم ا﵀كمػ ػػة اإلداريػ ػػة العلي ػػا اؼبص ػ ػرية رقػ ػػم
9/509ؽ السػػابق اإلشػػارة إلي ػ أكػػد القلػػاء اإلدارم الطبيعػػة اػبا ػػة للعقػػود اإلداريػػة كرتػػب
علػى ذلػػك عػػدة نتػػائ حيػ إف لػػإلدارة (لػػلطة اإلشػراؼ كالتو يػ علػػى تنفيػػث العقػػد كأف ؽبػػا
دائمػان حػػق تغيػػري شػػركط العقػػد كإضػػافة شػػركط ديػػدة دبػػا قػػد يػرتاءل ؽبػػا أاػػا أكثػػر اتفاق ػان مػػع
الصا العاـ دكف أف يتربدل الطرؼ اآلخر بقاعدة العقد شريعة اؼبتعاقدين)(.)2
يبكننا القوؿ إذان أف القلاء اإلدارم التقر على عدة امتيازات أنب ا:
الفرع األوه /لطة اإلدارة في الرقابة والتاجيه:
أقػػر القلػػاء اإلدارم لػػإلدارة لػػلطة ه الرقابػػة كالتو يػ علػػى عمليػػة تنفيػػث العقػػد كذلػػك
مػػن خػػالؿ لػػلطت ا ه تو يػ اؼبتعاقػػد كإ ػػدار األكامػػر كالتعليمػػات الالزمػػة لعمليػػة التنفيػػث كه
هػػثا الػػاؿ ينبغػػي التنبي ػ إىل أف لػػإلدارة اغبػػق ه الرقابػػة علػػى اؼبتعاقػػد مػػن خػػالؿ تنفيػػث العقػػد
طبق ػان للشػػركط كهػػث الرقابػػة هػػي رقابػػة عاديػػة مو ػػودة ه كػػيف العقػػود دكمبػػا سبييػػز كلػػإلدارة -
إضػػافة إىل ذلػػك بالنسػػبة للعقػػود اإلداريػػة -اغبػػق ه أف تتػػدخيف ه أكضػػاع تنفيػػث العقػػد كػػأف
تطلب التعماؿ طريقة ؿبددة ه التنفيث غػري تلػك الػ يلجػأ إلي ػا اؼبتعاقػد كهنػا تصػبح الرقابػة

( )1د .لليماف ؿبمد الطماكم األلػس العامػة للعقػود اإلداريػة (درالػة مقارنػة) دار الفكػر العػريب القػاهرة
ص.995
( )2حكم ا﵀كمة اإلدارية العليا اؼبصرية رقم 9/509ؽ ( )0926/05/56السابق اإلشارة إلي .
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دبثابػػة تو ي ػ تفػػوؽ ه اؼبعػػمل كاؼبلػػموف الرقابػػة العاديػػة اؼبتعػػارؼ علي ػػا ه القػػانوف اػبػػاص(.)1
كهػػثا اؼبعػمل هػػو مػػا أكػػد عليػ قلػػاء ؾبلػػس الدكلػػة اؼبصػػرم ففػػي حكػػم ا﵀كمػػة اإلداريػػة العليػػا
اؼبصرية قيلي بأف (مراقبة تنفيث شركط العقد كتو يػ أعمػاؿ التنفيػث كاختيػار طريقتػ دبػا يلػمن
إ دار أكامر ملزمة للمتعاقد مع ا لتنفيث التزامات على كبو معن أك على كبو آخر)(.)2
هثا اومتياز كإف كاف ىبتلف نطاق من عقد آلخر فإنػ يثبمػت لػإلدارة لػواء نػيص عليػ
ه العقػػد أـ و كلػػيس هنػػاؾ مػػن قيػػد علػػى فبارلػػة هػػثا اغبػػق لػػول مػػا يقتلػػي الصػػا العػػاـ
كعدـ تعػدييف موضػوع العقػد ذاتػ كموا ػفات تنفيػث األ ػلية ربػت لػتار التو يػ كاإلشػراؼ
كهػػو مػػا قلػػت بػ ا﵀كمػػة اإلداريػػة العليػػا اؼبصػرية ه حكم ػػا ه الطعػػن رقػػم 09/892ؽ الػػثم
ػػاء في ػ ( إف م مػػة م نػػدس العقػػد اؼبشػػرؼ علػػى تنفيػػث هػػي اإلش ػراؼ كالتو ي ػ علػػى تنفيػػث
العقد كفق شركط اؼبتفق علي ا .كإ دار ما يلزـ من التعليمات ه حدكد تلك الشركط كدبػا و
ينبو عن ا كليس ؼب ندس العقد أف ينفرد بتعدييف العقد)(.)3
الفرع الثاني /لطة تعديل العقد
سبلػػك اإلدارة-علػػى خػػالؼ اؼبػػألوؼ ه العقػػود اؼبدنيػػة -امتيػػاز تعػػدييف شػػركط العقػػد دبػػا
يزيػد أك يػػنقص مػػن التزامػػات اؼبتعاقػػد مع ػػا دكف حا ػة إىل موافقػػة اؼبتعاقػػد كذلػػك كلمػػا دعػػت
حا ة اؼبرفق العاـ ؽبثا التعدييف من غري أف يٍوبتى على اإلدارة بقاعػدة اغبػق اؼبكتسػب أك قاعػدة
العقػػد ش ػريعة اؼبتعاقػػدين .كاغبكمػػة مػػن هػػثا اغبػػق كالسػػلطة اؼبمنوحػػة لػػإلدارة تتمثػػيف ه طبيعػػة
العقود اإلدارية كأهداف ا كقيام ا على فكرة التمرار اؼبرافق العامة الػ تفػرتض مقػدمان حػدكث
تغيػػري ه اػػركؼ العقػػد كمالبسػػات كطػػرؽ تنفيػػث تبع ػان ؼبقتلػػيات لػػري اؼبرافػػق العامػػة بانت ػػاـ
كاطػراد هػػث السػػلطة أقرهػػا القلػػاء اإلدارم ه العديػػد مػػن أحكام ػ حيػ أقػػر ؾبلػػس الدكلػػة
الفرنسػػي هػػثا اغبػػق ه حكم ػ الصػػادر لػػنة 0989الػػثم بػ مػن أف لػػإلدارة العامػػة  -دبػػا ؽبػػا مػػن
للطة عامػة -اغبػق ه التعػدييف اونفػرادم لشػركط العقػد كأف هػثا اغبػق يطبػق دكف حا ػة إىل

( )1لليماف الطماكم مر ع لبق ذكر ص .999
( )2نق ػالن عػػن د .ؿبمػػد ف ػلاد عبدالبال ػ العقػػد اإلدارم (اؼبقومػػات -اإل ػراءات – اآلثػػار) دار اعبامعػػة اعبديػػدة
للنشر اولكندرية  5116ص.520
( )3حكػػم ا﵀كمػػة اإلداريػػة العليػػا ه الطعػػن رقػػم 892لسػػنة 09ؽ الصػػادر بتػػاريم  0981/00/55الموعػػة السػػنة
 56ج 0بند  01ص 70نقالن عن نفس اؼبر ع.
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نص تشريعي أك عقػدم( .)1كهػو األمػر الػثم أقػر ؾبلػس الدكلػة اؼبصػرم حيػ ػاء ه فتػول
اعبمعيػة العموميػة لقسػػمي الفتػول كالتشػريع دبجلػس الدكلػػة اؼبصػرم بػػأف ( ػة اإلدارة اؼبتعاقػػدة
سبلك من انب ا كحدها كبإراد ا اؼبنفردة........حق تعدييف العقد أثنػاء تنفيػث كتعػدييف مػدل
التزامات اؼبتعاقد مع ا على كبو كبصورة مل تكن معركفة كقت إبراـ العقد)(.)2
لكػػن كل ػ ن كػػاف للسػػلطة العامػػة اغبػػق ه تعػػدييف العقػػود اإلداريػػة بإراد ػػا اؼبنفػػردة إو أن ػ
لػػيس ؽبػػا اغبػػق ه القيػػاـ ػػثا األمػػر علػػى هواهػػاخم ف ػػي كفق ػان ألحكػػاـ القلػػاء اإلدارم لػػلطة
مقيػػدة كليسػػت مطلقػػة فالقلػػاء الػػتقر علػػى أف اإلدارة ه هػػثا الشػػأف هبػػب علي ػػا أف ربػػرتـ
القيود اآلتية:
 -0هبػػب أف تكػػوف قػػد الػػتجدت اػػركؼ بعػػد إبػراـ العقػػد تػػربر هػػثا التعػػدييف حبيػ
و تستطيع أف تلجأ إىل التعدييف دكف تغري ال ركؼ.
 -5اح ػرتاـ مبػػدأ اؼبشػػركعية عنػػد إ ػراء التعػػدييف حبي ػ يصػػدر مػػن السػػلطة اؼباتصػػة
بإ ػػدار كفق ػان لإل ػراءات اؼبق ػػررة ل ػػثلك كه غ ػػري ه ػػث األح ػواؿ فللمتعاق ػػد أف
يتمسك بالبطالف.
 -9أف يتعلق التعدييف بالشركط اؼبتعلقة بسري اؼبرافق العامة اؼبرتب ب موضوع العقد.
 -9و ذب ػػاكز التع ػػديالت ال ػ ػ ذبري ػػا نس ػػبة معين ػػة حبي ػ ػ ي ػػلدم التع ػػدييف إىل قل ػػب
()3
اقتصاديات العقد.
( )1د ؿبمد ماهر أبوالعينن العقود اإلدارية كقوانن اؼبناقصػات كاؼبزايػدات ه قلػاء كإفتػاء ؾبلػس الدكلػة حػب عػاـ
 5119الكتاب الثاين تنفيث العقد اإلدارم طبقان للقانوف رقم  89لسنة  0998ص.016
( )2فت ػول رق ػػم  989الص ػػادرة ه لس ػػة  58ن ػػوفمرب  0975مل ػػف رق ػػم  91/9/7مب ػػدأ رق ػػم  09نقػ ػالن ع ػػن م ػػاهر
أبوالعينن نفس اؼبر ع السابق ص.007
( )3ان ر ه هثا اؼبعمل أحكاـ القلاء اإلدارم
 فتول اعبمعية العمومية ملف رقم  09/5/78جبلسة 0989/05/50 الطعن اإلدارم رقم  9991لسنة 98ؽ الصادر بتاريم 0992/6/05 حكم ا﵀كمة اإلدارية العليا اؼبصرية ه الطعن رقم  026لسنة 92ؽ الصادر جبلسػة .0995/19/58أبػوالعينننفس اؼبر ع السابق ص.057-056
 حكػػم ا﵀كمػػة اإلداريػػة العليػػا الصػػادر ه 00أبريػػيف  0971السػػنة  02اؼبشػػار إلي ػ عػػن د .لػػليماف الطمػػاكممر ع لبق ذكر ص.997
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كالػػتنادان علػػى مػػا لػػبق فػػإف حػػق اإلدارة ه تعػػدييف شػػركط العقػػد بػػاإلرادة اؼبنفػػردة كإف
كاف يعد من الن اـ العاـ حبي و هبوز لإلدارة الػتبعاد كالتنػازؿ عنػ إو أنػ ه اؼبقابػيف لػيس
حقػان كو لػػلطة مطلقػػة سبارلػ مػػب شػػاءت ككيفمػػا أرادت بػػيف كمػػا يف ػػم مػػن أحكػػاـ القلػػاء
اإلدارم بػػأف لػػلطة التعػػدييف ليسػػت مطلقػػة بػػيف تػػرد علي ػػا قيػػود معينػػة تقتلػػي ا ضػػركرة التوفيػػق
بػػن اؼبصػػلربة العامػػة كاؼبصػػا الفرديػػة للمتعاقػػدين مػػع اإلدارة كه هػػثا السػػياؽ قلػػت ا﵀كمػػة
العليػ ػػا الليبيػ ػػة ه الطعػ ػػن اإلدارم رقػ ػػم 59/09ؽ بػ ػػأف (....لػ ػػلطة اإلدارة ه التعػ ػػدييف ليسػ ػػت
م ران للتسل كإمبا مناط ا اؼبصلربة العامة كاحتيا ات اؼبرفق العاـ .)1()...
الفرع الثالث /لطة تاقي الجزاءات
تع ػ ػػد ه ػ ػػث الس ػ ػػلطة أخط ػ ػػر الس ػ ػػلطات اؼبمنوح ػ ػػة ل ػ ػػإلدارة ه موا ػ ػػة اؼبتعاق ػ ػػد مع ػ ػػا
كملػػمواا هػػو فػػرض ػزاء مػػن اعبػزاءات اؼبقػػررة قانونػان علػػى اؼبتعاقػػد بقػرار تصػػدر ػػة اإلدارة
اؼبتعاق ػػدة دكف اللج ػػوء إىل القل ػػاء ف ػػثا اغب ػػق مػ ػرتب ه الواق ػػع بل ػػركرة ل ػػري اؼبراف ػػق العام ػػة
بانت ػػاـ كاطػراد كمػػن مثم لػػزـ التشػػدد ه التعامػػيف مػػع اؼبتعاقػػدخم إل بػػار علػػى تنفيػػث العقػػد بدقػػة
كؼبا كانت األحكاـ العادية و تكفي للربيلولة دكف إخالؿ اؼبتعاقد بالتزاماتػ خم ك ػب إقػرار هػث
الس ػػلطة ل ػػإلدارة كه ػػو م ػػا قررتػ ػ اعبمعي ػػة العمومي ػػة لقس ػػمي الفت ػػول كالتشػ ػريع دبجل ػػس الدكل ػػة
اؼبصرم حي اء ه فتواهػا بأف(ن ػاـ اعبػزاءات ه العقػود اإلداريػة و يسػت دؼ فقػ إعػادة
التوازف بن اولتزامات اؼبتبادلة الػ تنشػأ بػن طػره العقػد كو يتسػم بطػابع العقوبػات الػ توقػع
على اؼبتعاقد مع اإلدارة ػ كإمبا هدف هو الو وؿ إىل تنفيث اولتػزاـ اؼبتصػيف بسػري اؼبرفػق العػاـ أك
الػػتبعاد اوخػػتالؿ الػػثم يكػػوف قػػد غبػػق ب ػ )( )2كمػػا أكػػد علي ػ قلػػاء ا﵀كمػػة اإلداريػػة العليػػا
اؼبصػرية الػ قلػػت بػػأف (الشػراء علػػى حسػػاب اؼبتعاقػػد اؼبقصػػر كلػػيلة مػػن كلػػائيف اللػػغ الػ
تستادم ا اإلدارة إلرغاـ اؼبتعاقد مع ػا علػى تنفيػث العقػد كهػي ػزاء مػن اعبػزاءات الػ سبلػك
()3
توقيع ا على اؼبتعاقد مع ا كال رل العرؼ اإلدارم على اشرتاط ا ه العقود اإلدارية)

0978/5/06

ـ.ـ.ع السػنة

( )1حكم ا﵀كمة العليا الليبية ه الطعن اإلدارم رقم 59/09ؽ الصادر بتػاريم
العدد  9ص.29
( )2فتول اعبمعية العموميػة لقسػمي الفتػول كالتشػريع رقػم  297الصػادرة ه لسػة  0965/8/02ؾبموعػة األربعػن
عامان ص.650
( )3حكم ا﵀كمة اإلدارية العليا الصادر ه  07مارس  0965السنة السابعة ؾبموعة األربعن عامان ص.929
09
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كيبكن إصباؿ هث السلطات كفقان للقلاء اإلدارم ه اعبزاءات اآلتية:
أ -اعبزاءات اؼبالية
ب -كلائيف اللغ كاإلكرا
ت -الفسم
()1
ث -العقوبات اعبنائية
الفرع الراب  /لطة قنهاء العقد اإلدارض
ؼبػػا كانػػت امتيػػازات اإلدارة قػػد منربػػت ؽبػػا لكواػػا األمينػػة علػػى ربقيػػق اؼبصػػلربة العامػػة
كؼبػػا كػػاف العقػػد اإلدارم يػػربـخم ألن ػ يبثػػيف كلػػيلة لتربقيػػق هػػث اؼبصػػلربة ال ػ قوام ػػا أف يلػػمن
ل ػػري اؼبراف ػػق العام ػػة بانت ػػاـ كاط ػراد ف ػػإف م ػػن ح ػػق اإلدارة أف تن ػػي عقوده ػػا اإلداري ػػة م ػػب م ػػا
أ بربت غػري ذات فائػدة للمرفػق العػاـ كو ربقػق اؼبصػلربة العامػة اؼبنشػودة( )2كهػو مػا الػتقر
علي ػ القلػػاء اإلدارم كمػػن ذلػػك مػػا ػػاء ه حكػػم ا﵀كمػػة اإلداريػػة العليػػا اؼبص ػرية حبكم ػػا
الصادر بتاريم  5110/2/02الثم اء في (كاأل يف أف للج ة اإلدارية اغبػق ه إاػاء عقودهػا
اإلداريػة قبػيف األكاف كلػػو مل يرتكػب اؼبتعاقػػد مع ػا أم خطػػأ إذا قػدرت أف هػػثا يقتلػي الصػػا
الع ػػاـ كل ػػيس للط ػػرؼ اآلخ ػػر إو اغب ػػق ه التعويل ػػات إف ك ػػاف ؽب ػػا ك ػ ػ كه ػػثا عل ػػى خ ػػالؼ
()3
األ ػػيف ه العقػػود اؼبدنيػػة) كه ذات اؼبعػػمل قلػػت ا﵀كمػػة العليػػا الليبيػػة بأن ػ (هبػػوز دائم ػان
لػػإلدارة إاػػاء العقػػد إذا قػػدرت أف هػػثا يقتلػػي الصػػا العػػاـ كلػػيس للطػػرؼ اآلخػػر إو اغبػػق ه
التع ػػويض)( )4كلكػػن ل ػ ن ك ػػاف هػػثا هػػو األ ػػيف فإن ػ كؼب ػػا كان ػػت –كم ػػا ل ػػبق الق ػػوؿ -ه ػػث
السلطات هي كليلة لتربقيق غايةخم فإف التاداـ اإلدارة ؽبث الولػيلة مػرتب باؼبصػلربة العامػة
ليس إو كه حاؿ خرك ا عن ذلك فإف للمتعاقد اغبق بػاللجوء إىل القلػاء إلنصػاف من ػاخم
ألف قرارهػػا باإلاػػاء غػػري مشػػركع كهػػو مػػا يرتػػب إلغػػاء قرارهػػا كتعػػويض اؼبتعاقػػد مع ػػا كهػػثا مػػا
( )1را ػػع ه هػػثا بالتفصػييف عنػػد د .لػػليماف الطمػػاكم مر ػػع لػػبق ذكػػر ص 972كمػػا بعػػدها ك ان ػػر كػػثلك
د .الؿ خلري الزبيدم األلس القانونية لسلطة اإلدارة ه الرقابػة علػى أعمػاؿ العقػد اإلدارم دار اغبكمػة
طرابلس ليبيا  5101ص 60كما بعدها.
( )2د.لليماف الطماكم األلس العامة مر ع لبق ذكر ص 796كما بعدها.
( )3حك ػػم ا﵀كم ػػة اإلداري ػػة العلي ػػا اؼبصػ ػرية ه الطع ػػن اإلدارم رق ػػم  9265لس ػػنة 99ؽ نقػ ػالن ع ػػن د.ؿبم ػػد م ػػاهر
ابوالعينن مولوعة العقود اإلدارية اعبزء الثال ص.561
( )4طعن إدارم رقم 59/69ؽ الصادر بتاريم  0978/00/91ـ.ـ.ع السنة 02العدد 9ص.69
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قرر قلػاء ا﵀كمػة العليػا الليبيػة ه حكم ػا ه الطعػن اإلدارم رقػم 8/0ؽ الػثم ػاء فيػ بػأف
( سبلك اإلدارة حق فسم العقد بقرار من ا ه حالتن :
أ -إذا أخ ػػيف اؼبق ػػاكؿ بالتزاماتػ ػ كهن ػػا يك ػػوف الفس ػػم ػ ػزاء توقعػ ػ اإلدارة رب ػػت رقاب ػػة
القلاء
ب -إذا كانػ ػػت اؼبصػ ػػلربة العامػ ػػة تتطلػ ػػب كتقتلػ ػػي هػ ػػثا اإلاػ ػػاء كمػ ػػا ه ػ ػػورة
العػدكؿ عػن اؼبشػركع مػثالن ك ه هػث اغبالػػة وبكػم بتعػويض عػادؿ .كمػا أف حػػق
اإلدارة ه إا ػ ػػاء العق ػ ػػد ليس ػ ػػت ل ػ ػػلطة مطلق ػ ػػة كإمب ػ ػػا ل ػ ػػلطة تقديري ػ ػػة هب ػ ػػب أف
تست دؼ اؼبصلربة العامة كخاضعة لرقابة القلاء اإلدارم)(.)1

انًبحث انثاٍَ
دور انمضاء اإلدارٌ فٍ ضًاٌ
حمىق انًتعالذٍَ يع اإلدارة
ه الوقػ ػػت الػ ػػثم مػ ػػنح في ػ ػ القلػ ػػاء اإلدارم لػ ػػلطات كامتيػ ػػازات لػ ػػإلدارة ه موا ػ ػػة
ضػ ًمنىػ ى ا لػ مػن خػالؿ
اؼبتعاقد مع ا فإن مل يغفػيف حقػوؽ اؼبتعاقػد فمػنح اؼبتعاقػد مع ػا حقوقػان ى
الرقابػػة علػػى أعمػػاؿ اإلدارة العامػػة اؼبتعاقػػدة مػػن ػػةخم حػػب يلػػمن ل ػ اغبصػػوؿ علػػى حقوق ػ

( )1حكػػم ا﵀كمػػة العليػػا الليبيػػة ه الطع ػػن اإلدارم رقػػم 8/0ؽ الصػػادر بتػػاريم  0960/16/59ـ.ـ.ع الباح ػ
اإللكػػرتكين ه أحكػػاـ ا﵀كمػػة العليػػا إ ػػدار كزارة العػػدؿ اإل ػػدار اوكؿ .كه حكػػم آخػػر للمربكمػػة العليػػا
قلػػت بػػأف (إذا عبػػأت كزارة الزراعػػة إىل فسػػم عقػػد مػػن العقػػود اإلداريػػة ف ػػثا حق ػػا الػػثم و مطعػػن عليػ إذا
قػػدرت أف هػػثا يقتلػػي الصػػا العػػاـ كالقلػػاء بوويت ػ العامػػة أك التربكػػيم بوويت ػ اػبا ػػة منػػوط ب ػ مراقب ػػة
ألػػباب الفس ػػم ح ػػب ي ػوازف ب ػػن ل ػػلطة اإلدارة اػبط ػػرية ه إاػػاء العق ػػد كب ػػن ح ػػق اؼبتعاق ػػد ه اغبص ػػوؿ عل ػػى
التعويل ػػات إف ك ػػاف ؽب ػػا ك ػ ػ ) طع ػػن إدارم رق ػػم 07/0ؽ الص ػػادر بت ػػاريم  0971/19/2ـ.ـ.ع الس ػػنة 6
العدد 9ص 09ك بػت اإلشػارة ه هػثا اإلطػار أف لػلطة القلػاء اإلدارم الليػي و سبتػد إىل حػد إلغػاء القػرار
اإلدارم اؼبتعلق باإلااء كإمبا ل اغبق فقػ ه اغبكػم للمتعاقػد بػالتعويض عػن القػرار غػري اؼبشػركع باإلاػاء كهػو
على خالؼ ما لرل علي قلاء ؾبلس الدكلة الفرنسي ككػثلك اؼبصػرم للتفصػييف ان ػر د.لػليماف الطمػاكم
األلس العامة للعقود اإلدارية مر ع لبق ذكر ص .729-729ككثلك د.مازف ليلو راضي العقود اإلداريػة
ه القانوف الليي كاؼبقارف منشأة اؼبعارؼ اولكندرية  5119ص.090
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اؼبالية اؼبتفق علي ا كمػن ػة أخػرل ضػمن لػ حػق التعػويض حػب ه اغبػاوت الػ و ينسػب
لإلدارة أم خطأ من انب ا مستندان على انب من فكرة العدالة.
املطلا ا ول
دور القطاء اإلداري يف إلساو اإلدارة باحرتاو التساماةَا التعاقدية
إف كػػاف القلػػاء اإلدارم قػػد مػػنح اإلدارة العديػػد مػػن اغبقػػوؽ ه موا ػػة اؼبتعاقػػد مع ػػا
ف ػػإف ه ػػث اومتي ػػازات كاغبق ػػوؽ تقابل ػػا العدي ػػد م ػػن اغبق ػػوؽ ال ػ للمتعاق ػػد مع ػػا كق ػػد أقره ػػا
القلػاء اإلدارم لػػعيان منػ غبمايػػة اؼبتعاقػػد مػػن أم حيػػف إذا مػػا ألػػاءت اإلدارة الػػتعماؿ هػػث
اومتيازات.
الفرع االوه /حق المتعاقد م اإلدارة بتنفي اافة التزاماتها
كه ػػو ح ػػق أك يتمت ػػع ب ػ اؼبتعاق ػػد ه موا ػػة اإلدارة ذل ػػك أن ػ كإف ك ػػاف القل ػػاء ق ػػد
اع ػػرتؼ ل ػػإلدارة العام ػػة بس ػػلطة كال ػػعة ه موا ػػة اؼبتعاق ػػد مع ػػا إو أا ػػا ملزم ػػة بتنفي ػػث كاف ػػة
التزاما ػػا ال ػ يو ب ػػا علي ػا العقػػد فامتيازا ػا و تبػػيح ؽب ػا حبػػاؿ مػػن األح ػواؿ أف تتنصػػيف مػػن
التزاما ػػا ذلػػك أنػ  -كمػػا تقػػوؿ ؿبكمػػة القلػػاء اإلدارم اؼبصػرية (دبجػرد إبػراـ العقػػد اإلدارم
تلتزـ ة اإلدارة بالعميف على تنفيث كبأف سبكن اؼبتعاقد مع ا من تنفيث التزامات )(.)1
كعلػػى هػػثا األلػػاس فػػالتزاـ اإلدارة بػػأداء مػػا علي ػػا يع ػد حق ػان للمتعاقػػد ه موا ت ػػا
مبنيان علػى ألػاس حسػن النيػة ه تنفيػث اولتزامػات كرتػب القلػاء اإلدارم علػى تقصػري اإلدارة
في ػ حق ػان للمتعاق ػػد ه تعويل ػ كمن ػ م ػػا ػػاء ب ػ حك ػػم ؿبكم ػػة القل ػػاء اإلدارم اؼبصػ ػرية ه
الطعػػن رقػػم 92 /892ؽ الػػثم ػػاء فيػ (حسػػن النيػػة ه التعامػػيف الػػثم ينبغػػي أف يسػػود تنفيػػث
العقػػود اإلداريػػة يقتلػػي أف تلتػػزـ اعب ػػة اإلداريػػة أف تػػرد للمقػػاكؿ أيػػة زيػػادة ه السػػعر اضػػطر إىل
لدادها عما تراخى تسليم ل من حديد إىل ما بعد دكر القرار الػوزارم الػثم تلػمن زيػادة
الس ػ ػػعر)( )2كه ػ ػػو م ػ ػػا أك ػ ػػد عليػ ػ ػ أيلػ ػ ػان قل ػ ػػاء ؾبل ػ ػػس الدكل ػ ػػة اؼبص ػ ػػرم ه حك ػ ػػم ػ ػػدر ه
0960/6 9

الموعػة السػػنة

( )1ؿبكمػة القلػاء اإلدارم اؼبصػرية ه الطعػن رقػم  6899لسػنة 8ؽ الصػادر بتػاريم
 02البند  085ص.521
( )2حكػػم ا﵀كمػػة اإلداريػػة العليػػا اؼبص ػرية ه الطعػػن رقػػم  892لسػػنة 92ؽ جبلسػػة  5111/00/09الػػدائرة الثالثػػة
نقالن عن ؿبمد ماهر أبو العينن مر ع لبق ذكر ص .92
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 5111/19/09ػػاء في ػ (الثابػػت مػػن األكراؽ أف عػػدـ تنفيػػث اؼبشػػركع كإسبػػاـ األعمػػاؿ موضػػوع
التعاقد ير ع إىل عدـ قدرة اعب ة اإلدارية علػى تػوفري اوعتمػادات اؼباليػة الالزمػة إلسبػاـ اؼبشػركع
اؼبتعاق ػػد علي ػ ػ بقيم ػػة إصباليػ ػػة  986702.711ني ػ ػ كمػ ػػا ت تنفي ػػث مػ ػػن أعم ػػاؿ بلغػ ػػت قيمت ػ ػ
 01699,501ني كهو مبلغ و يتجاكز ثل األعماؿ اؼبتعاقد علي ا فلػالن عػن أف مػدة تنفيػث
اؼبشركع بالكاميف كانػت اثػين عشػر شػ ران بػدأت ه  0987/2/2كالػتمر اؼبقػاكؿ ه انت ػار إسبػاـ
التنفيث حب  0991/7/55ؼبدة اكزت ثالث لنوات كمػن مث يكػوف مػا قلػت بػ ا﵀كمػة مػن
تعػويض اؼبتعاقػػد عمػػا فاتػ مػػن كسػػب كمػػا غبقػ مػػن أضػرار طػواؿ هػػث اؼبػػدة دببلػػغ عشػػرة آوؼ
ني ػ ػ متفق ػ ػان م ػػع أحكػ ػػاـ الق ػػانوف)( )1كه ذات اوطػ ػػار ال ػػتنب الفقي ػ ػ اؼبص ػػرم د.لػ ػػليماف
الطمػ ػػاكم( )2دكر القلػ ػػاء اإلدارم ه موا ػ ػػة إخػ ػػالؿ اإلدارة بالتزاما ػ ػػا كحػ ػػدد مػ ػػن خػ ػػالؿ
أحكػػاـ القلػػاء ألسػان عػػدة لػػار علي ػػا القلػػاء اإلدارم للجػػم لػػلطت ا كإلزام ػػا حبفػ حقػػوؽ
اؼبتعاقدين مع ا كيبكننا إصباؽبا فيما يأيت -:
 -0أف تعمػػيف علػػى تنفيػػث العقػػد دبجػػرد إبرامػ كبػػثلك فػػال هبػػوز لػػإلدارة أف تفسػػم العقػػد
لرد الرغبة ه التالص من اولتزامات ال يفرض ا علي ا العقد.
 -5أف تقػػوـ بػػاحرتاـ كافػػة الشػػركط ال ػواردة ه العقػػد عنػػد تنفيػػث كهػػي كإف كانػػت سبلػػك
حػػق تعػػدييف شػػركط العقػػد إو أف هػػثا التعػػدييف مقيػػد بػػأمرين نبػػا :أف يكػػوف التعػػدييف
للمصلربة العامة كالثاين أو يبس باغبقوؽ اؼبالية اؼبتفق علي ا بالنسبة للمتعاقد.
 -9أف تقوـ بتنفيث العقد كفقان ؼبا يو ب مبدأ حسن النية كه هثا اوطار قلػت ا﵀كمػة
العليا الليبية بأنػ (هبػب علػى اإلدارة أف ربػرتـ مقتلػيات حسػن النيػة ه تنفيػث العقػد
كهو أ يف يطبق ه العقود اإلدارية كما هػو الشػأف ه العقػود اؼبدنيػة كو يتفػق كحسػن
النية أف تزيد اإلدارة بعمل ػا ه أعبػاء اؼبتعاقػد مع ػا كأف تلػع العقبػات ه طريقػ بػدون
من أف تعاكن على التنفيث)(.)3
( )1طعن رقم 99/590ؽ لسة  5111/9/09الدائرة الثالثة نقالن عن ؿبمد أبوالعينن نفس اؼبر ع السابق.
( )2ين ر ه تفصييف ذلك يم ىللف ه العقود اإلدارية مر ع لبق ذكر ص.297-295
( )3حكم ا﵀كمة العليا ه الطعن اإلدارم رقم 59/09ؽ الصادر بتاريم  0978/01/56ـ ـ ع السنة 02العدد
 9ص .55كه ذات اؼبعػػين ذهبػػت اعبمعيػػة العموميػػة لقس ػػمي الفت ػػول كالتش ػريع دبجلػػس الدكلػػة اؼبص ػػرم إذ
قلت بأف (تنفيث العقد طبقان ؼبا اشتميف علي كبطريقة تتفق مع ما يو ب حسن النية هو أ يف عػاـ مػن أ ػوؿ
القانوف يطبق ه العقود اإلدارية شأاا ه ذلك شأف العقود اؼبدنية )....فتول رقم  958بتػاريم 0999/9/ 59
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 -9الت ػ ػزاـ اإلدارة ه تنفيػ ػػث كافػ ػػة التزاما ػ ػػا الناش ػ ػ ة عػ ػػن العقػ ػػد كمػ ػػن مث و هبػ ػػوز ؽبػ ػػا أف
تسربب زءنا من العقد لتع ػد بػ ؼبتعاقػد آخػر أك لتنفػث بنفسػ ا إو اذا كػاف ذلػك
ؼبقتليات الصا العاـ.
 -2أف ربرتـ اإلدارة اؼبدد الزمنية اؼبتعلقػة بػالعقود اإلداريػة مػب مػا كردت ه العقػد ككانػت
بطبيعت ا ملزمة لإلدارة.
الفرع الثاني /حق المتعاقد في المقابل المالي
رغم أف اؼبتعاقد مػع اإلدارة يعػد مسػانبان مع ػا ه تسػيري اؼبرافػق العامػة إو أنػ يسػعى ه
ذات الوقػػت إىل ربقيػػق مصػػاغب اػبا ػػة باغبص ػػوؿ علػػى عوائػػد كأربػػاح ماليػػة دفعت ػ الرغبػػة ه
اغبصػػوؿ علي ػػا لإلقػػداـ علػػى التعاقػػد كمػػن مث فػػإف القلػػاء اإلدارم ألػػزـ اعب ػػة اإلداريػػة بتنفيػػث
التزاما ػػا ه هػػثا الشػػأف ذلػػك أن ػ (مػػن األمػػور اؼبسػػتقرة ه ؾبػػاؿ العقػػود اإلداريػػة ال ػ يكػػوف
موضػػوع ا أداء اؼبتعاقػػد مػػع اإلدارة عم ػالن أك خدمػػة لتسػػيري اؼبرافػػق العامػػة أف مػػن أهػػم حقػػوؽ
اؼبتعاقد مع اإلدارة حصول علػى اؼبقابػيف اؼبػا الػثم قػد يكػوف شبنػان للبلػائع اؼبػوردة أك األشػغاؿ
اؼبتعاقد على تنفيثها أك للادمة اؼبطلوبة)( .)1كن ران ألنبية هثا اغبق كلكون األلػاس ه إقػداـ
اؼبتعاقد للتعاقد  -كما لبق القوؿ -فإف قلاء ؾبلس الدكلة اؼبصػرم لػرل علػى أف هػثا اغبػق
و هبػػب أف يبػػس مطلق ػان كلػػثلك أخر ػ مػػن نطػػاؽ لػػلطة اإلدارة اؼبتعاقػػدة ه تعػػدييف العقػػد
بإراد ػػا اؼبنفػػردة ك عػػيف القاعػػدة ه هػػثا الشػػأف ه ػي قاعػػدة العقػػد ش ػريعة اؼبتعاقػػدين كهػػو مػػا
أكد علي قلاء ؾبلس الدكلة ه العديد من أحكام كمن حكمػ ه الطعػن رقػم  0922لسػنة
98ؽ ال ػػثم ػػاء في (ل ػػلطة اإلدارة ه التع ػػدييف و تنص ػػب إو عل ػػى الش ػػركط اؼبتعلق ػػة بتس ػػيري
اؼبرفػػق العػػاـ كلػػيس مػػن بين ػػا تلػػك ال ػ ربػػدد اؼبقابػػيف النقػػدم ه العقػػد اإلدارم ف ػػث الشػػركط
اؼبتعلقة باؼبقابيف النقدم ه العقد تتسم بطبيعػة اولػتقرار كهبػد ذلػك أ ػل ه أف التزامػات كػيف
طػػرؼ مػػن أط ػراؼ العقػػد تتربػػدد كقػػت التعاقػػد حي ػ يقػػدر كػػيف طػػرؼ ه هػػثا الوقػػت اؼبقابػػيف
الػػثم يطلب ػ كيسػػعى إلي ػ كنػػات ؼبػػا يقدم ػ الطػػرؼ اآلخػػر كوبقػػق الت ػوازف اؼبػػا )(.)2كإىل ذات
=
العقػػد اإلدارم "اؼبقومػػات -التنفيػػث -اآلثػػار دار اعبامعػػة اعبديػػدة للنشػػر

نق ػالن عػػن ؿبمػػد ف ػلاد عبدالبال ػ
اإللكندرية  5116ص.996
( )1ا﵀كمة اإلدارية العليا اؼبصرية طعن رقم 99/5209ؽ 0999/18/90 /ؾبموعة األربعن عامان ص.992
( )2حك ػػم ا﵀كم ػػة اإلداري ػػة العلي ػػا اؼبصػ ػرية ه الطع ػػن رق ػػم  0922لس ػػنة  98ؽ لس ػػة  .0999/16/8نقػ ػالن ع ػػن
د.ؿبمد ابو العينن مر ع لبق ذكر ص.215
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اغبكم ذهبت ا﵀كمة العليا الليبية ه قلائ ا ففػي حكم ػا ه الطعػن اإلدارم رقػم 55/09ؽ
أكػػدت علػػى أف اؼبقابػػيف اؼبػػادم اؼبتفػػق علي ػ ه العقػػود اإلداري ػة يعػػد مػػن الشػػركط العقديػػة ال ػ
هبب أف يػتم اوتفػاؽ علي ػا كو هبػوز تغيريهػا بػاإلرادة اؼبنفػردة لػإلدارة ربػت أم حجػة فقلػت
بأن ػ (م ػػب ك ػػاف الثاب ػػت أف عق ػػد اولت ػزاـ موض ػػوع ال ػػدعول ق ػػد ألق ػػى عل ػػى كاه ػػيف اؼبلت ػػزـ ع ػػدة
التزامػػات رددهػػا اغبكػػم اؼبطعػػوف فيػ كقػػد رأت اعب ػػة الطاعنػػة أف سبنربػ مقػػابالن عن ػػا ه ػػورة
إعانػػة التزمػػت بأدائ ػػا دبقتلػػى العقػػد فلػػيس ؽبػػا أف تػػنقص من ػػا أك سبتنػػع عػػن أدائ ػػا ألف ذلػػك
يعتػػرب نقل ػان ؼبػػا ت علػػى يػػدي ا غػػري ػػائز قانون ػان باؼبػػادة  097مػػن القػػانوف اؼبػػدين كو يقبػػيف مػػن
الطاعنػػة أف تتعلػػيف بػػنص اؼبػػادة  59مػػن القػػانوف اؼبػػا للدكلػػة كاػبا ػة بالتصػػرؼ بالػػاف ه مػػاؿ
من أمػواؿ الدكلػة ألف اإلعانػة الػ قررهػا عقػد اولتػزاـ و تعتػرب تصػرفان بالػاف ه مػاؿ مػن أمػواؿ
الدكلػػة كإمبػػا هػػي مقابػػيف اولتزامػػات العديػػدة الػ ألقاهػػا العقػػد علػػى عػػاتق اؼبطعػػوف ضػػد كال ػ
قدرت مع ا اعب ة الطاعنة أف اؼبقابيف الػثم ليربصػيف عليػ اؼبلتػزـ مػن اؼبنتفعػن خبػدمات اؼبرفػق
لن يوا اولتزامات ال التزـ ػا كو يسػوغ ؽبػا التعليػيف بعػد ذلػك بػأف اؼبلتػزـ قػد حصػيف علػى
أرب ػػاح تغط ػػي نفق ػػات اإلدارة ألف اؼبف ػػركض أنػ ػ ي ػػدؼ إىل ربقي ػػق الػ ػربح كمف ػػركض ه اعب ػػة
اإلدارية الطاعنة كهي اؼباتصػة باإلشػراؼ علػى هػث اؼبرافػق أف ربسػن التقػدير عنػد التعاقػد كأف
تراعػػي اػػركؼ اؼبرفػػق كموقعػ كمػػا تتوقعػ مػػن أربػػاح ليربصػػيف علي ػػا اؼبلتػػزـ نتيجػػة إدارتػ كتقػػدر
اإلعانػػة عنػػد بػػدء التعاقػػد علػػى ضػػوء هػػث ال ػػركؼ كمػػب التزمػػت بإعانػػة تلدي ػػا للملتػػزـ بػػإرادة
لػػليمة خاليػػة مػػن عيػػوب الرضػػا ضػػمانان غبسػػن لػػري اؼبرفػػق العػػاـ بانت ػػاـ كاطػراد فػػال يقبػػيف من ػػا
التربلػػيف مػػن أدائ ػػا بػػدعول حصػػوؿ اؼبلتػػزـ علػػى أربػػاح تغػػين عػػن اإلعانػػة ألف تقريرهػػا إمبػػا ينػػدرج
ه النصوص التعاقدية كيعترب حقان من حقوؽ اؼبلتزـ يبثيف العوض الثم لػيغطي مػا يتربملػ مػن
نفقات كما يعوؿ علي من ربح كاؼبشرع الليي مل وبدد الربح الثم وبصيف علي اؼبلتزـ)(.)1

( )1حكػػم ا﵀كمػػة العليػػا الليبيػػة ه الطعػػن اإلدارم رقػػم 55/09ؽ الصػػادر بتػػاريم
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املطلا الجاىي
حق املتعاقد يف اقتطاء التعويض
ؼبا كانت اإلدارة تتمتع بامتيازات كالعة ه ؾبػاؿ العقػود اإلداريػة فػإف اؼبتعاقػد مع ػا قػد
اعػ يػرتؼ ل ػ قلػػائيان حبقػػوؽ مقابلػػة تعػػا أم لػػوء الػػتاداـ مػػن قبػػيف اإلدارة ومتيازا ػػا بػػيف إف
اعرتؼ ل ا القلاء اإلدارم تشميف كػثلك حقػ ه اقتلػاء التعػويض عػن
حقوؽ اؼبتعاقد ال ى
أم خسػػائر تلربقػ كلػػو مل يكػػن هنػػاؾ خطػػأ مػػن انب ػػا كذلػػك كل ػ مبػػين علػػى ضػػماف لػػري
اؼبرافق العامة بانت اـ كاطراد لعيان لتربقيق ما ا طلح علي التوازف اؼبا للعقد.
الفرع األوه /حق المتعاقد في التعايض ل:طأ اإلدارة
تنص األحكاـ العامة ه القانوف علػى أف مػن لػبمب بفعلػ ضػرران للغػري يلتػزـ بػالتعويض
كه ه ػػثا الش ػػأف ف ػػإف العق ػػود اإلداري ػػة و زب ػػرج ع ػػن ه ػػث القاع ػػدة القانوني ػػةخم ذل ػػك أف القل ػػاء
اإلدارم الػػتقر علػػى أن ػ مػػب مػػا تسػػببت اإلدارة خبط ػػا ه ضػػرر اؼبتعاقػػد مع ػػاخم فإاػػا تكػػوف
ملزمػػة بػػالتعويض كذلػػك كػػأف تقصػػر ه تنفيػػث التزاما ػػا كرفل ػ ا تقػػدمي التس ػ يالت الالزمػػة
للمتعاقد مع ا ف ث ا﵀كمة اإلدارية العليا اؼبصرية قلت ه حكػم ؽبػا بأنػ (مػب كػاف الثابػت
أن قد حييف بن اؼبتعاقد كالبدء ه تنفيث العملية بسبب تعرض ر ػاؿ اإل ػالح لػ األمػر الػثم
ترتب علي كقف تنفيث العملية ؼبدة اكزت السنة بعد دكر أمر التشػغييف دكف أف تقػوـ اؽبي ػة
اؼبتعاقدة بتنفيث التزام ا بتسليم الطاعن مواقع العميف كسبكين من البػدء ه التنفيػث فمػن مث فإنػ
إذا لوح أف اؼبدة ال حددت لتنفيػث العمليػة هػي شػ راف فقػ فػإف عػدـ قيػاـ اؽبي ػة اؼبػثكورة
بتسليم مواقع العمػيف إىل الطػاعن طيلػة عػاـ بأكملػ  ........فبػا يقػوـ لػببان مػربران لفسػم العقػد
اؼبػػربـ بين مػػا كتع ػػويض الطػػاعن عمػػا أ ػػاب م ػػن ض ػػرر بسػػبب ذل ػػك)( .)1كإىل ذات األحك ػػاـ
اذب ػػت ا﵀كمػػة العليػػا الليبيػػة الػ قلػػت ه حكػػم ؽبػػا ػػدر ه  0989/12/08بأنػ (مػػب كػػاف
اغبكػػم اؼبطعػػوف فيػ قػػد أثبػػت ه مدكناتػ كاقعػػة إعػػثار اؼبطعػػوف ضػػد للج ػػة اإلداريػػة اؼبتعاقػػدة
كالتزام ػا الصػمت كعػدـ الػتجابت ا لطلبػ بتسػليم موقػع العمػيف كانت ػى اغبكػم إىل إثبػات خطػػأ
اإلدارة اعبسػػيم بتأخريهػػا ه تنفيػػث العقػػد كعػػدـ التزام ػػا بنصو ػ كأف خطأهػػا هػػثا أغبػ ىػق ضػػرران
( )1حكم ا﵀كمة اإلدارية العليا اؼبصرية ه الطعن رقم 9/865ؽ الصػادر بتػاريم
 02لنة ج 5ص.0909
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باؼبػػدعي دبػػا يػػربر فسػػم العقػػد كالتعػػويض فإن ػ يكػػوف قػػد التػػزـ ػػربيح القػػانوف)( )1إضػػافة إىل
ذلػػك فإنػ كإف كانػػت اإلدارة قػػد منربػػت لػػلطات كالػػعة ه موا ػػة اؼبتعاقػػد مع ػػا مػػن أ ػػيف
ربقيق اؼبنفعة العامة إو أنػ ك بػت اإلشػارة هنػا إىل أف هػث السػلطات مقيػدة حبيػ و سبػارس
إو ه نطاق ػػا كحػػدكدها اؼبقػػدرة باؼبصػػلربة العامػػة كاحتيا ػػات اؼبرفػػق الع ػػاـ كلػػثلك ف ػػإف أم
خػػركج عػػن هػػث السػػلطات يعػػد تعسػػفان ه الػػتعماؿ اغبػػق مو بػان للتعػػويض لصػػا اؼبتعاقػػد مػػع
اإلدارة ففػػي حكػػم للمربكمػػة اإلداريػػة العليػػا اؼبصػرية قلػػت بأنػ ( ....كإف كػػاف عب ػػة اإلدارة
اغب ػػق ه فس ػػم العق ػػد اإلدارم كمص ػػادرة الت ػػأمن بإراد ػػا اؼبنف ػػردة كدكف اولتج ػػاء إىل القل ػػاء
باعتبػػار أف ذلػػك امتيػػاز عب ػػة اإلدارة لتعل ػػق العقػػد اإلدارم ب ػػاؼبرفق الع ػػاـ الػػثم يس ػػري إو إف
ذل ػػك هب ػػب أف يك ػػوف ألل ػػباب تربره ػػا اؼبص ػػلربة العام ػػة كإو ك ػػاف للمتعاق ػػد مع ػػا أف يطل ػػب
اغبكم بالتعويض عما قد يلربق من أضرار نتيجة ؽبثا اإل راء غري اؼبشػركع كالػثم يبثػيف خطػأ
عقػػديان لػواء أكانػػت هػػث األضػرار ماديػػة أـ أدبيػػة بشػػرط أف تكػػوف ثابتػػة كأف يقػػيم اؼبػػدعي
الػػدلييف علػػى كقوع ػػا حػػب يبكػػن أف يقلػػى ل ػ بػػالتعويض عن ػػا منع ػان إلثرائ ػ بػػال لػػبب علػػى
حس ػػاب اإلدارة كم ػػع مراع ػػاة أف التع ػػويض ع ػػن األضػ ػرار اؼبادي ػػة يش ػػميف م ػػا غب ػػق اؼبتعاق ػػد م ػػن
خسارة كما فات من كسب)( )2كمع أف القلػاء اإلدارم أقػر لػإلدارة بإاػاء العقػد مػب رأت أف
اؼبصػػلربة العامػػة تػػربر ذلػػك إو أن ػ ألزم ػػا بازبػػاذ اإل ػراءات القانونيػػة الالزمػػة غبف ػ حق ػػوؽ
اؼبتعاقػػدين مع ػػا أك الػراغبن ه التعاقػػد كمػػب مػػا أنبلػػت هػػث اإل ػراءات فإاػػا تػػدخيف ه إطػػار
مس ػػلكلية قانوني ػػة تو ػػب علي ػػا التع ػػويض لكوا ػػا مرتكب ػػة ػبط ػػأ عق ػػدم م ػػب م ػػا ثب ػػت ض ػػرر
التزمػػت بػػالتعويض كه هػػثا قلػػت ا﵀كمػػة العليػػا الليبيػػة بأن ػ (إذا كػػاف مػػن حػػق ػػة اإلدارة
العػػدكؿ عػػن إسبػػاـ التعاقػػد لػػدكاعي اؼبصػػلربة العامػػة الػ سبلػػك لػػلطة تقػػديرها فإنػ علي ػػا إعػػادة
خطاب اللػماف إىل مػن قدمػ إلي ػا دبجػرد عػدكؽبا عػن إسبػاـ التعاقػد فبػا يعػد معػ اوحتفػاظ بػ
بعػػد ذلػػك رغػػم مطالبػػة ػػاحب الشػػأف بػػرد خطػػأ مػػن انب ػػا مو بػان لتعػػويض مػػا يرتتػػب علػػى
0989/12/08
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ذلك من ضرر)( .)1كالتنادان على ما لبق فػإف اإلدارة مػع أاػا كانػت تتمتػع بامتيػازات و ن ػري
ؽبا ه القانوف اػباصخم إو أف هثا األمر ليس معنػا لػلطة مطلقػة ؽبػا ف ػي تعلػم يػدان أف أم
ال ػػتغالؿ أك خط ػػأ ه ال ػػتاداـ ه ػػث اومتي ػػازات ق ػػد يرت ػػب علي ػػا ػ ػزاءن قل ػػائيان متم ػػثالن ه
تعػػويض اؼبتعاقػػد مع ػػا كهػػو مػػا وبػػدك ػػا إىل ذبلػػي اؼبصػلربة العامػػة ه عالقت ػػا مػػع اؼبتعاقػػدين.
إضػػافةن إىل ذلػػك فػػإف القلػػاء اإلدارم مل يكتػػف ػػث اؼبسػػائيف بػػيف حػػاكؿ اهػػدان ضبايػػة اؼبتعاقػػد
اؼبلزـ بتنفيث العقد ربت كيف ال ركؼ مب كاف بإمكان اولتمرار ه التنفيث للماف لػري اؼبرفػق
العاـ بانت اـ كاطراد كذلك من خالؿ اإلقرار ل باغبق ه التعويض ه حاوت ؿبددة.
الفرع الثاني /حق المتعاقد في التعايض دو خطأ اإلدارة
ؼبا كانت العقود اإلدارية ذات طبيعة مغايرة لغريها من العقػود الػ تربم ػا اإلدارة العامػة
طبيعػة علػت اؼبتعاقػػد هػو الطػػرؼ األضػعف ه العمليػػة التعاقديػة كعطفػان علػى مػػا لػبق كػػاف
لزام ػان ضبايػػة اؼبتعاقػػد مع ػػا كضػػماف نػػوع مػػن الت ػوازف ه اقتصػػاديات العقػػد إذا كا ػػت عمليػػة
التنفيث كقائع تعيق التنفيث كذبعل أكثر عوبة من ال ركؼ الطبيعية كتقػوـ هػث الفكػرة علػى
أف تلتػػزـ اإلدارة دبشػػاركة اؼبتعاقػػد مع ػػا ه اػبسػػائر الػ قػػد يتعػػرض ؽبػػا عنػػد تنفيػػث للعقػػد كه
هػػثا اإلطػػار نشػػأت ه اػػيف القلػػاء اإلدارم عػػدة ن ريػػات قانونيػػة يسػػتند علي ػػا إلقػرار تعػػويض
للمتعاقد مع اإلدارة هث الن ريات هي :
 -0ناريااة فعاال األمياار  /كيقػػوـ ملػػموف هػػث الن ريػػة علػػى أف اؼبتعاقػػد مػػب مػػا تعػػرض
ػبسائر مادية عند تنفيث للعقد نتيجػة لقيػاـ اإلدارة بازبػاذ بعػض اإل ػراءات القانونيػة
اؼبشركعة ترتب علي ا زيادة ه األعباء اؼبادية للمتعاقدخم التربق التعويض كقد الػتقر
القلاء اإلدارم على التربقاؽ اؼبتعاقد للتعويض الكاميف مب كاف لبب اػبسػارة هػو
عميف اإلدارة اؼبشركع بصرؼ الن ر عن قيمة اػبسارة كحجم ا كعليػ قلػت ؿبكمػة
القلاء اؼبصرم بأن (طبقان لن رية عميف األمري تلتزـ اإلدارة بتعويض اؼبتعاقػد مع ػا عػن
صبيع األضرار ال تلربق مػن رائػ دبػا يعيػد التػوازف اؼبػا للعقػد)( )2كه ذات اؼبعػمل
0982/6/9

ـ.ـ.ع السػػنة

( )1حكػػم ا﵀كمػػة العليػػا الليبيػػة ه الطع ػػن اإلدارم رقػػم59/8ؽ الصػػادر بتػػاريم
العدداف  9-9ص.90
( )2حكػ ػػم ا﵀كمػ ػػة اإلداريػ ػػة العليػ ػػا اؼبص ػ ػرية ه الطعػ ػػن رقػ ػػم 00/989ؽ بتػ ػػاريم  0927/6/91نق ػ ػالن عػ ػػن مفتػ ػػاح
عبداغبميد ضبد الشلماين مر ع لبق ذكر ص.525
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ذهبػ ػػت ا﵀كمػ ػػة العليػ ػػا الليبيػ ػػة ه حكم ػ ػػا ه الطعػ ػػن اإلدارم رقػ ػػم 02/08ؽ الػ ػػثم
قلت في بػ ػػ(إف اؼبتعاقد مع اإلدارة يرمي من التعاقػد إىل اغبصػوؿ علػى الػربح كمػا أنػ
يعػػاكف ه تس ػػيري اؼبرفػػق العػػاـ بانت ػػاـ كاط ػراد كمػػن حق ػ اؼبطالبػػة بالتعويلػػات كاملػػة
باعتبػػار أف لػػلطة اإلدارة ه التعػػدييف هػػي إحػػدل تطبيقػػات فكػػرة ن ريػػة عمػػيف األمػػري
ك ػػثلك م ػػن حق ػ اغبص ػػوؿ عل ػػى الت ػوازف اؼب ػػا للعق ػػد كهب ػػب عل ػػى اإلدارة أف رب ػػرتـ
مقتليات حسن النية ه تنفيث العقود)(.)1
 -5ن رية ال ركؼ الطارئة :تقػوـ هػث الن ريػة علػى الػتربقاؽ اؼبتعاقػد تعويلػان زئيػان عػن
اػبسارة اعبسيمة ال تلربق مب ما كا ت عنػد التنفيػث اػركؼ اقتصػادية أك ليالػية
أك ا تماعي ػػة خار ػػة ع ػػن إرادتػ ػ كع ػػن إرادة اعب ػػة اإلداري ػػة اؼبتعاق ػػدة ت ػػلدم لقل ػػب
اقتص ػػاديات العق ػػد كذبع ػػيف م ػػن التنفي ػػث مرهقػ ػان لػ ػ كه ه ػػثا اإلط ػػار قل ػػت ؿبكم ػػة
القلاء اإلدارم اؼبصرية بػأف (....مػن اؼبسػتقر عليػ أف تطبيػق ن ريػة ال ػركؼ الطارئػة
رهينة بأف يطرأ خالؿ تنفيث العقد اإلدارم حوادث طبيعيػة كانػت أك اقتصػادية أك مػن
عمػػيف ػػة إداريػػة غػػري اعب ػػة اإلداريػػة اؼبتعاقػػدة أك ه عمػػيف إنسػػاف آخػػر مل تكػػن ه
حسػػباف اؼبتعاقػػد عنػػد إب ػراـ العقػػد كو يبلػػك دفع ػان ؽبػػا كمػػن شػػأاا أف تنػػزؿ ب ػ خسػػائر
فادحة زبتيف مع ا اقتصاديات العقد اختالون سيمان)( .)2عليػ فػإذا مػا ربققػت هػث
الن ريػػة الػػتربق اؼبتعاقػػد تعويل ػان عػػن اعبػػزء اؼبتلػػرر تتربمل ػ اإلدارة اؼبتعاقػػدة كير ػػع
تقػػدير لقاضػػي العقػػد كه هػػثا اإلطػػار قلػػت ا﵀كمػػة العليػػا الليبيػػة بأن ػ (إذا حػػدث
أثنػػاء تنفيػػث العقػػد اإلدارم أف ط ػرأت اػػركؼ أك أحػػداث مل تكػػن متوقعػػة عنػػد إب ػراـ
العق ػػد كإذا ك ػػاف م ػػن ش ػػأف ه ػػث ال ػػركؼ أك األح ػػداث أا ػػا مل ذبع ػػيف تنفي ػػث العق ػػد
مس ػػتربيالن ب ػػيف أثق ػػيف عب ػ ػان كأكث ػػر كلف ػػة فب ػػا ق ػػدر اؼبتعاق ػػداف التق ػػدير اؼبعق ػػوؿ ككان ػػت
اػبسارة الناش ة عػن ذلػك ذبػاكز اػبسػارة اؼبألوفػة العاديػة الػ يتربمل ػا أم متعاقػد إىل
خسػػارة الػػتثنائية كغػػري عاديػػة ػػاز للقاضػػي تبع ػان لل ػػركؼ بعػػد اؼبوازنػػة بػػن مصػػلربة
( )1ا﵀كمة العليا الليبية ه الطعن اإلدارم رقم 02/08ؽ الصادر بتاريم  0970/0/9نقالن عن نفس اؼبر ع السػابق
ص.522
( )2حكم ا﵀كمة اإلدارية العليا اؼبصرية ه الطعن رقم  0799لسنة 97ؽ الصادر بتاريم  0997/05/06نقػالن عػن
مولوعة العقود اإلدارية ﵀مد ماهر أبوالعينن مر ع لبق ذكر الكتاب الثاين ص.961
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الطػػرفن أف يػػرد اولت ػزاـ اؼبرهػػق إىل اغبػػد اؼبعق ػػوؿ كو هبػػوز للطػػرفن اوتفػػاؽ علػػى مػػا
ىبػالف ذلػػك باعتبػػار ن ريػػة ال ػػركؼ الطارئػػة مػن األمػػور اؼبتعلقػػة بالن ػػاـ العػػاـ و فػػرؽ
ه ذل ػػك ب ػػن العق ػػود اإلداري ػػة كعق ػػود الق ػػانوف اػب ػػاص كيتع ػػن عل ػػى ا﵀كم ػػة الت ػ ػزاـ
حكم ػػا م ػػن تلق ػػاء نفس ػ ا دكف حا ػػة إىل التمس ػػك ػػا م ػػن ان ػػب اؼب ػػدين .كقي ػػاـ
اغبرب يعتػرب مػن قبيػيف ال ػركؼ الطارئػة الػ يرتتػب علي ػا أنػ إذا أ ػبح تنفيػث اولتػزاـ
مرهق ػان كػػاف علػػى اإلدارة أف تسػػاهم مػػع اؼبتعاقػػد ه ربمػػيف األعبػػاء الناش ػ ة عػػن تلػػك
ال ركؼ)(.)1
 -9ن ري ػػة الص ػػعوبات اؼبادي ػػة غ ػػري اؼبتوقع ػػة :تق ػػوـ ه ػػث الن ري ػػة عل ػػى أن ػ إذا م ػػا ػػادؼ
اؼبتعاقد مع اإلدارة كأثناء تنفيػث العقػد ػعوبات ماديػة الػتثنائية كغػري متوقعػة مػن قبلػ
كمػػن قبل ػػا فبػػا عػػيف التنفيػػث ػػعبان مػػن الناحيػػة اؼباليػػةخم الػػتربق اؼبتعاقػػد تعويلػان يعيػػد
التوازف اؼبا دبا يبكن من تعويض اػبسارة ال تلربق ب خم لكون ملزمػان باولػتمرار ه
التنفيػػث ضػػمانان لسػػري اؼبرافػػق العامػػة بانت ػػاـ كاطػراد كه هػػثا الػػاؿ فػػإف التعػػويض عػػن
اػبسارة يكوف كامالن -كما ه ن رية فعيف األمري  -عما فات من كسػب كمػا غبقػ مػن
خسارة كهػو مػا قلػى بػ القلػاء اإلدارم اؼبصػرم منػث نشػأت حيػ ػاء ه حكػم
ػػدر بتػػاريم  0927/0/51بأن ػ (كمػػن حي ػ أف اؼبػػدعي يللػػس طلػػب التعػػويض ه
ه ػػث اغبال ػػة عل ػػى الن ري ػػة اؼبعركف ػػة بن ري ػػة الص ػػعوبات اؼبادي ػػة غ ػػري اؼبتوقع ػػة كه ػػي م ػػن
الن ري ػػات ال ػ ػ ابتكره ػػا الفق ػ ػ كالقل ػػاء اإلدارم كمقتل ػػاها أن ػ ػ عن ػػد تنفي ػػث العقػ ػػود
اإلداريػػة كخبا ػػة عقػػد األشػػغاؿ العامػػة قػػد تطػرأ ػػعوبات ماديػػة الػػتثنائية مل تػػدخيف
ه حساب طره العقػد كتقػديرنبا عنػد التعاقػد كذبعػيف التنفيػث أشػد كطػأة علػى اؼبتعاقػد
مػػع اإلدارة كأكثػػر كلفػػة فيجػػب مػػن بػػاب العدالػػة تعويل ػ عػػن ذلػػك بزيػػادة األلػػعار
اؼبتفػػق علي ػػا ه العقػػد زيػػادة تغطػػي صبيػػع األعبػػاء كالتكػػاليف الػ ربمل ػػا اعتبػػاران بػػأف
األلػػعار اؼبتفػػق علي ػػا و تسػػرم عل ػػى األعمػػاؿ العادي ػػة اؼبتوقعػػة فق ػ كأف هػػث نيػػة
الطرفن كالتعويض هنا و يتمثيف ه معاكنة مالية زئيػة سبنرب ػا ػة اإلدارة للمتعاقػد
مع ػػا بػػيف يكػػوف تعويلػان كػػامالن عػػن صبيػػع األضػرار الػ يتربمل ػػا اؼبقػػاكؿ بػػدفع مبلػػغ
( )1حكم ا﵀كمة العليا الليبية ه الطعن اإلدارم رقم 59/90ؽ الصادر بتػاريم
العدد  9ص.06

0981/10/9

ـ.ـ.ع السػنة
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إضػػاه لػ علػػى األلػػعار اؼبتفػػق علي ػػا كبػػثلك زبتلػػف هػػث الن ريػػة مػػن حيػ لػػبب ا
كالنتائ اؼبرتتبة علي ا عن ن رية ال ركؼ الطارئة)(.)1

انخاتًت
إف القلػػاء اإلدارم دبػػا يتميػػز ب ػ مػػن كون ػ قلػػاء إنشػػائيان أل ػ م ه ابتكػػار العديػػد مػػن
القواعػد الػ ربكػػم نشػاط اإلدارة كهػو ه هػػثا الػاؿ يطبػق قواعػػد قانونيػة غايػة ه اػبصو ػػية
كالدق ػػة حبيػ ػ يػ ػوازف ه ذل ػػك ب ػػن اؼبص ػػلربة العام ػػة كم ػػن مث م ػػنح اإلدارة ع ػػدة امتي ػػازات ه
موا ػػة األف ػراد كبػػن حقػػوؽ اؼبتعػػاملن مػػع اإلدارةخم ليلػػمن عػػدـ اغبيػػف كاعبػػور مػػن إلػػاءة
التاداـ اإلدارة ومتيازا ا.
كمن خالؿ هثا البرب يبكن التاالص عدة نتائ :
 -0إف اومتي ػػازات اؼبمنوح ػػة ل ػػإلدارة ه ؾب ػػاؿ العق ػػود اإلداري ػػة ال ػ سبيزه ػػا ع ػػن غريه ػػا م ػػن
العقػػود األخػػرلخم هػػي امتيػػازات قيصػػد من ػػا ضػػماف لػػري اؼبرافػػق العامػػة بانت ػػاـ كاطػرادخم
ربقيقان للمصلربة العامة ال سبثيف الغاية من إنشاء اؼبرافق العامة.
 -5ؼبػػا كػػاف ذلػػك فػػإف اإلدارة و سبلػػك ل ػػلطة مطلقػػة ه ال ػػتاداـ ل ػػلطا ا ه موا ػػة
اؼبتعاقدين مع ا بيف هي للطة تقديريػة كالػعة زبلػع لقيػود قانونيػة متمثلػة ه ابتغػاء
اؼبصلربة العامة.
 -9إف القل ػػاء اإلدارم ق ػػد ق ػػرر للمتعاق ػػدين م ػػع اإلدارة حقوق ػ ػان تل ػػمن ؽب ػػم ربقي ػػق م ػػا
يس ػػعوف لتربقيقػ ػ م ػػن خ ػػالؿ تعاق ػػدهم كه ػػو إلػ ػزاـ عل ػػى اعب ػػة اإلداري ػػة اؼبس ػػانبة ه
سبكين م للو وؿ الي مع اوحتفاظ ؽبا بسلطات تلمن ؽبا أيلان ضػماف الو ػوؿ إىل
الغاية اؼبنشودة من التعاقد.
( )1ؿبكمة القلاء اإلدارم اؼبصرية ه القلية رقم 8/7895ؽ كان ػر كػثلك فتػول قسػم الفتػول كالتشػريع دبجلػس
الدكلة رقم  92الصػادرة بتػاريم  9فربايػر  0969السػنة  08اؼببػدأ  69مشػار إىل هػث األحكػاـ عنػد أبػوالعينن
مر ػػع لػػبق ذكػػر الكتػػاب الثػػاين ص .998كمػػا ذبػػدر اإلشػػارة إىل أن ػ مل هبػػد الباح ػ ه أحكػػاـ القلػػاء
الليػػي مػػا يفيػػد أف القلػػاء الليػػي قػػد طبػػق هػػث الن ريػػة ؼبزيػػد مػػن التفصػػييف ين ػػر حبثنػػا (ن ريػػة الصػػعوبات غػػري
اؼبتوقعػػة ه العقػػود اإلداريػػة) ؾبلػػة امعػػة لػػرت العلميػػة "العلػػوـ اونسػػانية" اللػػد الرابػػع العػػدد األكؿ يونيػػو
 5109ككثلك رلالة ما ستري ربت إشرافنا للباح عبدا﵁ ا النقيب ضبايػة اؼبتعاقػد مػع اإلدارة "ن ريػة
الصعوبات غري اؼبتوقعة أمبوذ ان" كلية الدرالات العليا للعلوـ األمنية قسم العلوـ اإلدارية فرباير .5107
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 -9إف امتيػػازات اإلدارة ليسػػت كمػػا هػػو متعػػارؼ علي ػ  :لػػلطة أعلػػى ه موا ػػة متعاقػػد
أد بػػيف هػػي علػػى األ ػػح لػػلطة أمينػػة علػػى اؼبصػػلربة العامػػة ه موا ػػة مس ػ م ه
تسيري هث اؼبرافق (اؼبتعاقد).
 -2أخريان إف القلاء اإلدارم ه الواقع ألػ م بقػوة ه إهبػاد ن ػاـ قػانوين متكامػيف للعقػود
اإلدارية لتربقيق الغاية ال من أ ل ا ك دت هث العقود.
كه اػبتاـ فإننا نن ي حبثنا هثا بتو ية كثريان ما نكررها ه أحباثنا لعل ا ذبد من اعب ػات
اؼبسلكلة التجابة ملاص ا ىربى يق يق أملنا ه أف يأخػث القلػاء اإلدارم مكانتػ مػن خػالؿ إنشػاء
قلػػاء إدارم مسػػتقيف علػػى غ ػرار األن مػػة ال ػ تأخػػث بن ػػاـ ازدكاج السػػلطة القلػػائية ن ػران ؼبػػا
يبثل ػ مػػن أنبيػػة ه ؾبػػاؿ اؼبنازعػػات ال ػ تكػػوف اإلدارة طرف ػان في ػػا .فػػاف مل يكػػن بإنشػػاء قلػػاء
مسػػتقيف لعل ػ مػػن األنسػػب مػػن ك ػػة ن رنػػا إ ػراء تعػػدييف علػػى القػػانوف رقػػم  88لسػػنة 0970
بشأف القلاء اإلدارم ليكوف اوختصػاص بشػأف منازعػات العقػود اإلداريػة شػامال لكػيف العقػود
كمانعػػا لػػدكائر القلػػاء اإلدارم دبػػا ن ػرا وبقػػق العدالػػة ن ػرا وخػػتالؼ القواعػػد ال ػ تطبػػق علػػى
هث العقود كه رأينا فإف القلاء اإلدارم أقدر من غري على فض منازعات العقود اإلدارية.
كا﵁ ك التوفيق

لائًت انًراجع:
أوالً /اللتا والرشائل العلنية:
 -0د .ػػالؿ خلػػري الزبيػػدم األلػػس القانونيػػة لسػػلطة اإلدارة ه الرقابػػة علػػى أعمػػاؿ
العقد اإلدارم دار اغبكمة طرابلس ليبيا  5101ص 60كما بعدها.
 -5اؼبستشار ضبدم يالػن عكاشػة مولػوعة العقػود اإلداريػة كالدكليػة العقػود اإلداريػة
ه التطبيق العملي اؼببادئ كاأللس العامة منشأة اؼبعارؼ اإللكندرية .0998
 -9د .ل ػػليماف ؿبم ػػد الطم ػػاكم األل ػػس العام ػػة للعق ػػود اإلداري ػػة (درال ػػة مقارن ػػة) دار
الفكر العريب القاهرة .5112
 -9د.م ػ ػ ػ ػػازف لي ػ ػ ػ ػػيف ك راض ػ ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػ ػػانوف اإلدارم اللي ػ ػ ػ ػػي دار اؼبطبوع ػ ػ ػ ػػات اعبامعي ػ ػ ػ ػػة
اإللكندرية .5112
 -2د.مػػازف ليػػيف ك راضػػي العقػػود اإلداريػػة ه القػػانوف الليػػي كاؼبقػػارف منشػػأة اؼبعػػارؼ
اإللكندرية .5119
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 -6د .عبػػد اؼبػػنعم عبداغبميػػد شػػرؼ العقػػود اإلداريػػة (أحكػػاـ اإلبػراـ كفقػان للقػػانوف رقػػم
 )0998/89اػب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاص باؼبناقص ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كاؼبزاي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدات كوئربت ػ ػ ػ ػ ػ ػ التنفيثي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكف
دارنشر .5115-5110
 -7عب ػػدا﵁ ػػا النقي ػػب ضباي ػػة اؼبتعاق ػػد م ػػع اإلدارة "ن ري ػػة الص ػػعوبات غ ػػري اؼبتوقع ػػة
أمبوذ ان" كلية الدرالات العليا للعلوـ األمنية قسم العلوـ اإلدارية فرباير .5107
 -8د .ؿبمػػد ف ػلاد عبدالبال ػ العقػػد اإلدارم (اؼبقومػػات -اإل ػراءات – اآلثػػار) دار
اعبامعة اعبديدة للنشر اإللكندرية .5116
 -9د ؿبمػد مػػاهر أبػو العينػػن العقػػود اإلداريػة كقػوانن اؼبناقصػات كاؼبزايػػدات ه قلػػاء
كإفتاء ؾبلس الدكلة حب عاـ  5119الكتاب الثاين كالثال بدكف دار نشر.
 -01د .مفت ػػاح خليف ػػة عبداغبمي ػػد كضب ػػد ؿبم ػػد ضب ػػد الش ػػلماين العق ػػود اإلداري ػػة
كأحكاـ إبرام ا دار اؼبطبوعات اعبامعية اإللكندرية .5118
 -00د .ؿبفػػوظ علػػي ت ػوايت (ن ريػػة الصػػعوبات غػػري اؼبتوقعػػة ه العقػػود اإلداريػػة)
ؾبلػػة امعػػة لػػرت العلميػػة "العل ػػوـ اإلنس ػػانية" اللػػد الرابػػع الع ػػدد األكؿ يوني ػػو
.5109

-0
-5
-9
-9
-2
-6

ثانياً /األحكام القضائية:
حكم ا﵀كمة اإلداريػة العليػا اؼبصػرية ه الطعػن اإلدارم رقػم 8/0129ؽ الموعػة – السػنة
الثامنة البند  006ص.056
حكم ا﵀كمة العليا الليبية ه الطعن اإلدارم رقػم 50/8قالصػادر بتػاريم  0972/9/6ؾبلػة
ا﵀كمة العليا الليبية السنة اغبادية عشرة العدد الثال ص.95
حكم ا﵀كمة اإلدارية العليا اؼبصرية الصادر ه  52مايو  0969الموعة السنة الثامنة.
حك ػ ػ ػ ػػم ا﵀كم ػ ػ ػ ػػة العلي ػ ػ ػ ػػا الليبي ػ ػ ػ ػػة ه الطع ػ ػ ػ ػػن اإلدارم رق ػ ػ ػ ػػم 59/09ؽ الص ػ ػ ػ ػػادر بت ػ ػ ػ ػػاريم
 0978/5/06ـ.ـ.ع السنة  09العدد  9ص.29
فت ػ ػ ػػول اعبمعي ػ ػ ػػة العمومي ػ ػ ػػة لقس ػ ػ ػػمي الفت ػ ػ ػػول كالتشػ ػ ػ ػريع رق ػ ػ ػػم  297الص ػ ػ ػػادرة ه لس ػ ػ ػػة
 0965/8/02ؾبموعة األربعن عامان ص.650
حكػ ػػم ا﵀كمػ ػػة اإلداريػ ػػة العليػ ػػا الصػ ػػادر ه  07مػ ػػارس  0965السػ ػػنة السػ ػػابعة ؾبموع ػ ػػة
األربعن عامان ص.929
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السػ ػػنة 02العػ ػػدد9

 -7طعػ ػػن إدارم رقػ ػػم 59/69ؽ الصػ ػػادر بتػ ػػاريم  0978/00/91ـ.ـ.ع
ص.69
 -8حك ػ ػ ػ ػ ػػم ا﵀كم ػ ػ ػ ػ ػػة العلي ػ ػ ػ ػ ػػا الليبي ػ ػ ػ ػ ػػة ه الطع ػ ػ ػ ػ ػػن اإلدارم رق ػ ػ ػ ػ ػػم 8/0ؽ الص ػ ػ ػ ػ ػػادر بت ػ ػ ػ ػ ػػاريم
 0960/16/59ـ.ـ.ع الباح ػ ػ ػ اإللكػ ػ ػػرتكين ه أحكػ ػ ػػاـ ا﵀كمػ ػ ػػة العليػ ػ ػػا إ ػ ػ ػػدار كزارة
العدؿ اإل دار اوكؿ.
 -9حكم ا﵀كمة العليا ه الطعن اإلدارم رقػم 07/0ؽ الصػادر بتػاريم  0971/19/2ـ.ـ.ع
السنة  6العدد 9ص.09
 -01ؿبكم ػ ػ ػػة القل ػ ػ ػػاء اإلدارم اؼبص ػ ػ ػرية ه الطع ػ ػ ػػن رق ػ ػ ػػم  6899لس ػ ػ ػػنة 8ؽ الص ػ ػ ػػادر بت ػ ػ ػػاريم
 0960/6 9الموعة السنة  02البند  085ص.521
 -00حك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ا﵀كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ه الطع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن اإلدارم رق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم 59/09ؽ الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريم
 0978/01/56ـ ـ ع السنة 02العدد  9ص.55
 -05ا﵀كمػػة اإلداريػػة العليػػا اؼبص ػرية طعػػن رقػػم 99/5209ؽ 0999/18/90 /ؾبموعػػة األربعػػن
عامان ص.992
 -09حك ػ ػ ػ ػػم ا﵀كم ػ ػ ػ ػػة العلي ػ ػ ػ ػػا الليبي ػ ػ ػ ػػة ه الطع ػ ػ ػ ػػن اإلدارم رق ػ ػ ػ ػػم 55/09ؽ الص ػ ػ ػ ػػادر بت ػ ػ ػ ػػاريم
 0976/10/59ـ.ـ.ع السنة  05العدد  9ص.97
 -09حك ػ ػ ػػم ا﵀كم ػ ػ ػػة اإلداري ػ ػ ػػة العلي ػ ػ ػػا اؼبص ػ ػ ػ ػرية ه الطع ػ ػ ػػن رق ػ ػ ػػم 9/865ؽ الص ػ ػ ػػادر بت ػ ػ ػػاريم
 0967/6/9ؾبموعة ا﵀كمة ه  02لنة ج 5ص.0909
 -02حك ػ ػ ػ ػػم ا﵀كم ػ ػ ػ ػػة العلي ػ ػ ػ ػػا الليبي ػ ػ ػ ػػة ه الطع ػ ػ ػ ػػن اإلدارم رق ػ ػ ػ ػػم 57/09ؽ الص ػ ػ ػ ػػادر بت ػ ػ ػ ػػاريم
 0989/12/08ـ.ـ.ع السنة  51العدد  9ص.91
 -06حكػ ػ ػ ػ ػػم ا﵀كم ػ ػ ػ ػ ػػة العلي ػ ػ ػ ػ ػػا الليبي ػ ػ ػ ػ ػػة ه الطع ػ ػ ػ ػ ػػن اإلدارم رق ػ ػ ػ ػ ػػم59/8ؽ الص ػ ػ ػ ػ ػػادر بت ػ ػ ػ ػ ػػاريم
 0982/6/9ـ.ـ.ع السنة  59العدداف  9-9ص.90
 -07حك ػ ػ ػ ػػم ا﵀كم ػ ػ ػ ػػة العلي ػ ػ ػ ػػا الليبي ػ ػ ػ ػػة ه الطع ػ ػ ػ ػػن اإلدارم رق ػ ػ ػ ػػم 59/90ؽ الص ػ ػ ػ ػػادر بت ػ ػ ػ ػػاريم
 0981/10/9ـ.ـ.ع السنة  06العدد  9ص.06
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وبدأ املضؤولية عَ احلىاية نأصاظ
لمتدخن العضهزي يف ليبيا ووواقف
بعض الدوه وَ ِذا التدخن
إعداد الدنتور :عمي حمىد أبوغزارة
عمًد نلًُ الكانىى أ أ دامعُ ضبًا
مل:ج ال ث
وباكؿ هثا البرب التاالص بعض الدركس اؼبسػتفادة مػن التػدخيف العسػكرم غبمايػة
اؼبػػدنين ه ليبيػػا الػػثم كقػػع ه لػػنة  5100ك أدل إىل إلػػقاط الن ػػاـ ه ذلػػك الوقػػت .حي ػ
إف هػػثا البرب ػ يركػػز علػػى مبػػدأ اؼبس ػ ولية عػػن اغبمايػػة -باعتبػػار األلػػاس الػػثم الػػتند إلي ػ
ؾبل ػػس األم ػػن ه تدخلػ ػ ه األزم ػػة الليبي ػػة -حيػ ػ يب ػػن مف ػػوـ ه ػػثا اؼبب ػػدأ كوب ػػدد عنا ػػر
إلضفاء الدقة علي كإعطائ ملمونا موضوعيا بعيدا عن اوعتبارات السيالية.
كمػػا يسػػل اللػػوء علػػى مواقػػف بع ػض الػػدكؿ مػػن التػػدخيف العسػػكرم ه ليبيػػا حي ػ
يعرض مواقف كحج بعض الدكؿ اؼبليػدة ك اؼبعارضػة ؽبػثا التػدخيف اؼبسػتند إىل مبػدأ اؼبسػلكلية
عن اغبماية من أ يف إهباد نقاط توافق بن تلك اآلراء اؼبتباينة كاؼبسائيف اؼبتشابكة ال ينطػوم
علي ا هثا اؼببدأ كذلك للربد من ـباكؼ بعض الدكؿ بشأف احتمالية لوء التادام .
كه الن اي ػػة يق ػػدـ ه ػػثا البربػ ػ نقاط ػػا كاض ػػربة رب ػػدد كيفي ػػة التعام ػػيف ه اؼبس ػػتقبيف م ػػع
األزمػػات اؼبشػػا ة لالزمػػة الليبيػػة خصو ػػا أف التػػدخيف العسػػكرم عمومػػا يعتػػرب مػػن اؼبواض ػػيع
اؼب مة كل قيمة عملية كبرية حي يعترب من مواضيع الساعة ه العديد من دكؿ العامل.
المصطل ات األ ا ية
اؼبس ولية عن اغبماية التدخيف العسكرم التاداـ القوة ليبيا ضبايػة اؼبػدنين اعبػرائم
الف يعة.

ل ةةةةةةةةةا املطةةةةةةةةةس لية عةةةةةةةةةه احلمايةةةةةةةةةة ك ضةةةةةةةةةاش للتةةةةةةةةةا الاطةةةةةةةةةكر
لي يةةةةةةةةةةةةةا لواقةةةةةةةةةةةةة ااةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةةةه ةةةةةةةةةةةةة ا التةةةةةةةةةةةةةا

138

يمذيت
ه شػ ر فربايػػر  5100حػػدثت ه ليبيػػا م ػػاهرات مطالبػػة بإلػػقاط الن ػػاـ كلقػػد قوبلػػت
تلػػك اؼب ػػاهرات بػػالقمع الشػػديد ككانػػت هػػث هػػي بدايػػة تصػػعيد العنػػف( )1اؼبػػلدم إىل اعتمػػاد
الق ػ ػ ػرارين )5100( 0971ك )5100(0979م ػ ػػن ؾبلػ ػ ػػس األم ػ ػػن الػ ػ ػػثم طال ػ ػػب ه ق ػ ػ ػرار األكؿ
السػػلطات الليبيػػة بوقػػف العنػػف فػػورا ضػػد اؼبػػدنين ( )2كلكػػن نتيجػػة لعػػدـ الػػتجابة السػػلطات
الليبيػػة ه ذلػػك الوقػػت إىل هػػثا النػػداء أ ػػاز القػرار الثػػاين التػػدخيف العسػػكرم غبمايػػة السػػكاف
()3
اؼبدنين ه ليبيا.
هػػثا القػرار الػػثم تلػػمن التػػدخيف العسػػكرم ػػدر بنػػاء علػػى دعػػوة مػػن امعػػة الػػدكؿ
العربية ال دعت في ا ؾبلس األمن إىل ربميف "مسػلكليات إزاء تػدهور األكضػاع ه ليبيػا كازبػاذ
اإل ػراءات الكفيلػػة (...ال ػ ) تسػػمح بتػػوفري اغبمايػػة ألبنػػاء الشػػعب الليػػي ك كافػػة اؼبقيمػػن ه
ليبيػا مػن ـبتلػف اعبنسػيات"( .)4كؽبػثا ركػز اللػػس ه هػثا القػرار علػى ضبايػة السػكاف اؼبػػدنين
حي ػ دعػػا إىل كقػػف فػػورم إلطػػالؽ النػػار ك كقػػف كامػ وػيف للعنػػف ضػػد اؼبػػدنين كأذف للػػدكؿ
األعلػػاء بػػأف تتاػػث صبيػػع التػػدابري اللػػركرية غبمايػػة اؼبػػدنين دبو ػػب الفصػػيف السػػابع مػػن ميثػػاؽ
األم ػػم اؼبترب ػػدة .كم ػػا أك ػػد الل ػػس ه ه ػػثا قػ ػرار عل ػػى "مس ػػلكلية الس ػػلطات الليبي ػػة ع ػػن ضباي ػػة
السػػكاف الليبيػػن" كأيل ػػا أعػػرب ع ػػن تصػػميم عل ػػى "كفال ػػة ضبايػػة اؼب ػػدنين كاؼبن ػػاطق اآلهل ػػة
بالسكاف اؼبدنين".
( )1بركنوبوميي ػ ال ػػتاداـ القػػوة غبمايػػة اؼبػػدنين كالعم ػػيف اإلنسػػاين :حالػػة ليبيػػا ك مػػا بع ػػدها ـبتػػارات مػػن اللػػة
الدكلية للصليب األضبر العدد  ( 889نيف )5100:ص 5خم ه:
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/use-force-protect-civiliansand-humanitarian-action-case-libya. (January 28, 2017).

(" )2ق ػ ػرار ؾبلػ ػػس األمػ ػػن رقػ ػػم  ")5100( 0971ؾبلػ ػػس األمػ ػػن التػ ػػابع لبمػ ػػم اؼبتربػ ػػدة

5100

رقػ ػػم الوثيقػ ػػة

S/RES/1970

(" )3ق ػ ػ ػرار ؾبلػ ػ ػػس األمػ ػ ػػن رقػ ػ ػػم  ")5100( 0979ؾبلػ ػ ػػس األمػ ػ ػػن التػ ػ ػػابع لبمػ ػ ػػم اؼبتربػ ػ ػػدة

5100

رقػ ػ ػػم الوثيقػ ػ ػػة

S/RES/1973
(" )4ا﵀لر اغبره عبلسات ؾبلس األمن" ؾبلس األمن التابع لبمم اؼبتربدة  5100الوثيقة رقػم S/pv.6498

ص .9
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إذان فالسػبب األ ػػلي كراء هػػث الػػدعوة غبمايػػة اؼبػػدنين مػػن الناحيػػة اللػػمنية هػػو "مبػػدأ
()1
اؼبسلكلية عن توفري اغبماية".
كلكن ما اؼبقصود دببدأ اؼبسػلكلية عػن تػوفري اغبمايػة كمػا عنا ػر كمػا أف تطبيقػ ه
األزمة الليبية كلد مناقشات حوؿ مب ك كيف ينبغي اللجوء إىل القػوة ألغػراض اغبمايػة .كأيلػا
أثار ـباكؼ لدل بعػض الػدكؿ  -األعلػاء ه األمػم اؼبتربػدة -بشػاف احتماليػة لػوء الػتاداـ
هثا اؼببدأ .ف ث الدرالة رباكؿ اإل ابة عن هث األل لة.
حي ػ ػػدؼ ه ػػث الدرال ػػة إىل توض ػػيح مب ػػدأ اؼبس ػػلكلية ع ػػن اغبماي ػػة باعتب ػػار مب ػػدأ
حديثا نسبيا ألن ا ر للو ود ه لنة  5112كمازالت هناؾ درالػات ك تقػارير ك مقرتحػات
رباكؿ توضيرب كتطوير كإهبػاد اغبلػوؿ اؼبنالػبة للمشػاكيف الػ توا ػ تطبيقػ  .كوشػك أف هػث
الدرالة تصب ه هثا اوذبا  .حي أاا توضػح أحػد األمثلػة العمليػة لتطبيػق هػثا اؼببػدأ كهػو
الت ػػدخيف العس ػػكرم غبماي ػػة اؼب ػػدنين ه ليبي ػػا ه ل ػػنة  5100كتع ػػرض مواق ػػف كحجػ ػ بع ػػض
الػػدكؿ اؼبليػػدة كاؼبعارض ػػة ؽبػػثا التػػدخيف م ػػن أ ػػيف الوق ػػوؼ علػػى اؼبسػػائيف ال ػ يثريهػػا التطبي ػػق
العملػػي ؼببػػدأ اؼبسػػلكلية كؿباكلػػة إهبػػاد بعػػض اللػػمانات الػ ربػػوؿ دكف التعسػػف ه الػػتاداـ
هػػثا اؼببػػدأ ك ربػػد مػػن ـبػػاكؼ الػػدكؿ اؼبعارضػػة لػ كبالتػػا وب ػػى بػػالقبوؿ الوالػػع مػػن انػػب
الدكؿ.
كؽبػػثا لػػوؼ نػػدرس ه اؼببرب ػ األكؿ مبػػدأ اؼبسػػلكلية عػػن اغبمايػػة كألػػاس للتػػدخيف
العسكرم ك ٌأما اؼببرب الثاين فقد خصص ؼبواقف بعض الدكؿ من ذلك التدخيف.

( )1بركنوبوميي التاداـ القوة غبماية اؼبدنين كالعميف اإلنساين :حالة ليبيا ك ما بعدها مر ع لابق ص .5
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انًبحث األول
يبذأ انًضؤونُت عٍ انحًاَت كأصاس نهتذخم انعضكرٌ
ه هثا اؼببرب لوؼ نتناكؿ مف وـ مبدأ اؼبسلكلية عػن اغبمايػة ه اؼبطلػب األكؿ ك
عنا ر ذلك اؼببدأ ه اؼبطلب الثاين.
املطلب األوا :مفًىم مبدق املطؤولًُ عو احلمايُ
علػػى الػػرغم مػػن أف مبػػدأ عػػدـ التػػدخيف ه الشػػلكف الداخليػػة للػػدكؿ يعتػػرب مػػن اؼببػػادئ
األلال ػػية اؼبنص ػػوص علي ػػا ه ميث ػػاؽ األم ػػم اؼبترب ػػدة ٌإو أ ٌف إمكاني ػػة ـبالف ػػة ه ػػثا اؼبب ػػدأ تث ػػور
عنػػدما وبصػػيف انت ػػاؾ ػػارخ غبق ػػوؽ اإلنسػػاف ه دكلػػة م ػػا خصو ػػا أف اؼبيثػػاؽ نفس ػ ي ػػنص
بصورة ػروبة ككاضػربة إىل ضػركرة كأنبيػة احػرتاـ كدعػم كتعزيػز حقػوؽ اإلنسػاف .كمػن هنػا يػرل
ال ػػبعض أف الت ػػدخيف م ػػن ا ػػيف ضباي ػػة الش ػػعوب اؼبل ػػط دة كقم ػػع انت اك ػػات الق ػػانوف ال ػػدك
اإلنس ػػاين يعت ػػرب عم ػػال مش ػػركعا كه ػػو م ػػا يس ػػمى بالت ػػدخيف اإلنس ػػاين أك الت ػػدخيف ألغػ ػراض
اغبماي ػػة اإلنس ػػانية .حيػ ػ إف اؼبب ػػدأ األلال ػػي ال ػػثم يق ػػوـ عليػ ػ ه ػػثا الت ػػدخيف ه ػػو الت ػػدخيف
عسػػكريان مػػن قبػػيف دكلػػة أك ؾبموعػػة مػػن الػػدكؿ ضػػد دكلػػة أ نبيػػة ه حالػػة انت ػػاؾ هػػث األخػػرية
القػ ػػانوف اإلنسػ ػػاين ضػ ػػد رعاياهػ ػػا كيكػ ػػوف التػ ػػدخيف بغيػ ػػة إرغام ػ ػػا علػ ػػى التوقػ ػػف عػ ػػن بعػ ػػض
اؼبمارل ػ ػػات غ ػ ػػري اإلنس ػ ػػانية أك ؼبنع ػ ػػا م ػ ػػن تكػ ػ ػرار ذل ػ ػػك ه اؼبس ػ ػػتقبيف أك ه حال ػ ػػة ازباذه ػ ػػا
()1
إل راءات قسرية ضد األقليات.
ك لقد التادمت الدكؿ األكركبية هػثا اؼبف ػوـ "التػدخيف اإلنسػاين" عػدة مػرات .فعلػى
لػػبييف اؼبثػػاؿ هػػث الػػدكؿ تػػدخلت ه شػػلكف الدكلػػة العثمانيػػة خػػالؿ القػػرف التالػػع عشػػر ربػػت
ذريعػػة ضبايػػة األقليػػات اؼبسػػيربية الػ كانػػت تعػػي ه ال ػػا كأيلػػا قيػػاـ الوويػػات اؼبتربػػدة ه
لنة  0989بغزك دكلة رينادا حبجة ضباية رعاياها ك إعادة الديبقراطية إىل تلك البالد.
كقػػد تزايػػد التػػدخيف العسػػكرم وعتبػػارات إنسػػانية منػػث بدايػػة تسػػعينيات القػػرف الفائػػت
حي ػ ش ػ دت تلػػك الفػػرتة تطبيقػػات عديػػدة للتػػدخيف العسػػكرم ألغ ػراض إنسػػانية ل ػواء علػػى
( )1غازم حسن باريين الو يز ه مبادئ القانوف الدك العاـ ( عماف :دار الثقافة  )3117ص .122
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أحػػادم أك علػػى مسػػتول صبػػاعي ( )1مثػػيف التػػدخيف حلػػف مشػػاؿ األطلسػػي ه كولػػوفو
مسػػتول ي
ه لنة .0999
كلكن ه اؼبقابيف هناؾ من ينتقد هثا التدخيف ألن ىبػالف مبػدأ ػريح ه ميثػاؽ األمػم
اؼبتربػػدة كهػػو مبػػدأ عػػدـ التػػدخيف كيسػػتعميف كربجػػة زبفػػي كراءهػػا ألػػبابا ليالػػية .حيػ يػػرل
البعض أن وبدث أحيانا الرتكيػز علػى ـبالفػات غبقػوؽ اإلنسػاف ترتكب ػا بعػض الػدكؿ كإغفػاؿ
انت اكات تقوـ ا دكؿ أخػرل كذلػك حسػب اؼبصػا  )2(.كه نفػس هػثا اوذبػا يػرل الػبعض
أف التػػدخيف اإلنسػػاين يعتػػرب شػػكالن مػػن أشػػكاؿ اولػػتعمار اعبديػػد يتسػػرت ربػػت ذريعػػة حقػػوؽ
()3
اإلنساف.
كاغبقيقػػة رغػػم الك ػوارث اإلنسػػانية ه كمبوديػػا كه الصػػوماؿ ك اإلبػػادة اعبماعيػػة ه
ركانػػدا كأعمػػاؿ القتػػيف اعبمػػاعي ه لريربينيسػػا ككولػػوفو الػ حػػدثت ه أكاخػػر القػػرف اؼباضػػي
بقػػى التػػدخيف ألغػراض اغبمايػػة اإلنسػػانية مسػػألة دليػػة عنػػدما وبصػػيف هػػثا التػػدخيف كعنػػدما و
وبصيف.
فع ػػدـ الت ػػدخيف م ػػثال ه ركان ػػدا ه ل ػػنة  0999ؼبن ػػع اإلب ػػادة اعبماعي ػػة أدل إىل كارث ػػة
إنس ػ ػػانية راح ضػ ػ ػػربيت ا أكثػ ػ ػػر مػ ػ ػػن  811,111ركانػ ػ ػػدم ك أدل إىل زعزعػ ػ ػػة الػ ػ ػػتقرار منطقػ ػ ػػة
()4
البربريات الكربل بألرها.
( )1خال ػػد حس ػػاين "بع ػػض اإلش ػػكاليات الن ري ػػة ؼبف ػػوـ الت ػػدخيف اإلنس ػػاين" ؾبل ػػة اؼبس ػػتقبيف الع ػػريب الع ػػدد
(بريكت )3111 :ص .11
( )2ؿبمد السعيد الدقاؽ القانوف الدك  :اؼبصادر ك اوشااص ( بريكت :الدار اعبامعية  )1883ص .125
( )3غازم حسن باريين الو يز ه مبادئ القانوف الدك العاـ مر ع لػابق ص  .127كه هػثا السػياؽ يلكػد
الػػدكتور ػػابر الػراكم أف "اغبقيقػػة الواضػػربة أف الػػدكؿ حػػن تسػػلك طريػػق التػػدخيف ه الشػػلكف الػػدكؿ األخػػرل
حبجػػة تػػدخل ا غبمايػػة اإلنسػػانية فإاػػا إذا كانػػت تتػػدخيف ه بعػػض األحيػػاف غبمايػػة األقليػػات الدينيػػة أك اللغويػػة
أك العرقيػػة فإاػػا ه غالػػب األحيػػاف تتػػدخيف غبمايػػة مصػػاغب ا اػبا ػػة أك لتربقيػػق مصػػا الػػتعمارية .ان ػػر:
ػػابر إبػراهيم الػراكم حقػػوؽ اإلنسػػاف كحرياتػ األلالػػية ه القػػانوف الػػدك كالشػريعة اإللػػالمية (عمػػاف :دار
كائيف للنشر  )3111ص .33
( )4اللجنػػة الدكليػػة اؼبعنيػػة بالتػػدخيف كلػػيادة الػػدكؿ مسػػلكلية اغبمايػػة (نيويػػورؾ :منشػػورات األمػػم اؼبتربػػدة )3113
رقم الوثيقة  A/57/303ص .12
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كعندما حصيف التدخيف مثال من قبيف حلف مشاؿ األطلسي ه كولػوفو ه لػنة
ؼبنػػع القتػػيف اعبمػػاعي أثػػار أل ػ لة هامػػة عػػن شػػرعية التػػدخيف العسػػكرم ه دكلػػة ذات لػػيادة.
من ا :هيف كاف انت اؾ حقوؽ اإلنساف الثم ارتكبت للطات بلغراد أك هػددت بارتكابػ خطػرا
إىل ح ػػد يكف ػػي لتربي ػػر ت ػػدخيف خ ػػار ي ه ػػيف تالع ػػب ال ػػثين يس ػػعوف إىل اونفص ػػاؿ بالت ػػدخيف
اػب ػػار ي لتربقي ػػق مقا ػػدهم السيال ػػية ه ػػيف ال ػػتيطٍلعت ك ػػيف الول ػػائيف الس ػػلمية غب ػػيف الص ػراع
ػدخيف إىل
التطالعان تاما هيف أيعطي إذف منالب بالتػدخيف هػيف أدت الطريقػة الػ نفػث ػا الت ٌ
عيف كضع حقػوؽ اإلنسػاف الػثم حػاكؿ التػدخيف تصػربيرب ألػوأ فبػا كػاف فعػالن أـ -إزاء كػيف
ذلك -لو مل يتػدخيف حلػف مشػاؿ األطلسػي لكانػت كولػوفو ه أحسػن األحػواؿ موقعػا غبػرب
أهليػػة مسػػتمرة دمويػػة كمزعزعػػة لاللػػتقرار كه ألػوأ األحػواؿ موقعػػا ؼبثحبػػة إبػػادة صباعيػػة كتلػػك
()1
ال حصلت ه لريربينيتسا ه عاـ .0992
فعلى الػرغم مػن أف هنػاؾ مػن ين ػر إىل هػثا التػدخيف علػى أنػ شػرعي كػوف اؽبػدؼ منػ
اغبيلولة دكف التمرار القتيف ككيف اعبرائم ال كانػت ترتكػب داخػيف الدكلػة ربػت م لػة السػيادة
ٌإو أف هنػػاؾ مػػن ين ػػر إلي ػ علػػى أن ػ انت ػػاؾ ؼببػػدأ عػػدـ التػػدخيف ه الشػػلكف الداخليػػة للػػدكؿ
اؼبنصػ ػػوص علي ػ ػ ه ميثػ ػػاؽ األمػ ػػم اؼبتربػ ػػدة مػ ػػن ػ ػػة كيػ ػػتم الػ ػػتعمال كثريعػ ػػة ولػ ػػتغالؿ ك
()2
التعمار الدكؿ من ة أخرل.
كنتيجة إلخفاؽ التدخيف ألغراض إنسانية ه اعبمع بن مبدأ عدـ التػدخيف مػن ناحيػة
ك اولتجابة إىل األكضاع ك النداءات اإلنسانية من ناحية أخػرل كانػت اغبا ػة ملربػة إلهبػاد
مبػػدأ أك مف ػػوـ ديػػد وبفػ لػػيادة الػػدكؿ مػػن ناحيػػة كوبػػوؿ دكف حػػدكث ػرائم ف يعػػة مػػن
ناحي ػػة أخ ػػرل )3(.خصو ػػا أف أف ػػع اؼبآل ػػي اإلنس ػػانية الػ ػ شػ ػ دها الق ػػرف اؼباض ػػي مل تك ػػن
0999

( )1اؼبر ع السابق ص .06
( )2بوكريطة علي "التدخيف الػدك ه إطػار اؼبسػلكلية عػن اغبمايػة" رلػالة ما سػتري كليػة اغبقػوؽ
بوقرة بومرداس اعبزائر  5109ص 5خم ه:

امعػة أؿبمػد

http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/745.
(January 28, 2017).

كان ر أيلا :خالد حساين "بعض اإلشكاليات الن رية ؼبف وـ التدخيف اإلنساين" مر ع لابق ص .95
( )3بوكريطة علي التدخيف الدك ه إطار اؼبسلكلية عن اغبماية مر ع لابق ص .9
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ؿبصػػورة ه منطقػػة بعيني ػػا مػػن العػػامل بػػيف كقعػػت ه بلػػداف الشػػماؿ ك اعبنػػوب كه البلػػداف
()1
الفقرية ك اؼبتولطة الدخيف ك اؼبيسورة نسبيا.
فتسػػاءؿ الكثػػري عػ ٌػم إذا كػػاف ػػائزا أف يسػػاء الػػتاداـ السػػيادة  -كهػػي أحػػد األركػػاف
ال ػ تق ػػوـ علي ػػا األم ػػم اؼبترب ػػدة  -فتتا ػػث ه ػػث الس ػػيادة ل ػػتارا ترتك ػػب خلف ػ أعم ػػاؿ عن ػػف
()2
صباعية حبق الشعوب دبنأل عن أم عقاب.
كه اعبمعي ػػة العام ػػة -ه ع ػػاـ  0999ك م ػػرة ثاني ػػة ه ع ػػاـ  -5111ك ػ ػ األم ػػن الع ػػاـ
السػػابق لبمػػم اؼبتربػػدة السػػيد كػػوه عنػػاف نػػداءات ملربػػة إىل التمػػع الػػدكم ليربػػاكؿ التو ػػيف
اائيػػا إ توافػػق ه اآلراء حػػوؿ كيفيػػة معاعبػػة هػػث اؼبسػػالة ك طػػرح ل ػلاو بصػػورة مباشػػرة ك
روبة ملمون  :إذا كاف التدخيف اإلنساين يبثػيف حقػا اعتػداء غػري مقبػوؿ علػى السػيادة فعلػى
أم كبو ينبغي علينا أف نستجيب غباوت شبي ة بركانػدا أك بسريربينيتسػا لالنت اكػات اعبسػيمة
()3
ك اؼبن جية غبقوؽ اإلنساف ال تلثر ه كيف مبدأ من مبادئ إنسانيتنا اؼبشرتكة
كؽبثا أعلنػت حكومػة كنػدا مػع ؾبموعػة مػن اؼبللسػات الكبػرية ه اعبمعيػة العامػة ه
لػػبتمرب لػػنة  5111إنشػػاء عبنػػة دكليػػة معنيػػة بالتػػدخيف ك لػػيادة الػػدكؿ .كقػػد طلػػب مػػن هػػث
اللجنة درالة اؼبوضوع ك التشػاكر مػع ذكم الػرأم علػى أكلػع نطػاؽ فبكػن ه كػيف أكبػاء العػامل
ك اػبػركج بتقريػر يسػػاعد األمػن العػػاـ ك كػيف مػػن عػدا علػى إهبػػاد موقػف ديػػد مشػرتؾ .كبعػػد
ع ػػاـ انت ػػت اللجن ػػة م ػػن تقريره ػػا ال ػػثم موض ػػوع الرئيس ػػي "مس ػػلكلية اغبماي ػػة" أم أف عل ػػى
الػػدكؿ ذات السػػيادة مسػػلكلية ضبايػػة مواطني ػػا مػػن اعب ػرائم الف يعػػة كلكػػن عنػػدما تكػػوف هػػث
ال ػػدكؿ غ ػػري راغب ػػة أك غ ػػري ق ػػادرة عل ػػى فع ػػيف ذل ػػك هب ػػب أف يتربم ػػيف تل ػػك اؼبس ػػلكلية التم ػػع
()4
الدك .
كبعػد أربػع لػنوات مػن إعػداد ذلػػك التقريػر أم ربديػدا ه لػنة  5112أقػرت اعبمعيػػة
العامػة مبػدأ اؼبسػػلكلية عػن اغبمايػة كذلػػك عػن طريػق اعتمػػاد الوثيقػة اػبتاميػة لنتػػائ مػلسبر القمػػة
( )1األمػػن العػػاـ لبمػػم اؼبتربػػدة تنفيػػث اؼبسػػلكلية عػػن اغبمايػػة (نيويػػورؾ :منشػػورات األمػػم اؼبتربػػدة  )3118رقػػم
الوثيقة  A/63/677ص .2
( )2اؼبر ع السابق ص .6
( )3اللجنة الدكلية اؼبعنية بالتدخيف كليادة الدكؿ مسلكلية اغبماية مر ع لابق ص .9-8
( )4اؼبر ع السابق ص .9
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الع ػػاؼبي ال ػػثم تل ػػمن ذل ػػك اؼبب ػػدأ .حي ػ ػ نص ػػت اؼب ػػادة  098م ػػن تل ػػك الوثيق ػػة عل ػػى " أف
اؼبسػػلكلية عػػن ضبايػػة السػػكاف مػػن اإلبػػادة اعبماعيػػة ك ػرائم اغبػػرب ك التط ػػري العرقػػي ك اعب ػرائم
ضػػد اإلنسػػانية تقػػع علػػى عػػاتق كػػيف دكلػػة علػػى ح ػدة .كتسػػتلزـ هػػث اؼبسػػلكلية منػػع كقػػوع تلػػك
اعب ػرائم دبػػا ه ذلػػك الترب ػريض علػػى ارتكا ػػا عػػن طريػػق الولػػائيف اؼبالئمػػة ك اللػػركرية .ككبػػن
نواف ػػق عل ػػى ربم ػػيف تل ػػك اؼبس ػػلكلية كل ػػنعميف دبقتل ػػاها .كينبغ ػػي للمجتم ػػع ال ػػدك أف يق ػػوـ
حسػػب اوقتلػػاء بتشػػجيع كمسػػاعدة الػػدكؿ علػػى اوضػػطالع ػػث اؼبسػػلكلية كدعػػم األمػػم
اؼبتربػدة ه إنشػاء قػػدرة علػى اإلنػثار اؼببكػػر" .كنصػت اؼبػػادة  099علػى أنػ " يقػػع علػى عػػاتق
التمػع الػػدك أيلػػا مػػن خػػالؿ األمػػم اؼبتربػػدة اولتػزاـ بالػػتاداـ مػػا هػػو مالئػػم مػػن الولػػائيف
الدبلومالػػية ك كاإلنسػػانية كغريهػػا مػػن الولػػائيف السػػلمية كفػػق للفصػػلن السػػادس كالثػػامن مػػن
اؼبيث ػػاؽ للمس ػػاعدة ه ضباي ػػة الس ػػكاف م ػػن اإلب ػػادة اعبماعي ػػة ك ػرائم اغب ػػرب كالتط ػػري العرق ػػي
كاعبرائم اؼبرتكبة ضد اإلنسػانية .كه هػثا السػياؽ نعػرب عػن الػتعدادنا وزبػاذ إ ػراء صبػاعي
ه الوق ػػت اؼبنال ػػب كبطريق ػػة حاظب ػػة ع ػػن طري ػػق ؾبل ػػس األم ػػن ككفق ػػا للميث ػػاؽ دب ػػا ه ذل ػػك
الفصيف السابع منػ علػى ألػاس كػيف حالػة علػى حػدة كبالتعػاكف مػع اؼبن مػات اإلقليميػة ذات
الصلة حسب اوقتلاء ه حػاؿ قصػور الولػائيف السػلمية كعجػز السػلطات الوطنيػة البػن عػن
ضباي ػػة ل ػػكان ا م ػػن اإلب ػػادة اعبماعي ػػة ك ػ ػرائم اغب ػػرب كالتط ػػري العرق ػػي كاعبػ ػرائم اؼبرتكب ػػة ض ػػد
اإلنسػػانية كنلكػػد اغبا ػػة إىل أف توا ػػيف اعبمعيػػة العامػػة الن ػػر ه مف ػػوـ اؼبسػػلكلية عػػن ضبايػػة
السػػكاف مػػن اإلبػػادة اعبماعيػػة ك ػرائم اغبػػرب كالتط ػػري العرقػػي كاعبػرائم اؼبرتكبػػة ضػػد اإلنسػػانية
كم ػػا يرتت ػػب عل ػػى ه ػػث اؼبس ػػلكلية م ػػع مراع ػػاة مب ػػادئ اؼبيث ػػاؽ كالق ػػانوف ال ػػدك  .كنعت ػػزـ أيل ػػا
اولت ػزاـ حسػػب اللػػركرة كاوقتلػػاء دبسػػاعدة الػػدكؿ ه بنػػاء القػػدرة علػػى ضبايػػة لػػكان ا مػػن
اإلبػػادة اعبماعيػػة ك ػرائم اغبػػرب كالتط ػػري العرقػػي كاعب ػرائم اؼبرتكبػػة ضػػد اإلنسػػانية كمسػػاعدة
()1
الدكؿ ال تش د توترات قبيف أف تنشب في ا أزمات ك راعات".

(" )1قرار اعبمعية العامة رقػم  0/61بشػاف اعتمػاد نتائجملسبرالقمػةالعاؼبيلعاـ "5112اعبمعيػة العامػة لبمػم اؼبتربػدة
 5112رقم الوثيقة A/RES/60/1
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كعلي فأف نطاؽ اؼبسلكلية عن توفري اغبماية يقتصر على أربع رائم (اعبػرائم الف يعػة)
كهي :اإلبادة اعبماعية ك رائم اغبرب ك التط ري العرقػي ك اعبػرائم ضػد اإلنسػانية )1(.ك تقػع
تلك اؼبسلكلية عن توفري اغبماية أكو كقبيف كيف شػيء علػى عػاتق الدكلػة كحػدها الػ تعػد ضبايػة
لػػكااا مػػن اعب ػرائم الف يعػػة أحػػد كا با ػا كاؼبػػربر األلالػػي لو ودهػػا كذلػػك كفقػػا ؼبف ػػوـ
السيادة الثم يتلمن اليوـ التزاما من انب الدكلة حبماية رفػا شػعب ا ك الوفػاء بالتزاما ػا إزاء
()2
التمع الدك األكلع نطاقا.
كمػػن الواضػػح أنػ و يبكػػن افػرتاض أف كػػيف دكلػػة لػػتتمكن أك لػػتكوف مسػػتعدة دائمػػا
للوفاء دبسلكليا ا ذبا شعب ا كذبنػب إغبػاؽ اللػرر جبريااػا .كؽبػثا إذا كانػت السػلطات الوطنيػة
لتل ػػك الدكل ػػة غ ػػري ق ػػادرة أك غ ػػري راغب ػػة ه ضباي ػػة مواطني ػػا ف ػػأف اؼبس ػػلكلية حين ػػث تترب ػػوؿ إىل

( )1يقتصر نطاؽ اؼبسلكلية علػى أربػع ػرائم كهػي اإلبػادة اعبماعيػة ك ػرائم اغبػرب ك التط ػري العرقػي ك اعبػرائم ضػد
اإلنسػػانية .هػػث اعب ػرائم بالػػتثناء التط ػػري العرقػػي معرفػػة ه اؼب ػواد  2ك 7ك 1مػػن الن ػػاـ األلالػػي للمربكمػػة
اعبنائية الدكلية .كما أاا ؿب ورة دبو ب القانوف الػدك العػره .كرغػم ك ػود قوالػم مشػرتكة كثػرية بػن األفعػاؿ
ا﵀ ػػورة ا﵀ػػددة ه تلػػك اعبػرائم فثمػػة فػػركؽ رئيسػػية بين ػػا .ه حالػػة اإلبػػادة اعبماعيػػة يكمػػن الفػػارؽ ه قصػػد
مرتكػػب اعبريبػػة اؼبتمثػػيف ه "التػػدمري الكلػػي أك اعبزئػػي" عبماعػػة كطنيػػة أك أثنيػػة أك عرقيػػة أك دينيػػة .كه حالػػة
ػرائم اغبػػرب فانػ و يبكػػن أف ترتكػػب إو ه لػػياؽ النػزاع اؼبسػػلح أك اوحػػتالؿ .كقػػد تشػػميف ػرائم اغبػػرب
الت داؼ اؼبرافق اؼبدنية الػ و تشػكيف أهػداؼ عسػكرية أك الػت داؼ أم شػاص مل يعػد يقػوـ بػدكر مباشػر
ه األعم ػػاؿ العدائي ػػة إض ػػافة إىل ال ػػتاداـ األل ػػلربة ا﵀ ػػورة دبو ػػب الق ػػانوف ال ػػدك  .كتتمي ػػز اعب ػرائم ض ػػد
اإلنسػػانية بالطبيعػػة اؼبنت مػػة ك الوالػػعة النطػػاؽ لالنت اك ػػات اعبسػػيمة غبق ػػوؽ اإلنسػػاف .كقػػد ترتكػػب ػرائم
اغبػرب ك اإلبػادة اعبماعيػة ك ػرائم ضػد اإلنسػانية ه لػػياؽ نفػس اغبػدث أك قػد تكػػوف فب ػدة عبػرائم ف يعػػة
أخرل .أما التط ري العرقي فرغم ان ليس معرفا كجريبة منفصػلة ه اػيف القػانوف اعبنػائي الػدك ف ػو كثػريا مػا
يػنجم عػػن ؾبموعػة مػػن األفعػػاؿ الػ يبكػػن أف تشػكيف إبػػادة صباعيػػة أك ػرائم حػػرب أك ػرائم ضػػد اإلنسػػانية.
ان ػػر األمػػن العػػاـ لبمػػم اؼبتربػػدة اؼبسػػلكلية عػػن اغبمايػػة :مسػػلكلية الدكلػػة كاؼبنػػع (نيويػػورؾ :منشػػورات األمػػم
اؼبتربدة  )3112رقم الوثيقة A/67/929-S/2013/399اؽبام ص.1
( )2الفريػػق الرفيػػع اؼبسػػتول اؼبعػػين بالت ديػػدات كالتربػػديات كالتغيػػري عػػامل أكثػػر أمنػػا :مسػػلكليتنا اؼبشػػرتكة (نيويػػورؾ:
منشورات األمم اؼبتربدة  ) 5119رقم الوثيقة  A/59/565ص .58
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التم ػػع ال ػػدك ال ػػثم عليػ ػ أف يس ػػتادـ األل ػػاليب اؼبنال ػػبة للمس ػػاعدة عل ػػى ضباي ػػة حق ػػوؽ
()1
اإلنساف اؼبكفولة للمدنين ه تلك الدكلة.
كلكػػن عنػػدما تبػػدك هػػث األلػػاليب غػػري كافيػػة هبػػوز للػػس األمػػن أف يقػػرر بػػدعول
الل ػػركرة ازب ػػاذ إ ػ ػراءات دبو ػػب ميث ػػاؽ األم ػػم اؼبترب ػػدة من ػػا إ ػ ػراءات قسػ ػرية -دب ػػا في ػػا
()2
التاداـ القوة -عند اوقتلاء.
املطلب الجانٌ  :عهاصس املطؤولًُ
من خالؿ مف ػوـ اؼبسػلكلية -الػثم لػبق شػرح أعػال  -يتلػح بػاف هػثا اؼببػدأ يتكػوف
من ثالث عنا ر رئيسية كهي :مسلكلية الدكلة عن ضبايػة لػكااا ك اؼبسػاعدة الدكليػة للدكلػة
للوفاء دبسلكليت ا عن اغبماية ك اولتجابة ه الوقت اؼبنالب ك بطريقة اغباظبة.
أوال  -مةدولية الدولة عن حماية كانها
يػ ػ ػػرد ه ػ ػ ػػلب اؼبػ ػ ػػادتن  098ك  099اؼبػ ػ ػػثكورتن أعػ ػ ػػال اع ػ ػ ػرتاؼ الػ ػ ػػدكؿ األعلػ ػ ػػاء
دبسػػلكليت ا األلالػػية عػػن ضبايػػة لػػكااا مػػن اإلبػػادة اعبماعيػػة ك التط ػػري العرقػػي ك ػرائم
()3
اغبرب ك اعبرائم اؼبرتكبة ضد اإلنسانية كمن ربريض على ارتكاب تلك األفعاؿ.
كاغبقيقة أف هث اؼبسلكلية نابعة من طبيعة ليادة الػدكؿ كمػن التزامػات قانونيػة كانػت
تقع على عاتق الدكؿ من قبيف ك و تزاؿ أم أاا ليست كليدة ما رل ه كقت حػديثا نسػبيا
()4
من رفع لشعار اؼبسلكلية عن اغبماية ك القبوؿ ب .
حي يقع على عاتق الدكؿ كا ػب إلزامػي دبو ػب القػانوف الػدك العػره بتجػرمي تلػك
األفعاؿ كالتربقيق في ا كؿباكمة مرتكبي ػا )5(.فا﵀اكمػة -عػن ارتكػاب تلػك اعبػرائم -ضػركرية
( )1األمن العاـ لبمم اؼبتربدة ه و من اغبرية أفسح  :وب ربقيق التنمية كاألمػن كحقػوؽ اإلنسػاف للجميػع
(نيويورؾ :منشورات األمم اؼبتربدة  )3115رقم الوثيقة A/59/2005ص .51
( )2اؼبر ع السابق.
( )3األمن العاـ لبمم اؼبتربدة اؼبسلكلية عن اغبماية :مسلكلية الدكلة كاؼبنع مر ع لابق ص .5
( )4األمن العاـ لبمم اؼبتربدة تنفيث اؼبسلكلية عن اغبماية مر ع لابق ص .00
( )5على لبييف اؼبثاؿ تبن اؼبادة  0مػن اتفاقيػة منػع اإلبػادة اعبماعيػة كا ػب الػدكؿ بػأف سبنػع فعػال اإلبػادة اعبماعيػة
كما تبن اؼبادة  0اؼبشرتكة من اتفاقيات نيػف كا ػب الػدكؿ األطػراؼ بػاحرتاـ ككفالػة احػرتاـ القػانوف الػدك

ل ةةةةةةةةةا املطةةةةةةةةةس لية عةةةةةةةةةه احلمايةةةةةةةةةة ك ضةةةةةةةةةاش للتةةةةةةةةةا الاطةةةةةةةةةكر
لي يةةةةةةةةةةةةةا لواقةةةةةةةةةةةةة ااةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةةةه ةةةةةةةةةةةةة ا التةةةةةةةةةةةةةا

147

ؼبنػػع كقػػوع تلػػك اعب ػرائم ه اؼبسػػتقبيف ك أيلػػا لتعزيػػز مصػػداقية مللسػػات الدكلػػة ال ػ ينبغػػي
علي ػػا تػػوفري اإلطػػار القػػانوف لتلػػك ا﵀اكمػػة أك اؼبسػػاءلة مػػن خػػالؿ التصػػديق علػػى الصػػكوؾ
القانونية الدكلية ذات الصلة ك تكييف ا مع ال ركؼ ا﵀لية ك تنفيػثها )1(.دبعػمل أكضػح أدراج
اولتزامػػات الدكليػػة ه التشػريعات الوطنيػػة ك ازبػػاذ تػػدابري عمليػػة لتنفيػػث تلػػك التشػريعات يعػػزز
اإلطػ ػػار القػ ػػانوين لتلػ ػػك ا﵀اكمػ ػػة أك اؼبسػ ػػاءلة كأيلػ ػػا يتعػ ػػزز ذلػ ػػك اإلطػ ػػار ع ػ ػػن طريػ ػػق إزال ػ ػػة
الصػػعوبات القانونيػػة ك اإلعفػػاءات أك اغبصػػانات ال ػ تعرقػػيف ؿباكمػػة اؼبس ػ ولن اغبك ػػومين ك
()2
غريهم من األفراد اؼبس ولن عن رائم ف يعة.
حي من شأف تعزيز هثا اإلطار القانوين أف يكفيف عدـ ارتكػاب األشػااص العػاملن
رب ػػت ل ػػيطرة الدكل ػػة دب ػػا ه ذل ػػك ق ػوات األم ػػن ك اعب ػػي األفع ػػاؿ ال ػ ق ػػد تص ػػيف إىل ح ػػد
اعبػرائم اؼبػػثكورة أعػػال ( )3كبالتػػا ذبنػػب التػػدخيف مػػن قبػػيف التمػػع الػػدك كلكػػن إذا أخفقػػت
الدكلة ه مسلكليت ا عن ضباية لكااا فإاا تكوف عرضة لثلك التدخيف.
كتأكيدا على هثا العنصر (مسػلكلية الدكلػة عػن ضبايػة لػكااا) أكػد ؾبلػس األمػن ه
ق ػ ػرار  )5100( 0971بصػ ػػورة ػػروبة علػ ػػى مس ػػلكلية " السػ ػػلطات الليبي ػػة عػ ػػن ت ػػوفري اغبمايػ ػػة
لسػػكااا" كأيلػػا أكػػد "علػػى ضػػركرة ؿبالػػبة اؼبس ػ ولن عػػن اؽبجمػػات اؼبو ػػة ضػػد اؼبػػدنين
كيشػػميف ذلػػك القػوات اػباضػػعة لسػػيطر م" .كمػػا طلػػب أيلػػا مػػن السػػلطات الليبيػػة " التربلػػي
=

اإلنساين ه صبيع ال ركؼ .ان ر :األمن العػاـ لبمػم اؼبتربػدة اؼبسػلكلية عػن اغبمايػة :مسػلكلية الدكلػة كاؼبنػع
مر ع لابق ص .5
( )1كتشػػميف هػػث الصػػكوؾ اتفاقيػػة منػػع ريبػػة اإلبػػادة اعبماعيػػة ك اؼبعاقبػػة علي ػػا كالع ػػد الػػدك اػبػػاص بػػاغبقوؽ
اؼبدنيػػة ك السيالػػية ك بركتوكولػ اوختيػػارم الثػػاين لعػػاـ  0989ك الع ػػد الػػدك اػبػػاص بػػاغبقوؽ اوقتصػػادية ك
او تماعية كالثقافية ك اتفاقية مناهلة التعثيب ك غري من ضركب اؼبعاملة أك العقوبػة القالػية أك الالإنسػانية
أك اؼب نية ك اتفاقية القلاء على صبيػع أشػكاؿ التميػز ضػد اؼبػرأة ك اتفاقيػة القلػاء علػى التميػز العنصػرم ك
اوتفاقيػػة اؼبتعلقػػة دبركػػز الال ػػن ك بركتوكوؽبػػا لعػػاـ  0967ك اتفاقيػػة حقػػوؽ الطفػػيف كن ػػاـ ركمػػا األلالػػي
للمربكمػة اعبنائيػة الدكليػػة .ان ػر األمػػن العػاـ لبمػػم اؼبتربػدة اؼبسػػلكلية عػن اغبمايػة :مسػػلكلية الدكلػة كاؼبنػػع
مر ع لابق ص .09
( )2اؼبر ع السابق.
( )3اؼبر ع السابق.
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بأقصػػى در ػػات ضػػب ال ػنفس كاح ػرتاـ حقػػوؽ اإلنسػػاف كالقػػانوف اإلنسػػاين الػػدك كالسػػماح
ب ػػدخوؿ مػ ػراقي حق ػػوؽ اإلنس ػػاف ال ػػدكلين ال ػػبالد" ك "ض ػػماف ل ػػالمة صبي ػػع الرعاي ػػا األ ان ػػب
كأمػ ػواؽبم كتسػ ػ ييف رحي ػػيف م ػػن يرغ ػػب م ػػن م ه مغ ػػادرة ال ػػبالد" ك "ض ػػماف م ػػركر اإلم ػػدادات
()1
اإلنسانية كالطبية كككاوت اإلغاثة اإلنسانية كعماؽبا مركرا آمنا إىل داخيف البلد".
ثانيا  -المةاعدة الدولية للدولة للافاء بمةدوليتها عن ال ماية
سبثيف اعبرائم الف يعة ه اغبقيقة إهانة بالغة لإلنسانية ك عبوهر كرامة البشػر .كمػا إاػا
قد سبثيف ديدا خطػريا للسػلم كاألمػن الػدكلين ألف اغبػاوت الػ تنطػوم علػى اعبػرائم الف يعػة
يبكػػن أف تسػػفر عػػن خسػػائر فادحػػة كترتتػػب علي ػػا آثػػار طويلػػة األمػػد كقػػد تولػػد عػػدـ الػػتقرار
دائم لواء ضمن حدكد الدكلة أك عرب تلك اغبدكد ككثريا ما تػلدم هػث اعبػرائم إىل تلػايم
مص ػػادر النزاع ػػات ك رب ػػد م ػػن إمكان ػػات اغب ػػيف الس ػػلمي لبزم ػػات كتن ػػت ت ػػدفقات كب ػػرية م ػػن
()2
الال ن كالنازحن داخليا كما تلدم إىل زعزعة التقرار البلداف الاكرة.
كبالتا و يبكن للمجتمع الػدك أف يقػف موقػف اؼبتفػرج مػن هػث اعبػرائم  .فبإمكػاف
الػػدكؿ ك اؼبن مػػات اإلقليميػػة ك الدكليػػة أف تقػػدـ أشػػكاؿ ـبتلفػػة مػػن اؼبسػػاعدة للػػدكؿ للوفػػاء
دبسػػلكليا ا عػػن اغبمايػػة .هػػثا مػػا أكدتػ الوثيقػػة اػبتاميػػة ؼبػلسبر القمػػة العػػاؼبي  5112الػ ػػاء
في ػػا ان ػ ينبغ ػػي للمجتم ػػع ال ػػدك أف يق ػػوـ بتش ػػيع ك مس ػػاعدة ال ػػدكؿ عل ػػى اوض ػػطالع ػػث
()3
اؼبسلكلية.
كالواقع أف هناؾ أشكاؿ ـبتلفة من اؼبساعدة الدكلية ال يبكن تقديب ا مثػيف :تشػجيع
الدكؿ على ازباذ تدابري ؼبنع اعبرائم الف يعة دبا ه ذلػك نشػر ثقافػة حقػوؽ اإلنسػاف ك اؼبعػايري
ك القواعػػد اإلنسػػانية كأيلػػا تثقيػػف السػػلطات الوطنيػػة ك عامػػة اعبم ػػور بشػػأف طبيعػػة اعبػرائم
الف يعػػة .كمػػا يفيػػد تػػثكري الػػدكؿ بالتزاما ػػا الدكليػػة -اؼبتلػػمنة اتفاقيػػات نيػػف كبركتوكوو ػػا
اإلضػافية كاتفاقيػة منػع اإلبػادة اعبماعيػة ك اؼبعاقبػة علي ػا كالصػكوؾ الدكليػة األلالػية غبقػػوؽ
( )1قرار ؾبلس األمن رقم  )5100( 0971مر ع لابق.
( )2األمن العاـ لبمػم اؼبتربػدة التػزاـ حيػوم كدائػم :تنفيػث مبػدأ اؼبسػلكلية عػن اغبمايػة (نيويػورؾ :منشػورات األمػم
اؼبتربدة  )3115رقم الوثيقة  A/69/981-S/2015/500ص.1
( )3األمػػن العػػاـ لبمػػم اؼبتربػػدة الوفػػاء دبسػػلكليتنا اعبماعيػػة :اؼبسػػاعدة الدكليػػة ك اؼبسػػلكلية عػػن اغبمايػػة (نيويػػورؾ:
منشورات األمم اؼبتربدة  )3111رقم الوثيقة  A/68/947-S/2014/449ص.2
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اإلنساف ك اؼبمارلات ال تطورت بشأاا  -ه تعزيز تقيد الدكؿ باؼبعايري القانونية الػ رب ػر
اعب ػرائم الف يع ػػة حي ػ إف صبي ػػع ال ػػدكؿ األطػ ػراؼ ه ه ػػث الص ػػكوؾ الدكلي ػػة ملزم ػػة بل ػػماف
()1
تنفيثها.
كيبكن للمساعدة الدكلية أف توفر اؼبشورة ك اػبربة الالزمػة لػدعم ػود الولػاطة ا﵀ليػة
أك الدكليػػة مػػن أ ػػيف تيسػػري اغب ػوار مػػع األط ػراؼ كذلػػك ػػدؼ كقػػف العنػػف كمنػػع تك ػرار
كتعزيز حقوؽ اإلنساف كمكافربة اإلفالت من العقاب كدعم اؼبصاغبة الوطنية ك إعادة البنػاء
()2
اوقتصادم كتوفري األمن ك غريها من اؼبسائيف.
كتشػػكيف األمػػم اؼبتربػػدة ػػزءا مركزيػػا مػػن هياكػػيف مسػػاعدة الػػدكؿ ه الوفػػاء دبسػػلكليت ا
ن ػرا لشػػرعيت ا كطابع ػػا العػػاؼبي .حيػ مازالػػت هػػث اؼبن مػػة تقػػدـ ؾبموعػػة مػػن اعب ػػود الراميػػة
إىل مسػػاعدة الػػدكؿ علػػى فبارل ػة مسػػلكليت ا عػػن اغبمايػػة كأ ػػبربت مفوضػػية األمػػم اؼبتربػػدة
غبقوؽ اإلنساف موردا عاؼبيا ؼبسػاعدة البلػداف علػى مراعػاة التزاما ػا حبقػوؽ اإلنسػاف ه ؾبػاوت
()3
الر د ك الدعوة ك التثقيف.
كتقػدـ عػدة من مػات دكليػة أخػرل مسػاعدة تتػيح بصػورة مباشػرة ك غػري مباشػرة للػدكؿ
الوفاء دبسلكليت ا عػن اغبمايػة  .فمػثال ا﵀كمػة اعبنائيػة الدكليػة مػن شػأاا مسػاعدة الػدكؿ علػى
الوفػػاء دبسػػلكليت ا كذلػػك بتبػػادؿ اؼبعلومػػات كتػػدريب اؼبػػدعين العػػامن كا﵀ققػػن الػػوطنين
()4
ك مكافربة اإلفالت من العقاب الثم يس يف اعبرائم الف يعة.
كما تستطيع دكلة أك ؾبموعة من الدكؿ أف سبارس تأثريا كبريا ه إقناع اآلخػرين حبمايػة
السػػكاف اؼبعرضػػن للاطػػر كقػػد تتاػػث تػػدابري دبػػا ه ذلػػك فػػرض العقوبػػات عنػػدما و تػػوفر
الػػدكؿ األخػػرل ضبايػػة لػػكااا كبإمكااػػا أيلػػا أف تطلػػب مػػن اؼبن مػػات اإلقليميػػة ال ػ هػػي
أعلػػاء في ػػا أك مػػن ؾبلػػس األمػػن مباشػػرة ازبػػاذ التػػدابري الالزمػػة غبمايػػة السػػكاف .حي ػ إن ػ
( )1اؼبر ع السابق ص.05
( )2األم ػػن الع ػػاـ لبم ػػم اؼبترب ػػدة مس ػػلكلية اغبماي ػػة :اول ػػتجابة ه الوق ػػت اؼبنال ػػب كبطريق ػػة حاظب ػػة (نيوي ػػورؾ:
منشورات األمم اؼبتربدة  )3113رقم الوثيقة A/66/874- S/2012/578ص .11
( )3األمن العاـ لبمم اؼبتربدة تنفيث اؼبسلكلية عن اغبماية مر ع لابق ص.55
( )4األمػػن الع ػػاـ لبم ػػم اؼبترب ػػدة الوف ػػاء دبس ػػلكليتنا اعبماعيػػة :اؼبس ػػاعدة الدكلي ػػة ك اؼبس ػػلكلية ع ػػن اغبماي ػػة مر ػػع
لابق ص.9
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دبو ػب الفصػيف السػػادس مػن اؼبيثػػاؽ هبػوز ألم علػو ه األمػػم اؼبتربػدة أف يو ػ انتبػا ؾبلػػس
األمػن إىل أم نػزاع أك حالػػة مػن شػأاا أف تشػػميف ارتكػاب ػرائم أك انت اكػػات تتعلػق دبسػػلكلية
()1
اغبماية.
فف ػػي حال ػػة ليبي ػػا ػػاء طل ػػب امع ػػة ال ػػدكؿ العربي ػػة إىل ؾبل ػػس األم ػػن بازب ػػاذ الت ػػدابري
()2
الالزمة غبماية السكاف بناء على مبادرة من بعض أعلائ ا.
كاغبقيقػػة بإمكػػاف اؼبسػػاعدة الدكليػػة أف تعػػزز اعب ػػود الػ تبػػدؽبا الػػدكؿ بالفعػػيف غبمايػػة
لػػكااا مػػن اعب ػرائم الف يعػػة كاف تقلػػيف مػػن احتمػػاؿ اولػػتجابة اعبماعيػػة مػػن انػػب التمػػع
()3
الدك ه إطار العنصر الثال من عنا ر اؼبسلكلية.
حي إن عندما تكوف القيادات السيالية الوطنيػة ضػعيفة أك منقسػمة علػى نفسػ ا أك
علػػى غػػري يقػػن مػػن الطريػػق الػػثم ينبغػػي أف تسػػلك أك تفتقػػر إىل القػػدرة علػػى ضبايػػة لػػكااا
بشػػكيف فعػػاؿ أك توا ػ معارضػػة مسػػلربة ػػدد بارتكػػاب ػرائم ك انت اكػػات تتعلػػق باؼبسػػلكلية
عػػن اغبمايػػة أك ترتكب ػػا فعػػال فػػأف مػػن شػػأف تػػدابري اؼبسػػاعدة الدكليػػة أف تػػلدم دكرا حاظبػػا ه
تنفيث اؼبسلكلية الدكلية عن اغبماية .حي إف اؼبساعدة الدكلية تشػميف تػدابري اإلقنػاع ك اغبػوافز
اوهبابية باإلضافة إىل اؼبساعدات العسكرية ؼبسػاعدة الػدكؿ ا﵀ا ػرة علػى التصػدم للج ػات
()4
الفاعلة اؼبسلربة من غري الدكؿ ال دد الدكؿ ك لكااا على السواء.
كلكػػن إذا كانػػت القيػػادات السيالػػية للدكلػػة مصػػممة علػػى ارتكػػاب ػرائم كانت اكػػات
تتعلق باؼبسلكلية عن اغبماية فإف تدابري اؼبساعدة الدكلية لػتكوف قليلػة اعبػدكل كلػيكوف مػن
()5
األفليف للمجتمع الدك أف يلجأ إىل اولتجابة ه الوقت اؼبنالب كبطريقة حاظبة.

( )1األمن العاـ لبمم اؼبتربدة مسلكلية اغبماية :اولتجابة ه الوقت اؼبنالب كبطريقة حاظبة مر ع لػابق ص
.02
( )2اؼبر ع السابق.
( )3األمػػن الع ػػاـ لبم ػػم اؼبترب ػػدة الوف ػػاء دبس ػػلكليتنا اعبماعيػػة :اؼبس ػػاعدة الدكلي ػػة ك اؼبس ػػلكلية ع ػػن اغبماي ػػة مر ػػع
لابق ص.2
( )4األمن العاـ لبمم اؼبتربدة تنفيث اؼبسلكلية عن اغبماية مر ع لابق ص .51
( )5اؼبر ع السابق.
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ففي ليبيا ت اللجوء إىل القوة بعد أف خلػص اغلػب أعلػاء اللػس بػأف التػدابري األخػرل
غػػري كافيػػة لوقػػف العنػػف ك بالتػػا اغبالػػة تتطلػػب إ ػراءات أكثػػر ػرامة لوفػػاء باؼبسػػلكلية عػػن
اغبماية كما يتلح أدنا .
ثالثا  -اال تجابة في الاق المنا و بطريقة ال ا مة
يتمث ػػيف العنص ػػر الثال ػ م ػػن عنا ػػر مب ػػدأ اؼبس ػػلكلية ه مس ػػلكلية ال ػػدكؿ األعل ػػاء ع ػػن
التربػػرؾ ه الوقػػت اؼبنالػػب ه إطػػار الػػتجابة صباعيػػة حاظبػػة كذلػػك عنػػدما يتجلػػى إخفػػاؽ
()1
إحدل الدكؿ ه توفري اغبماية لسكااا.
ككفقػػا ؼبيثػػاؽ األمػػم اؼبتربػػدة التمػػع الػػدك يبكػػن أف يسػػتادـ تػػدابري لػػلمية ه إطػػار
الفصػيف السػػادس أك تػدابري قسػرية ه إطػػار الفصػيف السػػابع أك التعػػاكف مػع الرتتيبػػات اإلقليميػػة
()2
كدكف اإلقليمية ه إطار الفصيف الثامن من هثا اؼبيثاؽ.
حيػ إنػ مػػن الواضػػح أف التػػدابري الػ يبك ػن أف تسػػتادم ا األمػػم اؼبتربػػدة و تقتصػػر
عل ػػى الت ػػدابري القس ػ ػرية كح ػػدها ب ػػيف هن ػػاؾ ت ػػدابري ل ػػلمية ه أط ػػار الفص ػػيف الس ػػادس يبك ػػن
التادام ا ه أطار هػثا العنصػر (أم عنصػر اولػتجابة) .ك اؼبثػاؿ علػى ذلػك :بعثػات الر ػد
ك اؼبراقبة ال تنشر ه إطار الفصيف السادس من اؼبيثػاؽ تعتػرب كلػيلة م مػة لإلبػالغ ك التربقػق
م ػػن ارتك ػػاب اعبػ ػرائم ك تقي ػػيم امتث ػػاؿ األطػ ػراؼ ولتزاما ػػا الدكلي ػػة اؼبتعلق ػػة حبق ػػوؽ اإلنس ػػاف
كمسػػلكليا ا عػػن اغبمايػػة كهػػثا قػػد يس ػ م ه كقػػف ارتكػػاب اعب ػرائم الف يعػػة )3(.كوشػػك ه
الت دي ػػد باإلحال ػػة إىل ا﵀كم ػػة اعبنائي ػػة الدكلي ػػة يبك ػػن أف يسػ ػ م ه اول ػػتجابة العام ػػة حي ػ
تعمػػيف ا﵀كمػػة علػػى كضػػع حػػد إلفػػالت مػرتكي اخطػػر اعبػرائم مػػن العقػػاب كبالتػػا تسػ م ه
()4
منع هث اعبرائم.
( )1اؼبر ع السابق ص .00
( )2اؼبر ع السابق ص .05
( )3األمن العاـ لبمم اؼبتربدة مسلكلية اغبماية :اولتجابة ه الوقت اؼبنالب كبطريقة حاظبػة مر ػع لػابق ص
 .11ان ػػر أيلػػا األمػػن العػػاـ لبمػػم اؼبتربػػدة دكر الرتتيبػػات اإلقليميػػة كدكف اإلقليميػػة ه تنفيػػث اؼبسػػلكلية عػػن
اغبماية (نيويورؾ :منشورات األمم اؼبتربدة  )3111رقم الوثيقة  A/65/877–S/2011/393ص .12
( )4األمػػن العػػاـ لبمػػم اؼبتربػػدة مسػػلكلية اغبمايػػة :اولػػتجابة ه الوقػػت اؼبنالػػب كبطريقػػة حاظبػػة مر ػػع لػػابق
ص .05
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كيبك ػػن أف يق ػػاؿ إف إرل ػػاؿ عبن ػػة ربقي ػػق أك اإلحال ػػة أك الت دي ػػد باإلحال ػػة إىل ا﵀كم ػػة
اعبنائية الدكلية يدخيف ه أطار عنصر اؼبساعدة كاؼبنع أم ه العنصر الثاين مػن اؼبسػلكلية كلػيس
العنصر الثال اؼبتعلق باولتجابة.
كلكػػن اغبقيق ػػة أف اػبط ػػوط الفا ػػلة ب ػػن كػػيف ه ػػث العنا ػػر ليسػػت كاض ػػربة سبام ػػا ه
اؼبمارلػ ػػة العمليػ ػػة .فعلػ ػػى لػ ػػبييف اؼبثػ ػػاؿ اؼبسػ ػػاعدة الدكليػ ػػة يبكػ ػػن أف تشػ ػػميف عنا ػ ػػر منػ ػػع ك
التجابة بيف ك ه نفس الوقػت أحيانػا .مثػاؿ ذلػك إرلػاؿ عبنػة ربقيػق أك اإلحالػة إىل ا﵀كمػة
للوقػوؼ علػى اغبقػػائق مػن ا ػػيف منػع ارتكػػاب اعبػرائم يػػدخيف ه إطػار العنصػػر الثػاين اؼبسػػاعدة
الدكلي ػ ػػة كه نف ػ ػػس الوق ػ ػػت يبك ػ ػػن أف يك ػ ػػوف أيل ػ ػػا عم ػ ػػال ين ػ ػػدرج ه أط ػ ػػار العنص ػ ػػر الثال ػ ػ
اولتجابة اؼبتمثيف ه كقف ارتكاب هث اعبرائم .وف ؾبرد ك ػود عبنػة ربقيػق دكليػة ه الدكلػة
معينػػة يبكػػن أف يس ػ م ه منػػع ارتكػػاب اؼبزيػػد مػػن اعب ػرائم كبالتػػا ف ػػو دبثابػػة تػػدبري كقػػائي ه
إطػػار العنصػػر الثػػاين ك تػػدبري حالػػم ه إطػػار العنصػػر الثالػ  .كؽبػػثا قػػد و يكػػوف مػػن اؼبمكػػن
دائما أف وبدد بوضوح مػا إذا كػاف نشػاط مػن األنشػطة ينػدرج حصػرا ه أطػار عنصػر كاحػد أك
أخػػر مػػن العنا ػػر الثالثػػة كهػػثا التربديػػد غػػري ضػػركرم )1(.وف اؽبػػدؼ مػػن اؼبسػػاعدة الدكليػػة
اؼبقدمػػة ه إطػػار العنصػػر الثػػاين هػػو مسػػاعدة الدكلػػة علػػى الوفػػاء دبسػػلكليا ا ه إطػػار العنصػػر
األكؿ (مس ػػلكلية الدكل ػػة ع ػػن اغبماي ػػة) كإلغ ػػاء ض ػػركرة ازب ػػاذ إ ػ ػراء ه إط ػػار العنص ػػر الثالػ ػ
()2
(اولتجابة) أك التقلييف من احتماوت .
كبالتػػا فػػأف التػػدابري السػػلمية كفقػػا للفصػػيف السػػادس و تقتصػػر عل ػى العنصػػر األكؿ أك
الثاين كحدنبا بيف يبكن التادام ا ه إطار العنصر الثال (اولتجابة).
كلكػػن عنػػدما و تسػػتجيب دكلػػة معينػػة ؽبػػث الولػػائيف السػػلمية يبكػػن للػػس األمػػن أف
يأذف بتدابري قسرية ه أطار اؼبادتن  90ك  95من الفصيف السػابع مػن اؼبيثػاؽ كتشػميف التػدابري
القسرية ه إطار اؼبادة  90ذبميد األ وؿ اؼباليػة لكػيف مػن أعلػاء اغبكومػة ك أفػراد ن ػاـ مػن
األن مػػة ك فػػرض ح ػػر علػػى السػػفر كتعليػػق اوئتمانػػات كاؼبسػػاعدات ك القػػركض اؼبقدمػػة مػػن
اؼبللسػػات اؼباليػػة الدكليػػة إىل اؼبس ػ ولن اغبكػػومين كفػػرض قيػػود علػػى تقػػدمي اػبػػدمات اؼباليػػة
( )1اؼبر ع السابق ص .2
( )2اؼبر ع السابق ص .7

ل ةةةةةةةةةا املطةةةةةةةةةس لية عةةةةةةةةةه احلمايةةةةةةةةةة ك ضةةةةةةةةةاش للتةةةةةةةةةا الاطةةةةةةةةةكر
لي يةةةةةةةةةةةةةا لواقةةةةةةةةةةةةة ااةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةةةه ةةةةةةةةةةةةة ا التةةةةةةةةةةةةةا

153

األخ ػ ػػرل كمراقب ػ ػػة تػ ػ ػوافر الس ػ ػػلع الكمالي ػ ػػة ك األل ػ ػػلربة ك اؼبػ ػ ػواد اؼبتص ػ ػػلة ػ ػػا ك اغب ػ ػػد م ػ ػػن
اوتصاوت الدبلومالية للدكؿ مع كياف مست دؼ كتطبيق ح ػر علػى اؼبشػاركة ه األحػداث
الرياضػػية الدكليػػة كفػػرض قيػػود علػػى التعػػاكف العلمػػي ك التقػػين كغريهػػا مػػن التػػدابري ال ػ يقرهػػا
()1
ؾبلس األمن.
ففػي قػرار رقػػم  )5100( 0979بشػاف ليبيػػا فػػرض ؾبلػػس األمػن ؾبموعػػة مػػن العقوبػػات
ال ػ م ػػن ض ػػمن ا من ػػع صبي ػػع ال ػػرحالت الدكلي ػػة ال ػ سبلك ػػا ليبي ػػا ك ف ػػرض ح ػػر األل ػػلربة
كذبميػد أ ػػوؿ بعػػض اؼبسػلكلن ه الن ػػاـ كبعػػض الكيانػات دبػػا ه ذلػػك شػركات ليبيػػة رئيسػػية
()2
فبلوكة للدكلة الليبية.
كاغبقيق ػػة انػ ػ ينبغ ػػي هيكل ػػة العقوب ػػات بعناي ػػة م ػػن أ ػػيف الت ػػأثري ه اؼبق ػػاـ األكؿ عل ػػى
()3
اؼبسلكلن ك التقلييف إىل أد حد من األثر على السكاف اؼبدنين.
كأيلا من ضمن التدابري القسرية ال يأذف ا ؾبلس األمن الػتاداـ القػوة العسػكرية
كذلك كفقا للمادة  95من الفصيف السابع من اؼبيثاؽ .حي يبكن التادام ا عػن طريػق نشػر
قػوات متعػػددة اعبنسػػيات مػػن أ ػػيف إقامػػة منػػاطق أمنيػػة كفػػرض منػػاطق ح ػػر الطػرياف كإنشػػاء
ك ػػود عس ػػكرم ه ال ػػرب ك البربػ ػر ألغػ ػراض اغبماي ػػة أك ال ػػردع أك ب ػػأم كل ػػيلة أخ ػػرل وب ػػددها
()4
ؾبلس األمن.
ككفقا ؽبث اؼبادة أ از ؾبلس األمن التدخيف بالػتاداـ القػوة غبمايػة اؼبػدنين ه ليبيػا
دبػػا ه ذلػػك إنفػػاذ منطقػػة ح ػػر للط ػرياف غبمايػػة اؼبػػدنين ك اؼبنػػاطق اؼبدنيػػة اؼبسػػت دفة مػػن قبػػيف
()5
السلطات الليبية.
كالواقع أن إذا كػاف هنػاؾ بالفعػيف نػوع مػن التوافػق ه اآلراء بػن أعلػاء ؾبلػس األمػن ه
األزمػػة الليبيػػة خبصػػوص اإل ػراءات القسػرية اؼبنصػػوص علي ػػا ه القػرار  )5100( 0971اؼبشػػار
( )1اؼبر ع السابق ص .05
( )2قرار ؾبلس األمن رقم  )5100( 0979اؼبر ع السابق.
( )3األمػػن العػػاـ لبمػػم اؼبتربػػدة مسػػلكلية اغبمايػػة :اولػػتجابة ه الوقػػت اؼبنالػػب كبطريقػػة حاظبػػة مر ػػع لػػابق
ص .05
( )4اؼبر ع السابق.
( )5قرار ؾبلس األمن رقم  )5100( 0979مر ع لابق.
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إلي ػػا أع ػػال حي ػ ت التص ػػويت علي ػ باإلصب ػػاع ف ػػأف اإلذف بالت ػػدخيف العس ػػكرم ك ػػاف ؿب ػػيف
خالؼ بن أعلاء اللس كذلك كما يتلح أدنا ه اؼببرب الثاين.

انًبحث انثاٍَ
يىالف بعض انذول يٍ انتذخم انعضكرٌ
نحًاَت انًذٍَُُ فٍ نُبُا
ه هثا اؼببرب لوؼ نعرض ك ات ن ر بعض الدكؿ اؼبليدة للتػدخيف العسػكرم ه
(اؼبطلب األكؿ) كاؼبعارضة ؽبثا التدخيف ه (اؼبطلب الثاين).
املطلب األوا  :االجتاه املؤيد للتدخل العطهسٍ
رأت بع ػػض ال ػػدكؿ أف ذباه ػػيف الس ػػلطات الليبي ػػة للمطال ػػب ال ػ كردت ه قػ ػرار ؾبل ػػس
األمن رقم  )5100( 0971ك ال مفادهػا كقػف أعمػاؿ العنػف ضػد اؼبػدنين يسػتدعى القيػاـ
()1
بإ راءات أكثر رامة دبا في ا التاداـ القوة لوقف العنف ضد اؼبدنين.
فعلػػى لػػبييف اؼبثػػاؿ الوويػػات اؼبتربػػدة األمريكيػػة ػػوتت ه ؾبلػػس األمػػن لصػػا الق ػرار
 )5100( 0979اؼبتلػػمن الػػتاداـ القػػوة ه ليبيػػا ك ذكػػرت أف الغػػرض من ػ كاضػػح أو كهػػو
ضبايػػة اؼب ػػدنين األبري ػػاء .ك أض ػػافت رغ ػػم أف ق ػرار ؾبل ػػس األم ػػن رق ػػم  )51100( 0971ػػدر
دبو ػػب الفص ػػيف الس ػػابع م ػػن اؼبيث ػػاؽ كطال ػػب بوق ػػف العن ػػف ه ليبي ػػا ف ػػاف الس ػػلطات الليبي ػػة
الػػتمرت بصػػورة ػػارخة كمن جيػػة انت ػػاؾ أبس ػ اغبقػػوؽ اإلنسػػاف للشػػعب الليػػي كؽبػػثا أذف
ؾبلس األمن بالتاداـ القوة دبا ه ذلك إنفاذ منطقة ح ر للطرياف غبماية اؼبػدنين ك اؼبنػاطق
()2
اؼبدنية اؼبست دفة من قبيف السلطات الليبية.
كأيلا وتت كولومبيا مليػدة ولػتاداـ القػوة ه ليبيػا كشػرحت موقف ػا علػى ألػاس
أف الس ػػلطات الليبي ػػة ك ػػاف ل ػػدي ا الوق ػػت الك ػػاه لالمتث ػػاؿ للقػ ػرار  )5100( 0971كعل ػػى ك ػ ػ
اػبصوص الدعوة إىل كقف إطالؽ النار ككضع حػد للعنػف .كه موا ػة عػدـ اومتثػاؿ لػثلك
(" )1ا﵀لر اغبره عبلسات ؾبلس األمن" رقم الوثيقة  S/pv.6498مر ع لابق ص .2
( )2اؼبر ع السابق ص .6
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الق ػرار كػػاف هنػػاؾ حا ػػة ملربػػة وف يتصػػرؼ اللػػس .فقػػرر أف أفلػػيف كلػػيلة لزيػػادة اللػػغ
علػػى السػػلطات اغباكمػػة ه اػػيف تلػػك ال ػػركؼ هػػي إنشػػاء منطقػػة غب ػػر الط ػرياف وف هػػث
ال ركؼ ك اونت اكات تشكيف بوضوح ديػدا للسػلم كاألمػن الػدكلين كعػالكة علػى ذلػك قػد
()1
تسببت بالفعيف ه خسائر كبرية ه األركاح البشرية.
ككػػثلك الربتغػػاؿ ذكػػرت أف أعلػػاء ؾبلػػس األمػػن ػػوتوا باإلصبػػاع علػػى الق ػرار 0971
( )5100الثم دعوا في السلطات الليبية بوقػف صبيػع أعمػاؿ العنػف كإىل إرلػاء كقػف إطػالؽ
الن ػػار كك ػػثلك إىل ت ػػوفري اغبماي ػػة الكامل ػػة للم ػػدنين ك األ ان ػػب اؼبقيم ػػن ه ليبي ػػا "بي ػػد أف
السلطات ه طرابلس مل تأبػ للقػرار كمل تلتػزـ بػ " بػيف علػى العكػس مػن ذلػك تصػاعدت كتػرية
العنػف مثلمػػا تصػػاعدت اعبػرائم اؼبرتكبػػة ضػػد الشػعب الليػػي كؽبػػثا أيػػدت قػرار الػػتاداـ القػػوة
()2
ه تلك اغبالة.
كمػػا ػػوتت نػػوب أفريقيػػا مليػػدة للقػرار  )5100( 0979ك شػػرحت موقف ػػا علػػى أف
ؾبل ػػس األم ػػن عن ػػدما ازب ػػث الق ػرار )5100( 0971ك ػػاف األم ػػيف وب ػػدك ب ػػأف تتص ػػرؼ الس ػػلطات
الليبيػػة فتوقػػف أعمػػاؿ العنػػف ضػػد أبنػػاء شػػعب ا لكػػن تلػػك السػػلطات ربػػدت ذلػػك الق ػرار ك
الػػتمرت ه قتػػيف ك تش ػريد أعػػداد كبػػرية مػػن اؼبػػدنين .كدبػػا أف ؾبلػػس األمػػن و يبكػػن أف ي ػػر
دب ر من يقف موقف اؼبتفرج ه ك تلك األعماؿ الػتجاب بشػكيف منالػب لػدعوة بلػداف
اؼبنطق ػ ػػة إىل تعزي ػ ػػز تنفي ػ ػػث القػ ػ ػرار  )5100( 0971كتص ػ ػػرؼ دبس ػ ػػلكلية غبماي ػ ػػة كإنق ػ ػػاذ أركاح
()3
اؼبدنين كذلك من خالؿ اعتماد القرار .)5100(0979
مػ ػػن خػ ػػالؿ هػ ػػث اؼبواقػ ػػف يتلػ ػػح أف هػ ػػث الػ ػػدكؿ أيػ ػػدت ق ػ ػرار الػ ػػتاداـ القػ ػػوة وف
الس ػػلطات اغباكمػ ػة ه ذل ػػك الوق ػػت مل تس ػػتجب لقػ ػرار ؾبل ػػس األم ػػن  )5100(0971ال ػػداعي
لوقػػف إطػػالؽ النػػار فبػػا الػػتدعى اؼبزيػػد مػػن التػػدابري لوقػػف العنػػف .دبعػػمل أخػػر لػػو أف لػػلطات

(" )1ا﵀لر اغبره عبلسات ؾبلس األمن" ؾبلس األمن التابع لبمم اؼبتربدة  5100رقم الوثيقػة S/PV.6503

ص .9
(" )2ا﵀لر اغبره عبلسات ؾبلس األمن" رقم الوثيقة  S/pv.6498مر ع لابق ص .00
( )3اؼبر ع السابق ص .05
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الليبيػػة ه ذلػػك الوقػػت أكقفػػت أعمػػاؿ العنػػف ضػػد اؼبػػدنين ؼبػػا كػػاف هنػػاؾ حا ػػة إىل التػػدخيف
الدك ك التاداـ القوة غبماية اؼبدنين.
فال ػػدرس اؼبس ػػتفاد ه ه ػػث اغبال ػػة ه ػػو كلم ػػا تقي ػػدت الدكل ػػة بأحك ػػاـ الق ػػانوف ال ػػدك
كمنع ػػت ارتك ػػاب اعبػ ػرائم الف يع ػػة تق ػػيف احتمالي ػػة الت ػػدخيف ال ػػدك ك ال ػػتاداـ الق ػػوة غبماي ػػة
اؼبدنين.
كلك ػػن ه اؼبقاب ػػيف هن ػػاؾ تص ػػروبات ملي ػػدة للت ػػدخيف العس ػػكرم مبني ػػة عل ػػى اعتب ػػارات
ليالية ك ليست قانونية خصو ا تلك التصروبات ال تدؿ علػى الرغبػة ه "تغيػري الن ػاـ ه
ليبيا".
ه ػػث رغب ػػة السيال ػػية أعلن ػػت عن ػػا عل ػػى ل ػػبييف اؼبث ػػاؿ الربتغ ػػاؿ ه تص ػػروب ا ال ػػثم
أكػػدت فيػ أف اونت ػػاؾ اعبسػػيمة ك اؼبن جيػػة غبقػػوؽ اإلنسػػاف ك القػػانوف اإلنسػػاف الػ يرتكب ػػا
ن ػػاـ فقػػد كػػيف مصػػداقيت أمػػاـ لػػكاف بلػػد نفس ػ كأمػػاـ التمػػع الػػدك  .ك ذكػػرت أف الن ػػاـ
الثم حكم ليبيا ألكثر من  91لنة قد ك يف إىل اايت بإرادة الشعب الليي كيتعن إ ػالح
()1
إ الحا ثريا.
كما أكدت كولومبيػا أف اؽبػدؼ األلالػي مػن القػرار  )5100( 0979هػو أنسػاين كأنػ
يفلي إىل ي ة ال ػركؼ الػ تتػيح ضبايػة السػكاف اؼبػدنين مػن ف ػائع "يرتكب ػا ن ػاـ فقػد كػيف
()2
شرعيت ".
كما رحت بريطانيا بأف الغػرض الرئيسػي مػن هػثا القػرار رقػم  )5100( 0979كاضػح
كهػػو "إاػػاء أعمػػاؿ العنػػف ك ضبايػػة اؼبػػدنين ك السػػماح لشػػعب ليبيػػا بتقريػػر مسػػتقبل بعيػػدا عػػن
()3
طغياف ن اـ القثاه".
هث التصروبات كغريها نت عن ػا التشػكيك ه النوايػا اغبقيقيػة للػدكؿ اؼبليػدة للتػدخيف
العسكرم كذلك كما يتلح ه اؼبطلب التا .
املطلب الجانٌ :مىاقف بعم الدوا املعازضُ للتدخل العطهسٍ
( )1اؼبر ع السابق ص .00 -01
( )2اؼبر ع السابق ص .8
( )3اؼبر ع السابق ص .2
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مل تليػػد بعػػض الػػدكؿ التػػدخيف العسػػكرم غبمايػػة اؼبػػدنين ه ليبيػػا كفلػػلت الػػتاداـ
الولائيف السلمية غبيف تلك األزمة كذلك خوفا من كقوع عدد كبري من اللربايا.
من ضمن تلك الدكؿ ركليا ال أكػدت أف الػتاداـ القػوة غبمايػة السػكاف اؼبػدنين
ه ليبيػػا أمػػر مللػػف كؿبػػزف للغايػػة وف هػػثا اولػػتاداـ لػػوؼ يعػػاين من ػ لػػيس فق ػ أكل ػػك
اؼبػػدنين اؼبطلػػوب ضبػػايت م بػػيف أيلػػا لػػتعاين منػ لػػائر منطقػػة مشػػاؿ أفريقيػػا كالشػػرؽ األكلػ
كؽب ػػثا أك ػػدت عل ػػى ض ػػركرة التو ػػيف إىل تس ػػوية ل ػػلمية م ػػن أ ػػيف إنق ػػاذ العدي ػػد م ػػن األركاح
()1
البشرية.
كػػثلك أعربػػت الربازيػػيف عػػن عػػدـ اقتناع ػػا بػػأف الػػتعماؿ القػػوة حسػػبما هػػو منصػػوص
علي ه القرار  )5100( 0979ليلدم إ ربقيق اؽبدؼ اؼبشرتؾ كهػو ضبايػة اؼبػدنين كأعربػت
عػػن قلق ػػا بػػاف هػػثا اولػػتاداـ قػػد يسػػفر عػػن آثػػار غػػري مقصػػودة تتمثػػيف ه تفػػاقم التػػوترات ه
()2
اؼبيداف فبا يلر بثات اؼبدنين الثين يلزـ ضبايت م أكثر فبا ينفع م.
أيلػػا امتنعػػت أؼبانيػػا عػػن القػرار  )5100( 0979ألف ه رأي ػػا ازبػػاذ القػرارات اؼبتعلقػػة
بالتاداـ القوة العسكرية تكوف دائما قرارات ػعبة للغايػة كأكػدت أاػا درلػت بعنايػة خيػار
الػػتاداـ القػػوة العسػػكرية أم تطبيقاتػ ك حػػدكد كك ػػدت ه ذلػػك ـبػػاطر كبػػرية .حيػ ه
ن رها اف احتماؿ كقوع خسػائر كبػرية ه األركاح أمػر و ينبغػي التقليػيف مػن شػان  .كأكػدت أاػا
و ينبغػػي ؽبػػا الػػدخوؿ ه موا ػػة عسػػكرية علػػى ألػػاس اف ػرتاض تفػػاؤ ينطػػوم علػػى إمكانيػػة
ربقيػػق نتػػائ ل ػريعة م ػػع كق ػػوع عػػدد ض ػ ييف م ػػن اإل ػػابات .لػػثلك ق ػػررت عػػدـ تأييػػد اػبي ػػار
()3
العسكرم .كقررت عدـ اؼبسانبة ه هثا اعب د العسكرم بقوات تابعة ؽبا.

( )1اؼبر ع السابق ص .01
( )2اؼبر ع السابق ص .8
( )3اؼبر ػػع السػػابق ص  .6أيلػػا الصػػن شػػددت علػػى انػ ينبغػػي للػػس األمػػن ه اضػػطالع بإعمالػ ذات الصػػلة
أف يتبع ميثػاؽ األمػم اؼبتربػدة كالقواعػد الػ ربكػم القػانوف الػدك كاف وبػرتـ لػيادة ليبيػا ك الػتقالؽبا ككحػد ا
كلالمت ا اإلقليمية كاف هبػد حػال لالزمػة ه ليبيػا بالولػائيف السػلمية ألاػا -حسػب قوؽبػا -تقػف دائمػا ضػد
التاداـ القوة ه العالقات الدكلية .اؼبر ع السابق ص .09
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باإلضافة إىل هػث اؼباػاكؼ مػن كقػوع عػدد كبػري مػن اللػربايا ا ػرت ـبػاكؼ أخػرل
لدل بعض الدكؿ بشأف "لوء التاداـ مبدأ اؼبسلكلية عن اغبمايػة" ( )1خصو ػا بعػد ػدكر
بعض التصروبات اؼبتلمنة رغبة ه "تغيري الن اـ ه ليبيا" اؼبشار إىل بعل ا أعال .
فعلى لبييف اؼبثاؿ نيكاراغوا أشارت إىل أف قياـ ؾبموعة من الدكؿ بالػتغالؿ موضػوع
نبيػ ػػيف ألغ ػ ػراض ليالػ ػػية ه ليبيػ ػػا يوضػ ػػح التالعػ ػػب اؼبشػ ػػن بشػ ػػعار ضبايػ ػػة اؼبػ ػػدنين ألغ ػ ػراض
ليالػػية كذلػػك مػػن خػػالؿ السػػعي بشػػكيف كاضػػح إىل فػػرض تغيػػري الن ػػاـ ك التعػػدم علػػى
لػػيادة دكلػػة عل ػػو ه األم ػػم اؼبتربػػدة كانت ػػاؾ ميثػػاؽ اؼبن م ػػة .كه ن ره ػػا إذا ك ػػاف اؼبيث ػػاؽ
التأليسي لبمم اؼبتربػدة و يتلػمن أم إشػارة مػن أم نػوع كػاف إىل اغبػق اؼبفػرتض ه التػدخيف
اإلنس ػػاين ف ػػثا و يع ػػمل أنػ ػ مل تب ػػثؿ ؿب ػػاكوت أتن ػػاء ػػياغت للقي ػػاـ ب ػػثلك ب ػػيف ألنػ ػ ك ػػاف
كاضػػربا أف هػػثا اؼببػػدأ هػػو ؿباكلػػة للتػػدخيف ألغػراض ليالػػية حبتػػة ه الشػػلكف الداخليػػة للػػدكؿ .
ؽبثا السبب فػأف احػرتاـ لػيادة الػدكؿ ك عػدـ التػدخيف بأنواعػ ه الشػلكف الداخليػة للػدكؿ ه
صبلػػة أمػػور كضػػع فػػوؽ أم اعتبػػار آخػػر )2(.كأكػػدت أف ليالػػة الكيػػيف دبكيػػالن علػػى كبػػو و
()3
يبكن تربير يقوض مصداقية ؾبلس األمن كيشو من مة األمم اؼبتربدة ككيف.
كأيلػػا تػػرل كوبػػا-ه تعليق ػػا علػػى التػػدخيف العسػػكرم ه ليبيػػا -أن ػ و هبػػوز الػػتاداـ
ضبايػػة اؼبػػدنين كثريعػػة لتربقيػػق مػػآرب ليالػػية شػػائنة أك أهػػداؼ اقتصػػادية مريبػػة كه ن رهػػا
ان ػ هبػػب القلػػاء بصػػورة دائمػػة علػػى ألػػلوب األخالقيػػات كاؼبعػػايري اؼبزدك ػػة الػػثم تنت ج ػ
()4
بعض اغبكومات فيما يتصيف حبماية اؼبدنين.
ك ػػثلك الربازي ػػيف ش ػػددت عل ػػى أنػ ػ ينبغ ػػي ذبن ػػب التفسػ ػريات الوال ػػعة اؼبفرط ػػة غبماي ػػة
اؼبػدنين الػ يبكػػن أف يػرب بين ػا كبػػن تفػاقم الصػراعات أك اإلضػرار بنزاهػة األمػم اؼبتربػػدة
أك خلق اونطباع بأاا تسػتادـ كسػتار مػن الػدخاف غبجػب أعمػاؿ التػدخيف أك تغيػري الن ػاـ.
كأكػػدت أن ػ عنػػدما يصػػدر ؾبلػػس األمػػن بالفعػػيف تفويلػػا بالػػتاداـ القػػوة مثلمػػا حصػػيف ه
( )1األمن العاـ لبمم اؼبتربدة التزاـ حيوم كدائم :تنفيث مبدأ اؼبسلكلية عن اغبماية مر ع لابق ص .6
(" )2ا﵀لر اغبره عبلسات ؾبلس األمن" ؾبلس األمن التابع لبمم اؼبتربدة  5100رقم الوثيقػة S/PV.6531
ص .99
( )3اؼبر ع السابق ص .92
( )4اؼبر ع السابق ص .96
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ليبيػػا هبػػب التقييػػد باؼبعػػايري العليػػا ك أف اللػػس يتربمػػيف اؼبسػػلكلية عػػن كفالػػة التنفيػػث اؼبالئػػم
لقراراتػ كأف القػػوة هبػػب أف تسػػتادـ بعنايػػة مػػع مراعػػاة اوحػرتاـ الوا ػػب ؼببػػدأ التنالػػب كمػػع
()1
التقيد الصارـ بأحكاـ التفويض الصادر.
كأيلا شػددت اؽبنػد علػى أف اعب ػود اؼببثكلػة غبمايػة اؼبػدنين عنػدما تسػتادـ كألػاس
إل راءات ؾبلس األمن هبب أف تتقيد بػاحرتاـ اعبوانػب األلالػية مػن ميثػاؽ األمػم اؼبتربػدة
دبػا ه ذلػػك لػػيادة الػػدكؿ األعلػاء كحرمػػة أرضػػي ا كأم قػرار بالتػدخيف مػرتب بػػدكافع ليالػػية
أمبا وب من شأف اؼببادئ النبيلة تلػك كينبغػي ذبنبػ كمػا أف الػتجابة التمػع الػدك هبػب أف
تكػػوف متنالػػبة مػػع الت ديػػد كأف تقػػوـ علػػى الػػتاداـ األلػػاليب اؼبنالػػبة وف هنػػاؾ شبػػة شػػعور
()2
كبري باولتياء من الطريقة ال فسرت ا اؼبسلكلية عن ضباية اؼبدنين.
كرغػػم أف نػػوب أفريقيػػا أيػػدت ق ػرارات ؾبلػػس األمػػن اؼبتعلقػػة بليبيػػا دبػػا في ػػا الػػتاداـ
القوة غبماية اؼبدنين أو أاا أعربت أيلا عن قلق ا بشأف تنفيػث تلػك القػرارات كذكػرت أنػ
مػػن األنبيػػة دبكػػاف أف األط ػراؼ الدكليػػة الفاعلػػة ك اؼبن مػػات اػبار يػػة لػػدل تقػػديب ا اؼبسػػاعدة
الدكليػػة ألحكػػاـ ميثػػاؽ األمػػم اؼبتربػػدة كأف ربػػرتـ سبامػػا إرادة البلػػد اؼبعػػمل ك لػػيادت ك لػػالمت
اإلقليميػػة كأف ربجػػم عػػن تنفيػػث ػػداكؿ أعمػػاؿ ليالػػية تتجػػاكز كويػػات ضبايػػة اؼبػػدنين .وف
التصرؼ عكس ذلك لوؼ يقوض اؼبكالب ا﵀رزة اؼبتعلقػة باؼبسػلكلية عػن اغبمايػة كلػيوفر
()3
ذخرية ؼبن يشككوف دائما ه هثا اؼبف وـ.
فالػػدرس اؼبسػػتفاد هنػػا أنػ كلمػػا ػػدرت قػرارات ؾبلػػس األمػػن بشػػكيف ؿبايػػد كنزيػ بعيػػدا
عػ ػػن ليالػ ػػة الكيػ ػػيف دبكيػ ػػالن كت التقيػ ػػد ػ ػػث الق ػ ػرارات بعي ػ ػػدا ع ػ ػػن اوعتب ػ ػػارات السيال ػ ػػية
كاؼبطػ ػػامع اوقتصػ ػػادية زادت الثقػ ػػة ه اللػ ػػس ك ه مصػ ػػداقية اؼبن مػ ػػة .كخصو ػ ػػا كلمػ ػػا ت
اوبتعػػاد عػػن اوعتبػػارات السيالػػية ه تطبيػػق مبػػدأ اؼبسػػلكلية عػػن اغبمايػػة زادت الثقػػة ه ذلػػك
اؼببدأ حبي و يكوف ذريعة للتدخيف أللباب ليالية.

( )1اؼبر ع السابق ص .02 -09
( )2اؼبر ع السابق ص .09
( )3اؼبر ع السابق ص .59
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انخاتًت
من خالؿ هث الدرالة يبكػن الػتاالص بعػض الػدركس الػ يبكػن اولػتفادة من ػا ه
اؼبستقبيف بالنسبة للدكؿ ال يبكن أف توا اركؼ مشا ة لالزمة الليبية كهي:
 -0عن ػػدما تك ػػوف الدكل ػػة ق ػػادرة عل ػػى الوفػ ػػاء بالتزاما ػػا الدكلي ػػة كق ػػادرة عل ػػى الوفػ ػػاء
دبسػلكليا ا عػن ضبايػػة لػكااا مػػن اعبػرائم الف يعػػة فػاف إمكانيػػة التػدخيف اػبػػار ي للوفػاء ػػث
اؼبسلكلية تكوف قليلة.
 -5إذا أخفقت للطات الدكلة ه هث اؼبسلكلية فأف احتمالية التػدخيف الػدك تكػوف
كبرية.
 -9عنػػدما تتجاهػػيف لػػلطات الدكلػػة قػرارات ؾبلػػس األمػػن بوقػػف العنػػف ضػػد اؼبػػدنين
فاف احتمالية أللجو إىل التدخيف العسكرم تكوف كاردة.
 -9كلم ػػا ك ػػاف هن ػػاؾ ابتع ػػاد ع ػػن ال ػػتاداـ الق ػػوة ه حال ػػة الت ػػدخيف ال ػػدك كتطبي ػػق
التدابري األخرل اؼبنصوص علي ا ه اؼبيثاؽ كاف هناؾ توافق اكرب ه اآلراء.
 -2كلم ػػا ك ػػاف هن ػػاؾ تقي ػػد بق ػرارات ؾبل ػػس األم ػػن ال ػ ت ػػأذف بال ػػتاداـ الق ػػوة غبماي ػػة
اؼب ػػدنين دكف أم اعتب ػػارات ليال ػػية أك اقتص ػػادية م ػػن قب ػػيف ال ػػدكؿ ال ػ تس ػػتادـ ه ػػثا اإلذف
زادت الثقة ه اللس كقرارات كزادت الثقة ه مف وـ مبدأ اؼبسلكلية.
هػػث النقػػاط ردبػػا تعتػػرب ضػػمانات ربػػوؿ دكف التعسػػف ه الػػتاداـ هػػثا اؼببػػدأ كتبعػػد
عن اورتياب ك اؼبعارضة من انب الدكؿ.

انًظادر و انًراجع
قوالً :الهتب
 الراكم ابر إبراهيم .حقوؽ اإلنساف كحريات األلالية ه القػانوف الػدك كالشػريعةاإللالمية (عماف :دار كائيف للنشر . )5101
 باريين غازم حسن .الو يز ه مبادئ القانوف الدك العػاـ ( عمػاف :دار الثقافػة.)5117
 ال ػػدقاؽ ؿبم ػػد الس ػػعيد .الق ػػانوف ال ػػدك  :اؼبص ػػادر ك األش ػػااص ( ب ػػريكت :ال ػػداراعبامعية .)0995
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ثانًاً :البحىخ وزضآل اجلامعًُ
 بوميي ػ بركنػػو" .الػػتاداـ القػػوة غبمايػػة اؼبػػدنين كالعمػػيف اإلنسػػاين :حالػػة ليبيػػا ك مػػابعدها" ـبتارات من اللة الدكلية للصليب األضبر العدد  ( 889نيف)5100 :خم ه:
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/use-forceprotect-civilians-and-humanitarian-action-case-libya.
)(January 28, 2017

 حس ػ ػػاين خال ػ ػػد" .بع ػ ػػض اإلش ػ ػػكاليات الن ري ػ ػػة ؼبف ػ ػػوـ الت ػ ػػدخيف اإلنس ػ ػػاين" ؾبل ػ ػػةاؼبستقبيف العريب العدد ( 952بريكت)5109 :
 علػػي بوكريطػػة" .التػػدخيف الػػدك ه إطػػار اؼبسػػلكلية عػػن اغبمايػػة" رلػػالة ما سػػتريكلية اغبقوؽ امعة أؿبمد بوقرة بومرداس اعبزائر 5109خم ه:
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/745.
(January 28, 2017).

ثالجاً :وثآل األمم املتحدَ
 - 1القرارات
 "ق ػ ػرار ؾبلػ ػػس األمػ ػػن رقػ ػػم  ")5100( 0971ؾبلػ ػػس األمػ ػػن التػ ػػابع لبمػ ػػم اؼبترب ػ ػػدة 5100رقم الوثيقة .S/RES/1970
"قرار ؾبلس األمن رقػم  ")5100( 0979ؾبلػس األمػن التػابع لبمػم اؼبتربػدة 5100رقم الوثيقة .S/RES/1973
 "ق ػ ػرار اعبمعيػ ػػة العامػ ػػة رقػ ػػم  0/61بشػ ػػاف اعتمػ ػػاد نتائجملسبرالقمػ ػػةالعاؼبيلعاـ"5112اعبمعية العامة لبمم اؼبتربدة  5112رقم الوثيقة .A/RES/60/1
 -2التقارير
 اللجنة الدكلية اؼبعنية بالتدخيف كليادة الػدكؿ مسػلكلية اغبمايػة (نيويػورؾ :منشػوراتاألمم اؼبتربدة  )5115رقم الوثيقة .A/57/303
 الفري ػػق الرفي ػػع اؼبس ػػتول اؼبع ػػين بالت دي ػػدات كالترب ػػديات كالتغي ػػري ع ػػامل أكث ػػر أمن ػػا :مسلكليتنا اؼبشرتكة (نيويورؾ :منشورات األمم اؼبتربدة  ) 5119رقم الوثيقة .A/59/565
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 األمن العاـ لبمم اؼبتربدة في كمن اغبريػة أفسػح  :ػوب ربقيػق التنميػة كاألمػنكحق ػ ػ ػ ػ ػػوؽ اإلنس ػ ػ ػ ػ ػػاف للجمي ػ ػ ػ ػ ػػع (نيوي ػ ػ ػ ػ ػػورؾ :منش ػ ػ ػ ػ ػػورات األم ػ ػ ػ ػ ػػم اؼبترب ػ ػ ػ ػ ػػدة  )5112رق ػ ػ ػ ػ ػػم
الوثيقة.A/59/2005
 األمن العػاـ لبمػم اؼبتربػدة تنفيػث اؼبسػلكلية عػن اغبمايػة (نيويػورؾ :منشػورات األمػماؼبتربدة  )5119رقم الوثيقة .A/63/677
 األم ػ ػػن الع ػ ػػاـ لبم ػ ػػم اؼبترب ػ ػػدة دكر الرتتيب ػ ػػات اإلقليمي ػ ػػة كدكف اإلقليمي ػ ػػة ه تنفي ػ ػػثاؼبسلكلية عن اغبماية (نيويورؾ :منشورات األمم اؼبتربدة  )5100رقػم الوثيقػة –.A/65/877
.S/2011/393

 األمػ ػػن العػ ػػاـ لبمػ ػػم اؼبتربػ ػػدة مسػ ػػلكلية اغبماي ػ ػػة :اولػ ػػتجابة ه الوقػ ػػت اؼبنالػ ػػبكبطريقػ ػػة حاظبػ ػػة (نيويػ ػػورؾ :منشػ ػػورات األمػ ػػم اؼبتربػ ػػدة  )5105رقػ ػػم الوثيقػ ػػة .A/66/874-
S/2012/578

 األمن العاـ لبمم اؼبتربػدة اؼبسػلكلية عػن اغبمايػة :مسػلكلية الدكلػة كاؼبنػع (نيويػورؾ:منشورات األمم اؼبتربدة  )5109رقم الوثيقة .A/67/929-S/2013/399
 األمن العاـ لبمم اؼبتربدة الوفاء دبسلكليتنا اعبماعية :اؼبسػاعدة الدكليػة ك اؼبسػلكليةع ػ ػ ػػن اغبماي ػ ػ ػػة (نيوي ػ ػ ػػورؾ :منش ػ ػ ػػورات األم ػ ػ ػػم اؼبترب ػ ػ ػػدة  )5109رق ػ ػ ػػم الوثيق ػ ػ ػػة A/68/947-
.S/2014/449
 األمػػن العػػاـ لبمػػم اؼبتربػػدة التػزاـ حيػػوم كدائػػم :تنفيػػث مبػػدأ اؼبسػػلكلية عػػن اغبمايػػة(نيويورؾ :منشورات األمم اؼبتربدة  )5102رقم الوثيقة .A/69/981-S/2015/500
 - 3الم اعر ال رفية للجلةات
 "ا﵀لػػر اغبػػره عبلسػػات ؾبلػػس األمػػن" ؾبلػػس األمػػن التػػابع لبمػػم اؼبتربػػدة 5100الوثيقة رقم .S/pv.6498
 "ا﵀لػػر اغبػػره عبلسػػات ؾبلػػس األمػػن" ؾبلػػس األمػػن التػػابع لبمػػم اؼبتربػػدة 5100رقم الوثيقة .S/PV.6503
 "ا﵀لػػر اغبػػره عبلسػػات ؾبلػػس األمػػن" ؾبلػػس األمػػن التػػابع لبمػػم اؼبتربػػدة 5100رقم الوثيقة .S/PV.6531

