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شـروط النـشر باجمللــة:
ً
ز
بااللتام
األخوة األفاضل حرصا عىل إخراج المجلة نرجو التكرم
باآلت:
ي

ز
 -1أن ال يكون قد تم ر
نش البحث من قبل يف أي مجلة أو كتاب أو
رسالة علمية أو وسيلة ر
نش أخرى.
ً
 -2أن ال تزيد صفحات البحث عن ( )35صفحة تقريبا بما فيها
قائمة المراجع.
ز
اليمي ،عىل اىل ورق  A4.وحجم الخط
 -3هوامش الصفحة من

ز
وبي
( )14ونوعه ( .)Traditional Arabicوللهوامش ()12
السطور (.)1
 -4العناوين الوسطية تكتب مسودة وبحجم خط (.BOLD )16
العناوين الجانبية :تكتب من أول السطر مسودة وبحجم ()14
 ،Boldوتوضع بعدها نقطتان رأسيتان.
 -5تبدأ الفقرات بعد خمس فراغات.
ز
 -6يجب االهتمام بوضع عالمات التقيم يف أماكنها المعروفة
العرت.
الصحيحة ،وبرموز أسمائها بالخط
ي
3
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 -7زضورة استخدام رمز القوسان المزهران لآليات القرآنية (﴿﴾)،
والرمز («») للنصوص النبوية ،والرمز )" "( :عالمة التنصيص.
ز
ز
للمؤلفي كالبخاري ،التمذي،
 -8تكتب يف الهوامش أسماء الشهرة
ز ز
للمؤلفي يف
أت شيبة ،وال يكتب االسم الكامل
أبو داود ،ابن ي
الهوامش.
ز
 -9اإلحاالت للمصادر والمراجع تكون يف هوامش صفحات البحث
وليس ز يف آخره.
ز
 -10ال تكتب بيانات ر
النش للمصادر والمراجع يف الهامش ،وإنما
يكتب ذلك ز يف قائمة المصادر والمراجع ز يف أخر البحث.
مثل /ابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج ،2ص.332
 -11عند اإلحالة إىل كتب الحديث المرتبة عىل األبواب الفقهية
والموضوعات العلمية تكتب أسماء الكتب واألبواب ،مع كتابة
الجزء ،والصفحة ،ورقم الحديث إن وجد .هكذا :أخراجه البخاري
زف صحيحه ،كتاب .اإليمان ،باب اإليمان وقول النب ز
«بب اإلسالم
ي
ي
ي
عىل خمس» :ج ،1ص ،12رقم .1
ز
المي بعد اآلية ر
ز
مباشة بحجم12
 -12تخرج اآليات القرآنية يف
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َ َ ُ ُ ُّ َ َ ُ َ َّ
َّ ُ َ ْ
اس َما َوَّله ْم عن
الن
مثل قال هللا تعاىل﴿ :سيقول السفهاء ِمن
ِ
ْ َ َ َ
ْ َ ُ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ه ْ َ رْ ُ ْ ْ ُ َ ْ
شق َوال َمغ ِرب يه ِدي َمن يش ُاء ِإ ٰىل
ِقبل ِت ِهم ال ِ يب كانوا عليها قل ِِلِل الم ِ
َ
َ
ِضا ٍط ُم ْست ِقيم﴾ البقرة.142 :
ز
 -13يف الهوامش ،يتك بعد أرقام الهوامش فراغ واحد ثم تبدأ كتابة
الب يراد كتابتها ،وهوامش كل صفحة تبدأ بالرقم واحد.
المعلومات ي
ز
كاآلت:
للمؤلفي،
 -14قائمة المصادر ترتب عىل أسماء الشهرة
ي
ز
العسقالت ،فتح الباري رشح
عىل بن محمد
ابن حجر ،احمد بن ي
ي
عىل محمد البجاوي ،بتوت :دار الجيل،
صحيح البخاري ،تحقيق :ي
ط  ،1سنة  1112هـ ـ1992/م.
ً
ز
 -15يرفق الباحث ملخصا لستاته الذاتية يف حدود صفحة واحدة،
ويرفق صورة شخصية له.
 -16ترسل البحوث ،والستة الذاتية المخترصة مطبوعة عىل ورق
مباشة أو عت التيد اإللكت ز
وقرص مدمج لرئيس التحرير ر
اآلت:
وت
ي
ي
iaelfared@elmergib.edu.ly
 -17للمجلة الحق زف رفض ر
نش أي بحث بدون إبداء األسباب
ي
ر
للنش ال ترد إىل أصحابها.
الب ال تقبل
والبحوث
ي
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ز
 -18ترتيب ورود األبحاث يف المجلة ال يدل عىل أهمية البحث أو
الباحث ،إنما للكل التقدير واالحتام.
 -19إلدارة المجلة حرية تغيت الخطوط والتنسيق بما يناسب
الب تراها.
إخراج المجلة بالصورة ي
نـ ــأمل من السادة البحاث والقراء المعذرة عن أي خطأ قد يحدث
ً
مقدما ،هللف الكمال وحده سبحانه وتعاىل.

مالحظـــة/
ز
اآلراء الواردة يف هذه البحوث ال تعت إال عن وجهة نظر
أصحابها ،وهم وحدهم المسؤولون عن صحة المعلومات
وأصالتها ،وإدارة المجلة ال تتحمل أية مسؤولية ز يف ذلك.

-

لالتصال برئيس التحرير:
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جملة العلوم الشرعية والقانونية
جملة علمية حمكمة تصدرها
كلية القانون ابخلمس -جامعة املرقب
رئيس الت ـحريـ ـر
د .إبراهيم عبد السالم الفرد

هي ـأة التحرير
د .مصطفى إبراهيم العريب.

د .عبد املنعم احممد الصرارعي.
د .أمحد عثمان امحيده.

اللجنـ ـة االستشاريـ ـة:
د .عبد احلفيظ ديكنه.

أ.د حممد عبد السالم

د .عمر رمضان العبيد.

د .احممد على أبو سطاش.

أ.د حممد رمضان ابره.

أ.د .سامل حممد مرشان.

د .علي أمحد اشكورفو.
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فهرس املوضوعات
♦ كلمة رئيس التحرير )10(........................................
د .إبراهيم عبد السالم الفرد.
♦

التعليل ابملصلحة ومذاهب العلماء يف تعليل األحكام الشرعية
ابملصاحل)11(...................................................
د .عمر رمضان العب ـي ـ ــد.

♦ التحكيم عند فقهاء الشريعــة اإلسالميــة مع مقارنته إبجياز مع القانون
اللييب)35(......................................................
د .إبراهيم عبد السالم الفرد.
♦

عقد املعاون ـ ـ ــة ماهيتـ ــه ـ إبرامـ ـ ــه ـ آاثره دراسـ ـ ـ ــة تـأصيليـ ــة.
حتليليـ ـ ــة)53(...................................................
أ.د .علي أمحد شكورفو.

♦

ماهيـ ــة النــزوح القسري وأسباب ــه يف القانــون الدويل
الــعام)73(......................................................
د .عبد احلكيم ضو زامون ـ ـ ــه.
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اإلط ــار القانـونـي النعقاد اجلمعيــة العموميـة العاديــة يف شركة
املسامه ــة)99(..................................................

أ .عبد الرؤوف رمضان أبو ست ـ ـ ــة.
♦ القواعد الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب)120(......
د .صبحي مصباح زيـ ــد.
♦

املخاطر اليت تواجه املشروعات املقامة بنظام B.O.T
)163(.........................................................

د .خلود خالد بيوض.
♦ املسؤولية املدنية للدولة عن اجلرمية مع العناية مبسؤوليتها عن أضرار
اهلجرة غري القانونية)187(.......................................
د .صاحل حممد صاحل إمبارك.
♦ الوسيلة البشرية يف املنظمة الدولية ودورها يف حل النزاعات)252(...
أ .علي حممد علي الزليتين.
♦

احلماية الدولية لآلاثر واملباين التارخيية أثناء النزاعات
املسلحة)272(.................................................

أ .أمساء أمحد عبد القادر ملوده
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كلمة رئيس التحرير
احلمد له رب العاملني على ما انعم به علينا وتفضل ،وبه نستعني ،وصلى
هللا على سيدان حممد بن عبد هللا وآله الطيبني الطاهرين ومن تبعهم إبحسان إىل
يوم الدين.
أما بعد ،فإنه يسرين أن أسعد زمالئي بنشر حبوثهم القيمة يف هذا العدد األول
للعام 2021م .وحيث أننا ال انلوا جهداً يف تقدمي ونشر حبوث ذات قيمة علمية
مهمة ،ألعضاء هيئة التدريس ،وزمالء كرام من قطاعات أخرى ،قدموا هذا اجلهد
من خالل التجربة العملية اليت اكتسبوها وابخلربة اليت حتصلوا عليها ،وصهرها
العلم والتخصص ،فنقوم بذلك إلفادة الطالب العلم والزمالء الكرام ،وندعو هللا
ونبتهل إليه أن يرفع عن بالدان الوابء ،ويصلح احلال واألحوال ،إنه على ذلك
لقدير.
ويف اخلتام أشكر الزمالء وكل من تعاون معنا يف إخراج العدد األول للعام
2021م ،من اجمللة هبذه الصورة.
واحلمد هللا رب العاملي
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التعليل بالمصلحة ومذاهب العلماء في تعليل
األحكام الشرعية بالمصالح
د .عمر رمضان العب ـيـ ـ ـد
عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة
كليـ ـ ـ ـة القانون جامع ـ ـة الزيتون ـ ـة
املقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .من يهده هللا فال
مضل له ،ومن يضلل فال هادي له.والصالة والسالم األمتان األكمالن على سيدان حممد املبعوث رمحة للعاملني
وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:
فإن ربط األحكام بعللها يؤدي إىل استقامة التكليف ،وضبط األحكام واطرادها ،واستقرار أوامر التشريع
ووضوحها ،وأبن أوامر الرب تبارك وتعاىل وشرائعه جاءت مبا حيقق مصاحل العباد يف الدارين ،وأن أحكم
احلاكمني الذي أهبرت حكمته العقول أوىل مبصاحل عباده ومفاسدهم يف األوقات واألحوال واألماكن
واألشخاص من مراعاة الطبيب للمريض ،وأن الشريعة قائمة على أساس احلكم وقاعدة املصاحل والعدل ،ووضع
األمور يف نصاهبا من حكيم محيد.
إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة
كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن
احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة ،وإن أدخلت فيها ابلتأويل ،فالشريعة عدل هللا بني عباده ،ورمحته بني
خلقه ،وظله يف أرضه ،وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله  أمت داللة وأصدقها.
إن اهلدف والغاية من إنزال الشريعة هو حتقيق مصلحة اإلنسان وخريه يف الدنيا واآلخرة ،وأن كل نص من
نصوص الشريعة اإلسالمية حيمل بني ثناايه مصلحة فور تنفيذه أو العمل به ،إن حتقيق املصلحة املنشودة عند
تطبيق األحكام الشرعية ،هي مبثابة املوجه الذي ال ميكن ألحد أن يستغين عنه عند تطبيق األحكام ،فاألحكام
الشرعية ما هي إال وسائل لغاايت ،والغاية الكربى من هذه الوسائل هو حتقيق مصلحة اإلنسان.
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ومبا أن التعليل ابملصلحة ومذاهب العلماء يف تعليل أحكام الشريعة ابملصاحل اثر حوله خالف طويل ونزاع
متشعب استعصى على بعض العلماء التصاله مبسألة تعليل أفعال هللا ،لذلك سألقي الضوء على هذا املوضوع
بتحديد التعليل ابملصاحل بضوابطها وشروطها ألن املصاحل تتنوع وتتباين وتتداخل وكذلك حتديد القائلني بتعليل
األحكام ابملصاحل واملنكرين لتعليلها من خالل هذا البحث على النحو التايل:
أوالا :تعريف املصلحة يف اللغة واالصطالح
أ -املصلحة يف اللغة :تطلق إبطالقي:
اإلطالق األول :أن املصلحة كاملنفعة ،وزان ومعىن ،فهي على هذا اإلطالق ،إما مصدر مبعىن الصالح ،كاملنفعة
مبعىن النفاع ،وإما اسم للواحدة من املصاحل ،كاملنفعة اسم للواحدة من املنافع .1وقد صرح صاحب لسان
العرب وغريه ابلوجهني:
فقا ل املصلحة :الصالح ،واملصلحة واحدة املصاحل ،فكل ما فيه نفه سواء ابجللب والتحصيل كاستحصال
الفوائد واللذائذ ،أو ابلدفع واالتقاء كاستبعاد املضار واآلالم ،فهو جدير أبن يسمى مصلحة.2
ويف املصباح املنري :صلح ابلفتح ،وصلح ابلضم ضد فسد ،وأصلح أتى ابلصالح ،وهو اخلري
والصواب ،ويف األمر مصلحة :أي خري واجلمع مصاحل.3
اإلطالق الثاين :تطلق املصلحة على ذات الفعل الذي فيه الصالح ،أي اجلالب للنفع ،والدافع للضرر،
وإطالق املصلحة على الفعل إطالق جمازي من ابب إطالق اسم املسبب على السبب ،وعالقته السببية
واملسببة ،فأطلق لفظ املصلحة اليت هي حاصلة بسبب الفعل على الفعل الذي هو سبب هلا ،فيقال :التجارة
مصلحة ،أي سبب للمنافع املادية ،وطلب العلم مصلحة ،مبعىن أنه سبب للمنافع املعنوية ،واملصلحة هبذا
املعىن ضد املفسدة ،فهما نقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان ،كما أن النفع ضد الضرر ،وعلى هذا يكون دفع
املضرة مصلحة.4

 -1اتج العروس لسيد حممد مرتضى الزبيدي ،حتقيق عبد الستار حممد فراج  ،183/2دار الرتاث العريب ،بريوت .1971
 -2لسان العرب البن منظور ،إعداد يوسف خياط  ،348/2دار لسان العرب ،بريوت.
 -3املصباح املنري ألمحد الفيومي ص  ،472املكتبة املصرية ،بريوت.
 -4اتج العروس .183/2
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ب -املصلحة يف االصطالح.
عرف األصوليون املصلحة بتعاريف كثرية ،منها:
التعريف األول :يقول الغزايل يف املستصفى (( :أما املصلحة فهي يف األصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع
مضرة)) مث استدرك قائال (( ولسنا نعين هبا ذلك ،فإن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق ،وصالح اخللق
يف حتصيل مقاصدهم ،لكننا نعين ابملصلحة احملافظة على مقصود الشرع ،ومقصود الشرع من اخللق مخسة:
وهي أن حيفظ عليهم دينهم ،ونفسهم ،وعقلهم ،ونسلهم ،وماهلم ،فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول فهو
مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ،ودفعها مصلحة ،وإذا أطلقنا املعىن املخيل أو املناسب يف
ابب القياس أردان به هذا اجلنس)).1
وقد فرق الغزايل يف تعريفه بني الوضع اللغوي للمصلحة وبني الوضع الشرعي هلا ،فهي يف الوضع
اللغوي الذي عرب عنه ابألصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة ،أما شرعا :فهي احملافظة على مقصود
الشارع من اخللق املذكورة.
وقد أكد الغزايل على هذه التفرقة بقوله (( :ولسنا نعين املصلحة تعريفها عرفا أو لغة ،ألن جلب
املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق ،وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم ،إال أنه قد يقال :ليس بني املعنيني
األصلي والشرعي للمصلحة فرق ظاهر ،ألن جلب املنفعة ودفع املضرة ،هو عني املقصود للشرع ،بل ليس
هنالك شيء جيلب مصلحة أو ي دفع مفسدة إال اندرج حتت مقصود الشرع ،واتصل من قريب أو بعيد أبحد
األمور اخلمسة)).2
التعريف الثاين :يعرف اخلوارزمي املصلحة كما عرفها الغزايل ،لكنه يضيق ما قاله الغزايل إذ يقيده فيقول(( :
هي احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد عن اخللق) ذلك أن املصلحة -أو احملافظة على مقصود الشرع-
ال يتم بدفع املفاسد عن اخللق فقط ،إذ هذا ليس إال جانبا واحدا منها ،أما اجلانب اآلخر وهو األهم وهو
اجلانب اإلجيايب منها ،وهو ما يعرب عنه جبلب املنفعة ،بل لعل هذا هو الذي يتبادر إىل الذهن من لفظ

 -1املستصفى أليب حامد الغزايل ،حتقيق حممد سليمان األشقر  ،482-481/2ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت .1997
 -2أصول الفقه اإلسالمي للدكتور أمحد فراج حسني ص  .422منشورات احلليب احلقوقية ،شارع القنطاري ،بريوت ،لبنان 2004م.
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املصلحة ،بدليل قوهلم :دفع املفسدة مقدم على جلب املنفعة ،فهما شيئان ال شيء واحد كما هو واضح،
والتصريح أبحدمها ال يغين عن التصريح ابآلخر وإن تالزما)). 1
اثنيا :املصلحة تعرف بتحديد الشارع ال ابألهواء.
إن املصلحة الشرعية مصدرها هدي الشرع ،وليس هوى النفس أو العقل اجملرد ،ألن العقل البشري
قاصر ،حم دود ابلزمان واملكان ،كما أنه ال يستطيع التجرد عن مؤثرات البيئة ،وبواعث اهلوى واإلغراء والعواطف،
وألنه جاهل ابملاضي واحلاضر ،وأشد جهال ابملستقبل ،ولذلك مل حيظ ابملعصية عن اخلطأ والزلل ،فهو جاهل
وقاصر عن اإلحاطة ،وقاصر ال حيسن التقدير ،فالبد له من والية أو وصاية ،ووليه ووصيه هداية الشرع،

وليست له صالحية االستقالل إبدراك املصاحل بعيدا عن الوصاية وبدون رعاية الشرع 2فَِإ ْن َملْ يَ ْستَ ِجيبُوا
لَك فَاعلَم أَمَّنَا ي تمبِعو َن أَهواءهم ومن أَض ُّل ِِممن اتمبع هواه بِغَ ِري ه ًدى ِمن مِ
اَّللَ َال
اَّلل إِ من م
َ ْ ْ َ ُ ْ َ َُ ْ ََ ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ
َ
ِ
ِِ
ني . 3
يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظمالم َ
وقد تعقب الشاطيب عز الدين بن عبد السالم  4عندما أطلق القول أبن املصاحل واملفاسد الدنيوية

تعرف ابلضرورات والتجارب والعادات والظنون املعتربات ،وأن من أراد أن يعرف املناسبات يف املصاحل واملفاسد
راجحها من مرجوحها ،فليعرض ذلك على عقله ،بتقدير أن الشارع مل يرد به ،مث يبين عليه األحكام فال يكاد
حكم خيرج عن ذلك ،إال التعبدات اليت مل يوقف على مصاحلها ومفاسدها.
قال الشاطيب ... (( :ليس كما قال من كل وجه ،بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض  ...ولو كان
األمر على ما قال إبطالق ،مل حيتج يف الشرع إال إىل بث مصاحل الدار األخرة خاصة ،وذلك مل يكن ،وإَّنا
جاء الشرع لقيم أمر الدنيا وأمر اآلخرة معا ...وقد بث يف ذلك من التصرفات ،وحسم من أوجه الفساد ايت
كاتن جارية ما ال مزيد منه ،فالعادة حتيل استقالل العقول يف الدنيا إبدراك مصاحلها ومفاسدها على التفصيل،

 -1نظرية املصلحة يف التشريع اإلسالمي ملصطفى زيد ص  ،20دار الفكر العريب .1374
 -2املقاصد العامة للشريعة االسالمية د .يوسف حامد العامل ص  ،141-140ط ،3دار احلديث ،القاهرة .1997
 -3سورة القصص اآلية .50
 -4ذكر ذلك دون أن يسميه ،وقد قال(( :أن بعض الناس قال  )).....مث أورد كالمه بنصه املوجود يف قواعد األحكام يف مصاحل األانم لإلمام
أيب حممد عزالدين بن عبد السالم السلمي ،10/1 ،ط ،1دار البيان العريب 1421ه2002 ،م.
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اللهم إال أن يريد هذا القائل أن املعرفة هبا حتصل التجارب وغريها بعد وضع الشرع أصوهلا ،فذلك ال نزاع
فيه)).1
والقول إبدراك العقل للمصاحل املفاسد ال يعين أن إدراكه اتم مطلق ،بل إنه يدرك ويعجز ،ويصيب وخيطئ،
بل غاية العقل أنه يدرك ابإلمجال حسن ما أتى الشرع بتفصيله ،أو قبحه ،فيدركه العقل مجلة ،وأييت الشرع
بتفصيله ،وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل ،وأن كون هذا الفعل املعني عدال أو ظلما ،فهذا ِما يعجز
العقل عن إدراكه يف كل فعل وعقل ،وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه ،فتأيت الشرائع بتفصيل
ذلك وتبيينه ،وكما أدركه العقل الصريح من ذلك أتيت الشرائع بتقريره ،وما كان حسنا يف وقت قبيحا يف وقت،
ومل يهت د العقل لوقت حسنه من وقت قبحه ،أتت الشرائع ابألمر به يف وقت حسنه ،وابلنهي عنه يف وقت
قبحه ،وكذلك الفعل يكون مشتمال على مصلحة ومفسدة ،وال تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته؟،
فيتوقف العقل يف ذلك ،فتأيت الشرائع ببيانه ،وأتمر براجح املصلحة ،وتنهى عن راجح املفسدة.2
إن املصلحة الشرعية هي ما كانت راجعة إىل قصد الشارع ال إىل قصد املكلف اجملرد ،ألن املصاحل
تعترب من حيث رسم الشرع وحده ،ألهنا لو رجعت إىل أهواء الناس وشهواهتم لنقضت الشريعة من أساسها،
ألن اإلنسان قد يرى املصلحة يف شرب اخلمر وأكل الراب وقتل النفس ،وهذا يناقض قصد الشارع من التشريع
الذي وضعه إلخراج املكلفني عن داعية أهوائهم ،كما جاء ذلك يف قوله  " : ال يؤمن أحدكم حىت يكون
هواه تبعا ملا جئت به " ،3ألن يف اتباع أهوائهم مفسدة ،وألن األهواء ختتلف يف األمر ،وال تتفق إال يف القليل
النادر ،وقد يكون األمر انفعا لشخص دون آخر كما يكون انفعا له يف وقت دون وقت.
فهذا االختالف يقتضي عدم اعتبار املصاحل حبسب األهواء ،ولذا قال الغزايل(( :ونعين هبا احملافظة
على مقصود الشارع ،وقال الطويف :هي السبب املؤدي إىل مقصد الشارع .وقال العز ابن عبد السالم :كذلك
العقوابت ليست مطلوبة لكوهنا مفاسد بل للمصلحة املقصودة من شرعها)).4

 -1املوافقات أليب إسحاق الشاطيب  ،294-293/2ط دار احلديث ،القاهرة .2006
 -2املقاصد الشرعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي د .حممد عبد العاطي علي ص  ،104دار احلديث ،القاهرة .1427
 -3قال النووي يف األربعني :حديث حسن صحيح رويناه يف احلجة إبسناد صحيح ،وانظر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر
العسقالين ،اعتىن به :أبو عبد هللا حممود اجلميل  ،289/13ط ،1مكتب الصفا القاهرة 2003م.
 -4املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ص .140
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ويقول الشاطيب يف املسألة الثامنة من كتابه املوافقات(( :املصاحل اجملتلبة شرعا واملفاسد املستدفعة ،إَّنا تعترب
من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى ،ال من حيث أهواء النفوس يف جلب مصاحلها العادية ،أو درء
مفاسدها العادية ،ألن الشريعة إَّنا جاءت لتخرج املكلفني من دواعي أهوائهم ،حىت يكونوا عبادا هلل ،وهذا
املعىن إذا ثبت ال جيتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس ،وطلب منافعها العاجلة
كيف كانت)).1
واملصاحل اليت ال تستند إىل الشرع وال تنبثق منه ،وإَّنا حتدد يف ضوء نزوات النفس وأهواء العقل وميول
الغرائز ،فليس هلا ضابط وال رابط ،وليس هلا حدود وال قيود ،كما أهنا تنصب يف االختصار على منافع الدنيا
وإمتاع اجلسد مبختلف اللذائذ واملنافع وإشباع الذات ،ولو على حساب اآلخرين ،هي إذا مصلحة ذاتية
وجسدية دنيوية وظرفية ال متتد إىل علم اآلخرة واجلزاء.2
واحملصلة النهائية هي أن املصاحل اليت يقوم هبا أحوال العبد ال يعرفها حىت معرفتها إال خالقها وواضعها
وليس للعبد هبا علم إال من بعض الوجوه ألن منبع ومنهل املصلحة هو الشرع ،فالشارع أعلم مبا يصلح العباد

وما يفسدهم ،قال تعاىل :ولََق ْد َك مذب الم ِذ ِ ِ
ف َكا َن
ين م ْن قَ ْبل ِه ْم فَ َكْي َ
َ
َ َ

نَ ِك ِ
ري م.3

واملراد ابملصلحة املقصودة هي املصلحة الشرعية اليت شرعت األحكام ألجلها ،وال يراد هبا عموم أي مصلحة.

اثنيا -أقسام املصلحة
القسم األول :املصاحل املعتربة شرعا.
املصاحل املعتربة :هي اليت ثبت اعتبار الشرع هلا بنص أو امجاع أو معقول نصي ،أو هي اليت ورد خبصوصها
دليل خاص  ،4واملراد ابلنص ما ورد من كتاب أو سنة ،داللة على علة احلكم.

 -1املوافقات .286 /2
 -2علم املقاصد الشرعية د .نور الدين اخلادمي ص  ،23-22ط ،1مكتبة لعبيكان 1421ه.
 -3سورة امللك اآلية .18
 -4علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خالف ص  ،84ط ،12دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،الكويت 1398ه 1978م ،وأصول
الفقه لوهبة الزحيلي  ،770/2ط ،1دار الفكر ،دمشق1406 ،ه  ،وأثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ملصطفى ديب البغة  ،ص ،32
دمشق.
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 -1القرآن:

ِ
ِ
ك َكتَ ْب نَا َعلَى بَِين إِ ْسَرائِيل أَنمهُ َم ْن قَتَل نَ ْف ًسا بِغَ ِْري نَ ْف ٍ
س أ َْو
َج ِل َذل َ
قوله تعاىل﴿ :م ْن أ ْ
َ
َ
مجيعا ومن أَحياها فَ َكأَمَّنَا أَحيا النماس َِ
ض فَ َكأَمَّنَا قَتَل الن ِ
فَ َس ٍاد ِيف ْاأل َْر ِ
مج ًيعا َولََق ْد
ماس َ ً َ َ ْ ْ َ َ
َْ
َ
َ َ
ِ
جاء ْهتُم رسلُنَا ِابلْب يِنَ ِ
ك ِيف ْاأل َْر ِ
س ِرفُو َن﴾.1ومنه اإلمياء ،ومن
ات مثُم إِ من َكثِ ًريا ِمْن ُه ْم بَ ْع َد َذل َ
َ َ ْ ُُ َ
ض لَ ُم ْ
أنواعه ترتب حكم عقب وصف ابلفاء كقوله تعاىلَ ﴿ :وال مسا ِر ُق َوال مسا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَ ُه َما َجَزاءً ِمبَا
َكسبا نَ َك ًاال ِمن مِ
ِ
يم ﴾.2
اَّلل َو م
ََ
اَّللُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
َ
 -2السنة:

عن عبد هللا بن مسعود  " :أن النيب  صلى الظهر مخسا ،فلما سلم قيل له :أزيد يف الصالة؟ ،قال :وما
ذاك؟ ،قالوا :صليت مخسا ،فسجد سجدتني" ،3وهكذا بقية األنواع الدالة على التعليل.4
 -3اإلمجاع:
هو قوله  " :- ال يقضني أحدكم بني اثنني وهو غضبان" ،5على أن علته شغل القلب ،وكإمجاعهم أن
الوالية عل ى الصغري هو الصغر ،وإمجاعهم على تقدمي األخ من األبوين يف اإلرث على األخ ألب ابمتزاج
النسبني ،أي وجودها فيه ،فيقاس عليه تقدميه يف والية النكاح وصالة اجلنازة ،6وأما معقول النص فهو ما
يشارك املنصوص يف العلة ،فطريقه القياس ،كتحرمي كل مسكر قياسا على اخلمر ،حلفظ العقل.
والفرق بني املصاحل املعتربة واملرسلة ،أن املصاحل املعتربة تندرج حتت نص معني ،إما نصا أو قياسا ،أما املصاحل
املرسلة فإهنا ال تندرج حتت نص معني.

 -1سورة املائدة اآلية .32
 -2سورة املائدة اآلية .38
 -3صحيح مسلم ،كتاب املساجد ،ابب السهو يف الصالة والسجود  66/5رقم ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة.
 -4قال العضد(( :ضابطه كل اقرتان بوصف لو مل يكن هو أو نظريه للتعليل لكان بعيدا ،فيحمل على التعليل دفعا لالستبعاد)) ،خمتصر ابن
احلاجب ،بشرح العضد اإلجيي ،مراجعة :شعبان حممد إمساعيل ،234/2 ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة1393 ،ه 1973م.
 -5صحيح البخاري ،ضبطه ورقمه د .مصطفى الديب البغة كتاب األحكام ،ابب هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان ص  ،2616رقم
 ،6739ط ،3دار ابن كثري 147ه 1987م.
 -6شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير حملمد بن أمحد بن عبد العزيز ابن النجار ص  ،416ط ،1جامعة أم القرى ،مكة 1987م.
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القسم الثاين :املصاحل امللغاة.
املصاحل امللغاة :هي مصاحل اليت ليس هلا شاهد اعتبار من الشرع ،بل شهد الشرع بردها ،وجعلها ملغاة.1
وهناك من اعرتض على وصفها ابمللغاة ،وإَّنا اعتربها من ابب ترجيح املصاحل ،وأن هذا الذي عربان عنه ابمللغى،
إَّنا هو يف احلقيقة مصلحة مرجوحة .جاء يف تعليل األحكام (( :جمرد املعارضة ال يسوغ تسمية الدليل امللغي،
وإال لوسم كل الدليلني ابإللغاء ،فاملعارضة شيء واإللغاء شيء آخر ،يكون بعد املوازنة والرتجيح)) ،2ومن
انحية أخرى جند أن الذين يقولون إبلغاء هذه املصاحل مثلوا هلا مبا خيالف النص ،ومن املعلوم أن من ضوابط
املصلحة ،عدم خمالفتها للنص ،ومن األمثلة على املصاحل امللغاة :فتوى حيىي بن حيىي الليثي ،صاحب مالك
رمحهما هللا تعاىل لعبد الرمحن الداخل ملا واقع جاريته يف هنار رمضان ،مث ندم ندما شديدا ،فسأل الفقهاء عن
توبته وكفارته ،فأفتاه حيىي بصيام شهرين متتابعني ،فلما قال ذلك سكت بقية الفقهاء إجالال له ،فلما خرجوا
من عند امللك قالوا له :مل تفته مبذهب مالك؟ قال :لو فتحنا هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق
رقبة ،ولكن محلته على أصعب األمور لئال يعود.3
فهذه الفتوى وإن كان رمحه هللا يقصد هبا زجر امللك عن العود إىل انتهاك حرمة الشهر ،ورأى أنه ال
ي نزجر إال ابلصيام ،ليسر العتق واإلطعام عليه ،إال أن هذا القصد خمالف للنص ،عن ابن هريرة  قال" :
أتى إىل رسول هللا  رجل فقال :اي رسول هللا ،هلكت قال وما أهلكك؟ ،قال :وقعت على امرأيت يف رمضان،
قال :هل يستطيع أن تعتق رقبة؟ قال :ال ،قال :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ ،قال :ال ،قال :هل
تستطيع أن تطعم ستسن مسكينا؟ ،قال :ال ،قال :اجلس ،فأتى النيب بعرق فيه متر (( ،والعرق املكتمل
الضخم)) ،قال :تصدق به ،فقال :ما بني ال بيتها أحد أفقر منا ،قال :فضحك النيب  حىت بدت أنيابه،
قال :فخذه فأطعمه أهلك" ، 4وجاء يف شرح احلديث (( :رتب الثاين ابلفاء على فقد األول مث الثالث ابلفاء

 -1أصول الفقه للزحيلي .770/2
 -2تعليل األحكام ص .282
 -3نشر البنود على مراقي السعود لعبد هللا إبراهيم الشنقيطي  ،188/2طبع إبشراف اللجنة املشرتكة لنشر الرتاث اإلسالمي ودولة اإلمارات
العربية املتحدة ،واحملصول يف علم األصول لفخر الدين حممد الرازي حتقيق د .طه جابر العلواين  ،220/3/2ط ،1جامعة حممد بن سعود
اإلسالمية ،الرايض 1400ه 1980 -م.
 -4سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر وغريه ،كتاب الصوم ،ابب ما جاء يف كفارة رمضان  250/3رقم دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت
.723
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على فقد الثاين فدل على الرتتيب)) ،1وقال مالك ابلتخيري ،2مث إن قصر الكفارة على الصيام الذي فيه زجر
تفويت مصلحة العتق على العبيد ،وهي أرجح من مصلحة الزجر عن اإلفطار يف رمضان.
ويرتتب على مثل هذه الفتوى مفسدة عظيمة كما ذكر الغزايل(( :وفتح هذا الباب يؤدي إىل تغيري
مجيع حدود الشرائع ونصوصها  ،بسبب تغري األحوال ،مث إذا عرف ذلك من صنيع العلماء مل حتصل الثقة
بفتواهم ،وظن الناس أن كل ما يفتون به ،فهو حتريف من جهتهم ابلرأي)).3
وكذلك االعتماد على احلساب يف ثبوت الشهر ،فثبوت الشهر يتم ابلرؤية الشرعية ويستأنس فيه
ابحلساب لورود األدلة على ذلك ،4أما الدعوة إىل ترك الرؤية واالكتفاء ابحلساب فهي مردودة وضعيفة
ملعارضتها ألدلة موضوعة لتقرير أمر تعبد وشعائري ،تثبت مبوجبه فريضة الصيام احملكمة ،ومناسك احلج
القاطعة ،وألنه مفوت حلكم وأسرار كثرية ترتتب على الرؤية ،لعل من أمهها هتيئة املسلمني روحيا ووجدانيا
الست قبال الصيام واحلج ،وتعميم الفرحة والسعادة ابلعيدين ،وإشاعة األجواء املعنوية املؤدية إىل حتبيب الناس
يف الشعائر وتقريبهم منها ،وأعمال النظر يف األفق العالية والتأمل يف الكواكب السيارة وتطوير معارف الفضاء،
وغري ذلك من مدلوالت احلث على الرؤية ،صوما وإفطارا ،وحجا واعتمارا ،أتمال واختبارا.
ومن أمثلة ذلك  :5التسوية بني الذكور واإلانث يف املرياث بزعم املساواة ،إال أن هذه املصلحة ملغاة

ِ
ِ ِم ِ
ِ
ملخالفتها قول هللا تعاىل ﴿ :ي ِ
ِ ِ
وصي ُكم م ِ
ُ
اَّللُ يف أ َْوَالد ُك ْم للذ َك ِر مثْ ُل َحظ ْاألُنْثَيَ ْني فَإ ْن ُك من ن َساءً
ُ
اح َد ًة فَلَها النِصف وِألَب وي ِه لِ ُك ِل و ِ
ني فَلَه من ثُلُثَا ما تَرَك وإِ ْن َكانَت و ِ
اح ٍد ِمْن ُه َما
َ ْ ُ َ ََ ْ
فَ ْو َق اثْنَ تَ ْ ِ ُ
َ
ْ َ
َ َ َ
السد ِ
ِ
س ِمما تََرَك إِ ْن َكا َن لَهُ َولَ ٌد فَِإ ْن َملْ يَ ُك ْن لَهُ َولَ ٌد َوَوِرثَهُ أَبَ َواهُ فَِل ُِم ِه الثُّلُ ُ
ث فَِإ ْن َكا َن لَهُ
ُّ ُ ُ

 -1وهو مذهب اجلمهور كما يف املبسوط لشمس الدين السرخسي  ،17/3ط ،3دار املعرف بريوت.
 -2تفصيل مذهب مالك يف االستذكار البن عبدالرب ،حتقيق حسان عبداملنان د .حممود أمحد القيسية  ،25/4ط ،1مؤسسة النداء أبو ظيب
2002م.
 -3املستصفى  ،285/1وروضة الناظر وجنة املناظر للموفق بن قدامى املقدسي  ،413/1حتيق عبد الكرمي حممد النملة ،ط ،5السعودية
1998م.
 -4االجتهاد املقاصدي د .نور الدين اخلادمي كتاب األمة 1419 ،205/2ه .
 -5األدلة املختلف فيها ص  ،33وتعليل األحكام ص .282
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ِ ِِ
الس ُدس ِمن ب ع ِد و ِصيم ٍة ي ِ
ِ
وصي ِهبَا أ َْو َديْ ٍن آَ َاب ُؤُك ْم َوأَبْنَا ُؤُك ْم َال تَ ْد ُرو َن أَيُّ ُه ْم
إ ْخ َوةٌ فَِلُمه ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ
ِ
أَقْ رب لَ ُكم نَ ْفعا فَ ِريضةً ِمن مِ
ِ
يما ﴾.1
اَّلل إِ من م
يما َحك ً
اَّللَ َكا َن َعل ً
َُ ْ ً َ َ
وكذلك تغيري صالة اجلمعة إىل األحد ،فقد اقرتح أحدهم تغيري صالة اجلمعة للمقيمني يف أمريكا إىل

يوم األحد ،وذلك ملشاركة أكرب عدد ِمكن من املصلني ولتعميم الفائدة والنفع ،وقد اعرتض على هذا االقرتاح
املضحك أبنه وقوع يف التشريع ابهلوى والتشهي ،وتعطيل لثوابت العبادة والمتثال ،وأنه تغيري حلدود هللا تعاىل،
وتبديل ملا وضعه من أمارات وشروط وقرائن مضبوطة ال تقبل الزايدة والنقصان ،مهما تطورت احلياة وازدهرت

ضوا
احلضارات ،فاجلمعة عبادة حمددة بزمن معلوم وهو زوال يوم اجلمعة .2مَ وإِ َذا َرأ َْوا ِِتَ َارًة أ َْو َهلًْوا انْ َف ُّ
ِ
وك قَائِما قُل ما ِعْن َد مِ
ِ
ني ﴾.3
اَّلل َخ ْريٌ ِم َن اللم ْه ِو َوِم َن التِ َج َارِة َو م
اَّللُ َخ ْريُ المرا ِزق َ
إلَْي َها َوتََرُك َ ً ْ َ
القسم الثالث :املصاحل املرسلة.

 -1ضوابط املصلحة املرسلة:
اتفق األصوليون على حقيقة املصاحل املرسلة ،وتكاد تتطابق تعريفاهتم هلا .فقد عرفها الغزايل بقوله:
((ما مل يشهد له الشرع ابلبطالن ،وال ابعتبار نص معني)).4
وعرفها الدكتور البوطي(( :كل منفعة داخلة يف مقاصد الشارع ،دون أن يكون هلا شاهد ابالعتبار
أو االلغاء)) ،5كما عرفها الطاهر بن عاشور فقال(( :الشريعة أرسلتها ،فلم تنط هبا حكما معينا ،وال يلفى هلا
يف الشريعة نظر معني ،له حكم شرعي فتقاس عليه)) .6ويف هذه التعريفات رد على ابن احلاجب الذي عرفها
بقوله(( :هي اليت ال أصل هلا )).7

 -1سورة النساء اآلية .11
 -2االجتهاد املقاصدي  ،204/2د .نور الدين اخلادمي ،كتاب األمة1419 ،ه .
 -3سورة اجلمعة اآلية .9
 -4املستصفى .286/1وشرح تنقيح الفصول ،ألمحد بن إدريس القرايف ،ص  ،446ط ،2ودار عطوة .1993واإلحكام لآلمدي ،لعلي بن
حممد اآلمدي ،262/3،ط ،2املكتب اإلسالمي ،بريوت 1402ه .
 -5ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ،د .حممد سعيد البوطي ص  ،288مؤسسة الرسالة.
 -6مقاصد الشريعة االسالمية للشيخ حممد الطاهر بن عاشور حتقيق حممد الطاهر امليساوي ص  ،225ط ،1دار النفائس ،األردن .1999
 -7منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل البن احلاجب ص  ،208ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت.
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املصلحة امل رسلة هلا ضوابطها وشروطها ،وهي ليست مهملة وال مرتوكة لِلهواء والشهوات ،وللمتغريات
والتطورات ،وهذه الضوابط 1هي:
الضابط األول:
عدم معارضتها للنص الشرعي أو تفويتها له ،والنص الشرعي هو نص الكتاب والسنة ،وهو من حيث
داللته على معناه وحكمه نوعان:

النوع األول :النص القطعي :وهو النص املقطوع به يف داللته على معناه وحكمه ،مثل قوله تعاىل :قُ ْل
مِ
2
ص َال َة َوأ َْم ُرُه ْم ُش َورى بَْي نَ ُه ْم
ُه َو م
استَ َجابُوا لَِرهبِِ ْم َوأَقَ ُاموا ال م
ين ْ
اَّللُ أ َ
َح ٌد م﴾  ،وقوله تعاىلَ ﴿ :والذ َ
ِ
اه ْم يُْن ِف ُقو َن. 3 
َوِمما َرَزقْ نَ ُ
النوع الثاين :النص الظين ،وهو النص الذي يدل على أكثر من منعى وحكمة ،ومثاله قوله تعاىل :

والْمطَلم َقات يرتبمصن ِأبَنْ ُف ِس ِه من ثََالثَةَ قُر ٍ
اَّللُ ِيف أ َْر َح ِام ِه من
وء َوَال َِحي ُّل َهلُ من أَ ْن يَ ْكتُ ْم َن َما َخلَ َق م
َ ُ
ُ َََ ْ َ
ُ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ص َال ًحا َوَهلُ من
َح ُّق بَِرده من ِيف ذَل َ
ك إِ ْن أ ََر ُادوا إِ ْ
إ ْن ُك من يُ ْؤم من ِاب مَّلل َوالْيَ ْوم ْاآلَخ ِر َوبُعُولَتُ ُه من أ َ
ِمثْل الم ِذي علَي ِه من ِابلْمعر ِ
ِ
يم ،4فالقرء يف هذه اآلية
وف َولِ ِلر َج ِال َعلَْي ِه من َد َر َجةٌ َو م
َْ
اَّللُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
َ ُْ
ُ
يطلق على الطهر وعلى احليض.

الضابط الثاين:
عدم معارضتها لإلمجاع ،وهو الدليل الشرعي بعد النص ،وهو نوعان :قطعي وظين .فاإلمجاع القطعي،
كاإلمجاع على العبادات واملقدرات ،وحترمي اجلدة ،فهذا النوع ال يتغري بتغري املصلحة مهما كانت مشروعيتها
ومعقوليتها .وأما اإلمجاع الظين كاالتفاق على مسائل بناء على مراعاة العرف والعادة والظرف واملصلحة الظرفية
وغري ذلك ِما يتغري ويتبدل ،فهذا اإلمجاع للتبديل والتعديل.

 -1سلسلة املقاصد الشرعية د .نور الدين اخلادمي( ،)4ص  ،31ط ،1كنوز اشبيليا ،الرايض ،السعودية .2003
 -2سورة االخالص اآلية .1
 -3سورة الشورى اآلية .38
 -4سورة البقرة اآلية .228
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الضابط الثالث:
عدم معارضة املصلحة املرسلة للقياس :والقياس هو املصدر التشريعي الرابع بعد الكتاب والسنة واإلمجاع،
ومعناه إحلاق حادثة جديدة مل ينص أو جيمع على حكمها حبادثة قدمية نص أو أمجع على حكمها لالشرتاك
يف علة أو حكمة أو مصلحة.
ومثاهلا :قياس شحم اخلنزير على حلمه يف التحرمي لالشرتاك يف النجاسة والقذارة والضرر ،وقياس النفاس على
احليض يف حترمي الوطء لوجود األذى والضرر فيهما.
الضابط الرابع:
عدم تفويت املصلحة املرسلة ملصلحة أهم منها أو مساوية هلا :وهذا الضابط دقيق للغاية ،ويتوقف على إحاطة
عالية حبقيقة املصاحل ومراتبها وتعارضها وترجيحها.
ومعلوم أن املصاحل وحبسب عدة اعتبارات وحيثيات تتنوع وتتباين وتتداخل وترتجح .والرتجيح ينبين على تقدمي
املصلحة األهم على املصلحة املهمة ،كتقدمي املصلحة العامة على اخلاصة ،وتقدمي املصلحة القطعية على
املظنونة ،واملظنونة على احملتملة ،واحملتملة على املرهونة ،وكتقدمي املصلحة املتعدية على املصلحة القاهرة.
ومن األمثلة التقريبية لذلك ما يتعلق بتعامل املسلمني مع شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت) ،فهذا
التعامل قد يكون انفعا وقد يكون ضارا ،فجانب النفع فيه يتمثل يف مصلحة حيازة التقنية وتسهيل التبادل
وتيسري التواصل وجلب االستثمارات واألموال .وجانب الضرر فيه يتمثل يف إنفاق بعض األموال وبذل بعض
األوقات.
أمهية املصلحة املرسلة:
للمصلحة املرس لة أمهية كربى ،إذ هي من حماالت االجتهاد يف القضااي والنوازل املستجدة ،فيبحث اجملتهد يف
تلك املنافع ويلحقها مبكانتها من املقاصد ،وقد اختلف األصوليون يف االخذ ابملصاحل املرسلة ،اختالفا واسعا،
بني قائل هبا ورافض هلا ،حىت يف املذهب الواحد ،وقد شاع أن املالكية هم الذين يقولون هبا ،فيما املذاهب
األخرى تردها ونورد بعض األقوال اليت تدل على االختالف يف اعتبارها.
جاء يف شرح الكوكب املنري(( :قال بعض أصحابنا :أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل األصول واجلدل ،وقال
هبا مالك والشافعي يف قول قدمي ،وحكي عن أيب حذيفة)).1
 -1شرح الكوكب املنري  .433/4وقال ابن قدامة(( :والصحيح أن ذلك ليس حبجة)) ،روضة الناظر .415/1
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ويف اإلحكام لآلمدي(( :وقد اتفق الفقهاء من الشافعية واحلنفية وغريهم على امتناع التمسك به ،وهو احلق
إال ما نقل عن مالك أنه يقول به ،مع إنكار أصحابه لذلك عنه ،ولعل النقل إن صح عنه ،فاألشبه أنه مل يقل
بذلك يف كل مصلحة ،بل فيما كان من املصاحل الضرورية الكلية احلاصلة قطعا)).1
ويف خمتصر ابن احلاجب(( :وغري معترب هو املرسل ،فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا ،وإن كان
مالئما فقد صرح اإلمام الغزايل بقبوله ،وذكر عن مالك والشافعي واملختار رده)).2
وجاء يف التقرير والتحبري(( :واملصاحل املرسلة ،هي اليت ال يشهد هلا أصل ابالعتبار يف الشرع وال ابإللغاء،
وإن كانت على سنن املصاحل ،وتلقتها العقول ابلقبول ،وأثبتها مالك والشافعي يف قول قدمي ،ومنعها احلنفية
وغريهم ،منهم أكثر الشافعية ومتأخرو احلنابلة لعدم ما يشهد هلا ابالعتبار ولعدم أصل القياس فيها)).3
وما توصل إليه الدكتور البوطي وغريه 4بعد أن تتبع الفروع الفقهية يف املذاهب األربعة فقال(( :ثبت ما
يدل على أن األخذ ابالستصالح ،حمل اتفاق من أئمة املسلمني وعلمائهم ،وال ينايف ذلك أن كثريا من هؤالء
األئمة مل يعدوا االستصالح أصال مستقال يف االجتهاد ،فإهنم أدجموه يف األصول األخرى ،إذ اخلالف ال ينبغي
أن يكون يف التسمية والصطالحات)). 5
كما ذكر القرايف وغريه 6أن القول ابملصاحل املرسلة حمل اتفاق ،حيث يقول(( :وأما املصلحة املرسلة ،فاملنقول
أهنا خاصة بنا ،7وإذا تفقدت املذاهب ،وجدهتم إذا قاسوا ومجعوا وفرقوا بني املسألتني ،ال يطلبون شاهدا
ابالعتبار لذلك املعىن الذي به مجعوا أو فرقوا ،بل يكتفون مبطلق املناسبة ،وهذا هو املصلحة املرسلة ،هي
حينئذ يف مجيع املذاهب)).8

 -1اإلحكام لآلمدي .140/4
 -2خمتصر ابن احلاجب.242/2
 -3التقرير والتحبري .286/3
 -4تفصيل ذلك يف ضوابط املصلحة بعد أن نقل اتفاق الصحابة والتابعني على العمل هبا ص 319وأثر األدلة املختلف فيها ص 45
 -5ضوابط املصلحة ص .356
 -6قال ابن دقيق العيد(( :الذي ال شك فيه أن ملالك ترجيحا على غريه من الفقهاء يف هذا النوع ،ويليه أمحد بن حنبل ،وال يكاد خيلو غريها
من اعتباره يف اجلملة)) نزهة اخلاطر العاطر .415/1
 -7يقصد بذلك املالكية.
 -8شرح تنقيح الفصول ألمحد بن إدريس القرايف ص .394
23

السنـــة 2021م

العدد األول

وعن االحتجاج ابملصلحة املرسلة يقول الشيخ ابن عاشور(( :وال ينبغي الرتدد يف صحة االستناد إليها ،ألننا
إذا كنا نقول حبجية الق ياس ،الذي هو إحلاق جزء حلادث ،ال يعرف له حكم يف الشرع جبزء اثبت حكمه يف
الشريعة للمماثلة بينهما يف العلة املستنبطة ،وهي مصلحة جزئية ظنية غالبا ،لقلة صورالعلة املنصوصة ،فِلن
نقول حبجية القياس مصلحة كلية حادثة يف األمة ،ال يعرف هلا حكم على كلية اثبت اعتبارها يف الشريعة
ابستقراء أدلة الشريعة الذي هو قطعي أو ظين قريب من القطعي ،أوىل بنا وأجدر ابلقياس ،وأدخل يف
االحتجاج الشرعي)).1
 -3أمثلة من املصاحل املرسلة.
املصاحل املرسلة مثرة االجتهاد فيما ال نص فيه ،بعد عهد التشريع والعمل هبا هو روح الشريعة ،وقد عمل
الصحاب ة رضوان هللا عليهم ابملصاحل املرسلة ،وال يزال العلماء يف كل عصر ومصر يعملون هبا ،وإن مل يسموها
ابملصلحة املرسلة أو االستدالل وتقدم اتفاقهم على حقيقتها.
ومن أمثلة عمل الصحابة ابملصاحل املرسلة:2
 -1مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصديق  ،بعد أن استحر القتل يف احلفاظ يف معركة اليمامة إبشارة من
عمر بن اخلطاب  ،والقصد من ذلك حفظ القرآن واحملافظة عليه.
 -2إمجاعهم على حد شارب اخلمر مثانني جلدة يف خالفة عمر  ،وتبعه على ذلك اخللفاء وقضاة اإلسالم.
 -3عدم توزيع األراضي املفتوحة على املقاتلني ،واملقصد تقوية بيت املال ،وسد حاجات الدولة ،والقدرة على
اإلنفاق يف األوجه املختلفة.
ومن القضااي املعاصرة اليت تدخل يف نطاق املصاحل املرسلة:
 -1أن الزواج ال يثبت إال بوثيقة رمسية ،وال تسمع دعاوى اإلنكار إال هبا ،وذلك لكثرة ما يقع من اجلحود،
وما يرتتب عليه من ضياع حقوق الزوجة واألوالد ،فحفاظا على هذه احلقوق يقتضي منع عقد الزواج اخلارج
عن القانون.
 -2عقد البيع الذي ال يسجل ال ينقل امللكية ،حفاظا للمال

3

 -1مقاصد الشريعة االسالمية للشيخ حممد الطاهر بن عاشور حتقيق حممد بن الطاهر امليساوي ،ص.225
 -2تفصيل ذلك يف :مقاصد الشريعة البن عاشور ص ،228وضوابط املصلحة .380
 -3أنظر هذه األمثلة وغريهايف :علم أصول الفقه الشيخ عبد الوهاب خالف ،ص  ،85ونظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب د .أمحد الريسوين
ص  ،305ط ،4منشورات املعهد العايل للفكر اإلسالمي 1416ه .
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القسم الرابع :تقسيم املصلحة إىل عامة وخاصة واعتبار حصوهلا.
أ -املصاحل العامة:
هي املصاحل اليت تعود على األمة اإلسالمية أبكملها ،وابلتايل فإن األفراد ينتفعون هبا ألهنم جزء من هذه
األمة ،واملقصود ابملصاحل العامة هي ما خيص مجي ع الناس دون مراعاة فرد أو فئة ،فال خيتص هبا واحد دون
اآلخر ،وهو ما يعرب عنه حبقوق هللا احملضة أو ما يعرب عنه رجال القانون ابألمور املتعلقة ابلنظام العام ،غري أن
حقوق هللا تشمل املصاحل الدنيوية واألخروية ،وال ختتص ابلدنيوية كما يف القانون ،واحلق العام ينسب إىل
الدولة أيضا ألمهيته مع نفعه للشعب نفسه.1
قال الغزايل(( :املراد ابملصلحة العامة ما يعم جدواها ،وتشمل فائدهتا وال ختص الواحد املعني)) ،2وللمصاحل
العامة أمهية كربى فهي كالضرورة اخلاصة وهلذا كان اعتناء الشرع هبا أوىف وأكثر من اعتنائه ابملصاحل اخلاصة.3
واملصاحل العامة تشمل كافة مناحي احلياة اإلنسانية ماداي ومعنواي ،اقتصاداي وثقافيا واجتماعيا ،سياسيا

وعسكراي ،دينيا ودنيواي ،عمليا وأخالقيا ،دون فصل أو ِتزئة ،عمال بقوله تعاىلَ ﴿:ولْتَ ُك ْن ِمْن ُك ْم أُمةٌ
ِ
ِ
حو َن ﴾.4
يَ ْدعُو َن إِ َىل ْ
اخلَِْري َو َأيْ ُم ُرو َن ِابلْ َم ْع ُروف َويَْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ ُم ْفل ُ
أمثلة من املصاحل العامة:

 -1حفظ الدين من الزوال ،ألن مصلحة الدين أكمل املصاحل.
 -2حفظ كيان األمة اإلسالمية ومحاية املقدسات 5ومثل اإلمام العز لذلك مبسألة ترتس الكفار ابملسلمني،
وذكر أن قتل من ال ذنب له من املسلمني مفسدة إال إذا ترتس الكفار هبم ،وخيف من ذلك اصطالم
املسلمني ،ففي جواز ذلك خالف؛ ألن قتل عشرة من املسلمني أقل مفسدة من قتل مجيع املسلمني.7

 -1فلسفة التشريع ص .14
 -2شفاء الغليل لإلمام أيب حامد الغزايل حتقيق د .محد اعبيد الكبيسي ،رسالة الدكتوراه لكلية الشريعة ابألزهر ص .206
 -3قواعد األحكام .75/2
 -4سورة آل عمران اآلية .104
 -5مقاصد الشريعة اإلسالمية .228
 -6االصطالم :االستئصال ،واصطلم القوم :أبيدوا ،لسان العرب مادة (صلم) .12340
 -7قواعد األحكام ،95/1واإلهباج يف شرح املنهاج للسبكي وابنه  ،184/3ط ،1دار الكتب العلمية بريوت 1404ه 1984م.
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وعلل الشاطيب ذلك أبن املصاحل العامة مقدمة على املصاحل اخلاصة.1

 -3ضرورة احملافظة على وحدة األمة اإلسالمية وأن تظل قوية مرهوبة اجلانب ،قادرة على حفظ أراضيها
والدفاع عن أبنائها .ونقل عن عمر بن صاحل عن اإلمام العز قوله(( :لودعت الضرورة اليت تقتضي الدفاع عن
بالد املس لمني وعدم استيالء أهل الكفروالعناد على بالدهم جاز لويل األمر أخذ أموال املسلمني إذا مل يكن
للدولة أموال تكفي؛ ألن هذا الضرر خاص جيوز يف سبيل املصلحة العامة؛ ألن مقصود الشرع من ذلك محاية
الدين والدنيا.)) 2
وذكر الشاطيب أن وجه املصلحة هنا ظاهر ،فإنه لو مل يفعل اإلمام ذلك النظام لطلب الشوكة ،لصارت دايران
عرضة الستيالء الكفار عليها ،فإذا عورض هذا الضرر العظيم ابلضرر الالحق هلم أبخذ البعض من أمواهلم فال
ميارى يف ترجيح الثاين على األول وهو ِما يعلم عن مقصود الشرع قبل النظر يف الشواهد.3
 -4عدم احتكار األقوات لقوله (( : ال حيتكر إال خاطئ)) ،4ولعل احلكمة من حترمي االحتكار رفع الضرر
عن عامة الناس ،كما أمجع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام ،واضطر الناس عليه ،ومل جيدوا غريه أجرب
على بيعه دفعا للضر على الناس ،5وقال الشاطيب(( :احملتكر خاطئ ابحتكاره ،مرتكب للنهي ،مضر للناس،
فعلى اإلمام أن يدفع إضراره ابلناس على وجه ال يستضر هو به)).6
ب – املصلحة اخلاصة.
املصلحة اخلاصة هي مصلحة األفراد ،وال خالف يف أن صالح األفراد يثمر صالح اجملتمع ،وذكر ابن
عاشور(( :أن املصلحة اخلاصة هي ما فيه نفع اآلحاد ابعتبار صدور األفعال من آحادهم ليحصل إبصالحهم
صالح اجملتمع املركب منهم ،فااللتفات فيه ابتداء إىل األفراد ،وأما العموم فحاصل تبعا)) ،7واملقصود ابملصاحل

 -1املوافقات .350/2
 -2مقاصد الشريعة اإلسالمية عند العز بن عبد السالم د .عمر بن صاحل بن عمر ص  ،160ط ،1دار النفائس ،األردن 2003م.
 -3املوافقات .122 -121/2
 -4صحيح مسلم بشرح النووي ،كتاب املساقاة ،ابب حترمي االحتكار ،من حديث معمر بن عبد هللا  43/11والدارمي يف سنن ،كتاب يف النهي
عن االحتكار  ،164/2حيدر أابد1404 ،ه 1984م.
 -5صحيح مسلم بشرح النووي .43/11
 -6املوافقات .353/2
 -7مقاصد الشريعة اإلسالمية ص .166
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اخلاصة ،حق اإلنسان احملض وليس للنظام دخل فيه كحق امللكية وحق التعويض ،1ومن املصاحل اخلاصة ما
يلي:
 -1حفظ أموال األيتام واجملانني والعاجزين والغائبني.2
 -2حقوق املكلف على نفسه ابلكساء واملساكني والنفقات ،وكذلك حقوقه يف النوم وترك الرتهب.3
خامسا :مذاهب العلماء يف التعليل ابملصلحة.
يطلق التعليل عند علماء الصول إبطالقني:4
اإلطالق األول :يطلق ويراد به أن أحكام هللا وضعت حتقيقا ملصاحل العباد يف العاجل واألجل ،أي معللة
برعاية املصاحل.
اإلطالق الثاين :يطلق ويراد به علل األحكام الشرعية وكيفية استنباطها والوصول إليها ابلطرق املعروفة مبسالك
العلة.
واإلطالق األول هو ما اصطلح عليه بعض الباحثني (التعليل املصلحي).5
التعليل املصلحي ألحكام الشريعة أثري حوله خالف طويل ونزاع متشعب استعصى على بعض العلماء
تصنيف املذاهب فيه وحتقيقه حتقيقا علميا ،التصاله مبسألة تعليل أفعال هللا ،ورمبا هلذا االتصال الوثيق هبذا
األصل العقائدي ،مل يوفق بعض ال علماء يف نسبة القول لعدم تعليل األحكام إىل أصحابه ،بتعميم هذا الرأي
إىل أطراف مل تقل به البتة ،أو حصره يف أطراف حمددة دون استغراق ذلك إىل بقية القائلني به ،فاإلمام شهاب
الدين الزجناين مثال ينسب إىل مجاهري أهل السنة إنكار تعليل األحكام ابملصاحل ،والقول أبن األحكام الشرعية
عندهم " أثبتها هللا حتكما وتعبدا " ، 6أما ما قد يتعلق هبا من مصاحل العباد ،فإن ذال " اثبت ظنا وتبعا ال
أصال ومقصودا" ،7ومل يستثن من هذا التعميم إال األحناف  .ويذهب بعض الباحثني املعاصرين 8إىل أن اإلمام
 -1فلسفة التشريع ص .16
 -2قواعد األحكام .133 /1
 -3املصدر السابق .131/1
 -4املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ص .123
 -5الشاطيب ومقاصد الشريعة حلمادي لعبيدي ص  ،124ط ،1دار قتيبة ،دمشق 1992م.
 -66ختريج الفروع على األصول لشهاب الدين الزجناين ،حتقيق حممد أديب صاحل ص  ،38ط 5مؤسسة الرسالة ،بريوت 1994م.
 - 7املصدر السابق ص .38
 -8نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب د .أمحد الريسوين ص .209
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الشاطيب – فقيه املقاصد اليت أصبحت تعرف هبا – أيضا مل يوفق يف نسبة املواقف من التعليل ألصحاهبا،
حيث نسب القول إبنكار التعليل إىل اإلمام فخر الدين الرازي ،ومذهبه يف التعليل على الصحيح خالف
ذلك  ،1وللعلماء يف قضية تعليل األحكام ابملصاحل وعدم تعليلها أربع اِتاهات.2
االجتاه األول:
هذا االِتاه أنكر تعليل األحكام ابملص احل ،وقد ترتب على ذلك تركهم للقياس واالس تحس ان واملص احل
املرسلة ،وسد الذرائع وحنوها من األدلة اليت تعود إىل تعليل أصل األحكام ،واكتفوا ابلنصوص وحدها ،فإذا مل

جيدوا أخذوا حبكم االس تص حاب الذي هو اإلابحة األص لية ،3الثابتة بقوله تعاىلُ ﴿ :ه َو الم ِذي َخلَ َق
الس م ِاء فَس مواه من س بع َمسو ٍ
لَ ُكم ما ِيف ْاألَر ِ ِ
ِ
ات َوُه َو بِ ُك ِل َش ْي ٍء
ض َمج ًيعا مثُم ْ
ْ
َْ
اس تَ َوى إ َىل م َ َ ُ َ ْ َ ََ
ِ
يم .4وقد ترتب على إنكارهم أص ل تعليل األحكام إثبات الكثري من الفروع الفقهية الش اذة اليت ختالف
َعل ٌ

مقاصد الشارع.
االجتاه الثاين:

هذا االِتاه انقض مذهب الظاهرية ،وذهب إىل أن مقص ود الش ارع االلتفات إىل معىن األلفاظ ،حبيث ال
تعترب املع اين والنص وص إال هب ا على اإلطالق ،ف إن خ الف النص املعىن النظري طرح وق دم املعىن النظري،5
وهؤالء هم بعض احلنفية حيث قدموا الرأي على النص ،وانضم إليهم من احلنابلة جنم الدين الطويف.
االجتاه الثالث:
هو االِتاه الوس ط حيث اعتربوا األمرين معا على وجه ال يغلب فيه أحهما على اآلخر – املعىن والنص –
وهؤالء هم املالكية واحلنفية وبعض احلنابلة ،حيث قالوا ابلتعليل املصلحي ،لكن من غري إلزام هللا ،بل بتفضل

 -1قال الرازي يف التعليل(( :الوصف احلقيقي إذا كان ظاهرا مضبوطا جاز التعليل به ،أما الذي ال يكون كذلك مثل احلاجة إىل حتصيل املصلحة
ودفع املفسدة ،وهي اليت يسميها الفقهاء ابحلكمة فقد اختلفوا يف جواز التعليل به واألقرب جوازه))  .احملصول مع شرح نفائس األصول ،أليب بكر
الرازي ،حتقيق حممد عبد القادر عطار ،318 /4 ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت200 ،م.
 -2أصول الفقه للشيخ حممد أبو زهرة ص  ،293دار الفكر ،القاهرة.
 -3أصول الفقه للشيخ حممد أبو زهرة ص  ،506دار الفكر العريب القاهرة.
 -4سورة البقرة اآلية .29
 -5مقاصد الشريعة للشاطيب .392/2
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منه ومنة ،أما إذا تعارض النص والعقل فإنه جيب التفويض يف فهم القص د إىل هللا تعاىل((وهذا هو املذهب
الوسط الذي عليه الراسخون يف العلم ،والذي تعرف به مقاصد الشريعة )).1
االجتاه الرابع:
وهذا االِتاه حتفظ كثريا يف هذه املس ألة واكتفى ابلقول أبن املقاص د أو املص احل ليس ت علال لِلحكام ،وإَّنا
هي جمرد أمارات وعالمات عليها ،وهؤالء هم الشافعية وبعض احلنفية.2
واخلالص ة أن مجاهري العلماء من الص حابة والتابعني ومن جاء بعدهم ذهبوا(( :إىل أن أحكام الش رع معللة
جبلب املص احل للعبد دنيوية أو أخروية ودرء املفاس د عنها بكل أنواعها ،س واء ما كان منها معقول املعىن ،وما
مل يكن كذلك ،ومل خيالف يف هذا إال بعض الظاهرية )).3
واحلاص ل يف أص ل تعليل األحكام الش رعية ابملص احل ،أن التعليل أمر تقتض يه (( طبيعة التش ريع نفس ه من
حيث إن إرادة الش ارع قد أفرغت يف ص يغة لغوية تس تهدف معناها غاية أو مقص دا ش رعيا مرس وما يتوخى
الشارع االجتهاد من أهله يف تبينه علما ،وحتقيقه ومحايته من قبل املكلف واقعا وعمال ،وهذا املقصد هو روح
النص ومعقوله وإال كان التش ريع بال غاية ،وذلك أمر ال يتص ور وقوعه يف التش ريع الوض عي ،فض ال عن
التش ريع الس ماوي ،وإال كان العبث والتحكم وكالمها ال يش رع )) ،4والتعليل هبذا املعىن وس ع أفق الفقه
االس المي وكان له أثر كبري يف إنتاج (( القواعد الفقهية اليت ِتمع مفرتق املس ائل ،ولوال تعليل النص وص
والربط بني الفروع املختلفة بروابط جامعة من علل مس تنبطة من النص وص العامة ،أو بعلة خاص ة من نص
خ اص ،ف إن التعلي ل هو ال ذي فتح عني الفق ه ب ل إن التعلي ل هو الفق ه ،أو هو لب اب الفق ه ،ف ال ذين يغلقون
ابب التعليل يغلقون ابب الفقه نفس ه ،وإهنم إذ يغلقون ابب التعليل ال جيدون ما حيل حمله من أس اليب
االستنباط ،أو يغين غناه ،بل يرتكون األمر لالستصحاب ،وإن التعليل كما قلنا ليس الغرض منه إال أن نعرف
مقاص د الش ارع احلكيم من النص وص ،ومن يفعل ذلك فإَّنا يض يق واس عا ،وحيجر على العقول أن تفكر يف
ش رع هللا تعاىل لتطبقه على كل ما جيد من أحداث )) ،5والتعليل هبذا املعىن مل خيل عص ر من عص ور االس الم
 -1الشاطيب ومقاصد الشريعة ص .126
 -2أصول الفقه حملمد أبو زهرة ص .294
 -3مقاصد الشريعة االسالمية لطه جابر العلواين يف حواره مع عبداجلبار الرفاعي ص ( 76آفاق التجديد )
 -4حبوث مقارنة يف الفقه االسالمي وأصوله حملمد فتحي الدريين  ،144/1ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1994 ،م.
 -5ابن حزم أليب زهرة ص  ،352طبع دار الفكر العريب ،القاهرة 1979م.
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عن الكالم فيه ،يس توى يف ذلك عص ور االجتهاد وعص ور التقليد ،فقد كان معىن حاض را يف كل مرحلة من
مراحل التش ريع ،وغاية األمر أن أهل االجتهاد حبثوه حبثا نظراي ،حيث أن اجملتهد يعلل األحكام من خالل
اجتهاده دون الض وابط والقواعد اليت تتم هبا عملية التعليل ،أما املقلد فقد حدد الض وابط واحملاذير املناس بة
لعملية التعليل.1
وبذلك يثبت أن أحكام الشارع احلكيم معللة جبلب مصاحل العباد ودفع املفاسد عنهم.
وهللا من وراء القصد

 -j1تعليل احلكام ملصطفى حممد شليب ص  ،12دار النهضة  ،بريوت 1981م.
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اخلامتة
أرجوا أن أكون قد أصبت هديف يف هذا البحث املتواضع وأن أكون قد أسهمت ولو بشيء يسري يف توضيح
املسائل ووضعها يف نصاهبا وأود يف هناية هذا البحث اإلشارة إىل مجلة أمور:
أمهية تعليل األحكام ملصلحة املكلفني ،سواء أدركت العقول البشرية هذه الشرائع أم ال؟ ألن العقل البشري
يعجز عن إدراك املصاحل واملفاسد على التفصيل مبعزل عن نور الشريعة وضوئها.
 تقسيم املصاحل واملفاسد مع مراعاة عظم املصلحة وشر املفسدة ،فيقدم ما هو أعظمها نفعا للمكلف،وإذا اجتمعت قدم دفع املفسدة على جلب املفسدة.
 أن املصلحة الشرعية هلا خصائص وضوابط متيزها عن مصاحل األهواء ولو جاز تقدمي املصلحة وفقالنزوات والشهوات لسادة الفوضى يف العمل ،وألدى ذلك إىل تعطيل الشريعة من أساسها .فمن
ت راءت له املصلحة يف أمر ما وزينها له هواه عمل هبا ،وإذا تصور أن فيها مفسدة نبذها ،وذلك منتهى
االضطراب والفساد.
 شرعت الشريعة من املصاحل ما يتالءم مع حتقيق مقاصدها وحيافظ عليها ،ولوال ذلك لفات الكثريولذا كان اعتناؤها ابملصاحل كاعتنائها ابملفاسد.
 وقد ذهب مجاه ري العلماء إىل أن أحكام الشرع معللة جبلب املصلحة للعبد دنيوية وأخروية ودرءاملفاسد عنها بكل أنواعها ،سواء ما كان منها معقول املعىن ،وما مل يكن كذلك ومل خيالف يف ذلك
أهل الظاهر.
يف اخلتام أسأل هللا التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملي
وصل هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعي.
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قائمة املصادر واملراجع
 -1القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم.

 -2اإلهباج يف شرح املنهاج للسبكي وابنه ،دار الكتب العلمية بريوت 1404ه 1894م.
 -3ابن حزم أليب زهرة ،طبع دار الفكر العريب ،القاهرة 1979م.
 -4أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ملصطفى أديب البغة ،دمشق.
 -5االجتهاد املقاصدي د .نور الدين اخلادمي كتاب األمة 1419ه.،
 -6األحكام يف أصول األحكام لعلي بن حممد اآلمدي ط ،2املكتب اإلسالمي ،بريوت1402 ،ه .
 -7االستذكار البن عبد الرب ،حتقيق حسان عبد املنان ود .حممود أمحد القيسية ،ط ،1مؤسسة النداء أبو
ظيب 2002م.
 -8أصول الفقه اإلسالمي للدكتور أمحد فراج حسني منشورات احلليب احلقوقية ،شارع القنطاري ،بريوت،
2004م.
 -9أصول الفقه اإلسالمي حممد أبو زهرة ،دار الفكر ،القاهرة.
 -10أصول الفقه اإلسالمي د .وهبه الزحيلي ،ط ،1دار الفكر ،دمشق 1406ه .
 -11حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله حملمد فتحي الدريين ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1971 ،م.
 -12ختريج الفروع على الصول لشهاب الدين الزجناين ،حتقيق حممد أديب الصاحل ،ط ،5مؤسسة الرسالة،
بريوت 1994م.
 -13اتريخ املذاهب الفقهية حملمد أبو زهرة ،دار الفكر العريب ،القاهرة.
 -14التقرير والتحبري البن مهام ،ط ،1املطبعة األمريية.
 -15تعليل األحكام ملصطفى حممد شليب ،دار النهضة العربية ،بريوت 1981م.
 -16روضة الناظر وجنة املناظر للموفق ابن قدامة ،حتقيق عبد الكرمي حممد النملة ،ط ،5السعودية 1998م.
 -17سلسلة املقاصد الشرعية د .نور الدين اخلادمي ،ط ،1كنوز اشبيليا ،الرايض ،السعودية 2003م.
 -18سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر وغريه ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -19سنن الدارمي ،ط حيدر أابد1404 ،ه 1984م.
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 -20الشاطيب ومقاصد الشريعة امحادي لعبيدي ،ط ،1دار قتيبة ،دمشق 1992م.
 -21شرح تنقيح الفصول ألمحد بن إدريس القرايف ،ط ،2دار عطوة 1992م.
 -22شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير حملمد بن أمحد بن عبد العزيز بن النجار ،ط ،1جامعة أم
القرى ،مكة1987م.
 -23شفاء الغليل لإلمام أيب حامد الغزايل حتقيق د .محد اعبيد الكبيسي ،رسالة دكتوراه بكلية الشريعة ابلزهر.
 -24صحيح البخاري ،ضبطه ورقمه د .مصطفى الديب البغة ،ط ،3دار ابن كثري 1987م.
 -25صحيح مسلم ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة.
 -26ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية د .حممد سعيد البوطي ،مؤسسة الرسالة.
 -27علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خالف ،ط ،12دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،الكويت
1398ه 1978 -م.
 -28علم املقاصد الشرعية د .نور الدين اخلادمي ط ،1مكتبة لعبيكان 1421ه .
 -29فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السالم ،حتقيق :مصطفى عاشور ،طبع ونشر مكتبة القرآن.
 -30فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ،اعتىن به :أبو عبد هللا حممود اجلميل ،ط،1
مكتبة الصفا القاهرة 2003م.
 -31فلسفة التشريع ملصطفى الزملي ،دار الرسالة ،بغداد 1979م.
 -32قواعد احلكام يف مصاحل النام لإلمام أيب حممد عز الدين بن عبد السالم السلمي ،ط ،1دار البيان
العريب 1421ه 2002م.
 -33لسان العرب البن منظور ،إعداد يوسف حياط ،دار لسان العرب ،بريوت.
 -34املبسوط لشمس الدين الشرخسي ،ط ،3دار املعارف بريوت.
 -35احملصول يف علم األصول لفخر الدين حممد الرازي حتقيق  :طه جابر العلواين ،ط ،1جامعة حممد بن
سعود اإلسالمية ،الرايض 1400ه 1980م.
 -36احملصول مع شرح نفائس الصول ،أليب بكر الرازي ،حتقيق حممد عبد القادر عطار ،ط ،1دار الكتب
العلمية بريوت2000 ،م.
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 -37خمتصر ابن احلاجب ،بشرح العضضاالجي ،مراجعة :شعبان حممد إمساعيل ،مكتبة الكليات ،القاهرة،
1973م.
 -38املستصفى أليب حامد الغزايل ،حتقيق حممد سليمان األشقر ،ط ،1مؤسسة الرسالة بريوت 1997م.
 -39املصباح املنري ألمحد الفيومي ،املكتبة العصرية ،بريوت.
 -40املقاصد الشرعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي د .حممد عبد العاطي علي ،دار احلديث ،القاهرة 1427ه .
 -41املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية د .يوسف حامد العامل ،ط ،3دار احلديث ،القاهرة 1997م.
 -42مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السالم د .عمر بن صاحل بن عمر ،ط ،1دار النفائس األردن
2003م.
 -43مقاصد الشريعة اإلسالمية للشيخ حممد الطاهر بن عاشور حتقيق حممد ابن الطاهر امليساوي ط ،1دار
النفائس األردن 1999م.
 -44منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل البن احلاجب ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -45نشر البنود على مراقي السعود لعبد هللا إبراهيم الشنقيطي ،طبع إبشراف اللجنة املشرتكة انشر الرتاث
اإلسالمي ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
 -46نظرية املصلحة يف التشريع اإلسالمي ملصطفى زيد ،دار الفكر العريب 1374ه .
 -47نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب د .أمحد الريسوين ،ط ،4منشورات املعهد العايل للفكر اإلسالمي
1416ه .
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التحكيم عند فقهاء الشريعــة اإلسالميــة مع مقارنته
بإيجاز مع القانون الليبي

د .إبـ ـ ـراهي ـ ـ ـم عبد السالم الف ـ ـرد
عضو هيئة التدريس بكلية القانون
جامـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ال ـم ـ ـرقب
بسم هللا الرمحن الرحيم
وصلى هللا وسلم على خليله املصطفى حممد بن عبد هللا وعلى آله ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين.
املقدمـ ـ ـ ـ ـة:
عرف العرب مبدأ التحكيم منذ القدم ،وقد كان التحكيم سبباً يف القضاء على العديد من النزاعات بينهم،

ف نفر من العرب قدميا واشتهروا أبهنم حمكمني،
ووضع حلوالً لكثري من الصراعات بني القبائل واألفراد ،وقد عُ ِر َ
()1

منهم أكثم بن صيفي بن رابح ،وعامر بن الظرب العدواين ،وحاجب بن زرارة بن عدس التميمي  ،وهاشم
بن عبد مناف ،وأبو طالب بن عبداملطلب عم الرسول صلى هللا عليه وسلم وحتكمت قريش وخزاعة إىل
()2

يعمر بن عوف يف والية البيت احلرام  ،وحتاكم عبداملطلب جد النيب صلى هللا عليه وسلم وقريش عندما
()3

انزعته يف ِتديد حفر بئر زمزم إىل كاهنة بين سعد أبطراف الشام .
وحتكمت قريش إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل بعثته عندما تنازعت شرف وضع احلجر االسود
()4

يف مكانه عند إعادة بناء الكعبة املشرفة .

( )1انظر جواد علي ،املفصل يف اتريخ العرب اإلسالم  .309 /10وابن كثري يف السرية .134/1
( )2انظر املرجع السابق.43 /7 ،
( )3انظر السهيلي يف الروض األنور .148/1
( )4انظر ابن هشام يف السرية .214/1
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وبعد ظهور االسالم وانتشاره أخد مبدأ التحكيم حيزاًكبرياً من االهتمام ،وكان أداة حلل العديد من املشاكل
بني بعض املسلمني مع بعض ،وكذلك حلل بعض املشاكل اليت كانت بينهم وبني من جاورهم يف املدينة من
غري املسلمني ،ويف هذا البحث فإننا سوف نقسم هدا العمل إىل ثالثة مباحث ,حبيث ينصب املبحث األول
على مفاهيم التحكيم وماهيته ,مث خنصص املبحث الثاين للتنظيم وإجراءات التحكيم ،واملبحث الثالث وهو
مقارنة موجزة بني التحكيم عند الفقهاء وبني القانون رقم

()4

لسنة 2010م .بشأن التوفيق والتحكيم الصادر

من جهة التشريع يف ليبيا ،وخنت م خبامتة تبني ما توصل إليه الباحث من نتائج ونديل البحث ابملصادر واملراجع.
وما التوفيق إال من عند هللا تعاىل وهو املستعان.
املبحث األول:
مفاهيم التحكيم.
كام وقد َح َك َم
أح ٌ
ْم ابلضم :ال َقضاءُْ ،
التعريف اللغوي :التحكيم يف اللغة مصدر للفعل حكم مبعىن قضى ،احلُك ُ
ِ
األم ِر َْحتكيماًَ :أمَرهُ أن َْحي ُك َم
وح مك َمهُ يف ْ
َ
كومةً ،وحا َك َمهُ إىل احلاك ِمَ :دعاهُ
وخاص َمهَُ .
وح َ
ْماً ُ
عليه ابأل َْم ِر ُحك َ
()1
كومةُ .
فاحتَ َك َم َ
وحتَ مك َمَ :
ْمه و ْ
ْ
ومةُ واحلُ َ
االس ُم :األُ ْح ُك َ
جاز فيه ُحك ُ

حكما ليحكم بينهما فيما اشتجرا فيه
التعريف االصطالحي :هو تولية متنازعني ً

()2

وقد عرفت املادة ( )١٧٩٠من جملة األحكام العدلية التحكيم على أنه ":اختاذ اخلصمني حاكماً

آخر برضامها ،لفصل خصومتهما ودعوامها"..
والتحكيم ينقسم إىل قسمني حتكيم اجباري ،وحتكيم اختياري ،وهو األساس واالستثناء االجباري والذي
يصدر أبمر القاضي ،والبد من اشرتاط ذلك يف العقد أو بداية املخاصمة ،ويتفق مع الوساطة يف اختيارية
()3

تطبيق احلكم .

( )1انظر الفريوزآابدي ،القاموس احمليط  .1415 /1وحممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح .62 / 1 ،وإبراهيم مصطفى
وأخرين ،املعجم الوسيط.190 / 1 ،
( )2انظر زين الدين ابن جنيم احلنفي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق.24 / 7 ،
( )3انظر الكوين اعبودة ،قانون علم القضاء ،النشاط القضائي ،ص.307
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ففي االختياري يكون رضا الطرفني هو أساس تنفيذ احلكم الصادر من هيئة التحكيم ،وأما االجباري وهو
كرها.
ما أيمر به القاضي ،أو يكون شرطاً يف العقد ،فإن تنفيذ احلكم الصادر يكون واجبًا أما ً
طوعا أو ً

فالتحكيم نزول اخلصوم عن االلتجاء إىل القضاء والتزامهم بطرح موضوع النزاع على حمكم أو أكثر ليفصل
()1

فيه حبكم ملزم للخصوم .
مشروعية التحكيم يف الذكر احلكيم:
وردت الكثري من اآلايت الدالة على مشروعية التحكيم يف القرآن العظيم منها:
اَّللِ ورسولِِه لِيح ُكم ب ي نَ هم إِذَا فَ ِر ِ
ِ
ِ
ضو َن [ .سورة النور ،اآلية .]48
يق مْن ُه ْم ُم ْع ِر ُ
ٌ
قول هللا تعاىلَ  :وإذَا ُدعُوا إ َىل م َ َ ُ َ ْ َ َْ ُ ْ
وقال جل وعال :إِمَّنَا َكا َن قَو َل الْمؤِمنِني إِذَا دعوا إِ َىل مِ ِ ِ
ك
اَّلل َوَر ُسول ِه ليَ ْح ُك َم بَْي نَ ُه ْم أَ ْن يَ ُقولُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُولَئِ َ
ْ ُْ َ ُ ُ
ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن [ .النور ،اآلية.]51
مِ
صْي َد َوأَنْتُ ْم ُح ُرٌم َوَم ْن قَتَ لَهُ ِمنْ ُك ْم ُمتَ َع ِم ًدا فَ َجَزاءٌ ِمثْ ُل َما قَتَ َل
ين َآمنُوا َال تَ ْقتُلُوا ال م
وقال هللا تعاىلَ  :اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِِ
ِ
وق َوَاب َل
ك ِصيَ ًاما لِيَ ُذ َ
ني أ َْو َع ْد ُل ذَل َ
ام َم َساك َ
مارةٌ طَ َع ُ
م َن الن َ
مع ِم َْحي ُك ُم به ذَ َوا َع ْدل منْ ُك ْم َه ْد ًاي َابل َغ الْ َك ْعبَة أ َْو َكف َ
اَّللُ َع ِز ٌيز ذُو انْتِ َق ٍام[ املائدة ،اآلية .]95
اَّللُ ِمنْهُ َو م
ف َوَم ْن َع َاد فَيَ نْ تَ ِق ُم م
أ َْم ِرهِ َع َفا م
اَّللُ َع مما َسلَ َ
ص َال ًحا يُ َوفِ ِق
وقال هللا تعاىلَ  :وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم ِش َق َ
اق بَْينِ ِه َما فَابْ َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أ َْهلِ ِه َو َح َك ًما ِم ْن أ َْهلِ َها إِ ْن يُِر َ
يدا إِ ْ
ِ
يما َخبِ ًريا[ النساء ،اآلية.]35
اَّللُ بَْي نَ ُه َما إِ من م
م
اَّللَ َكا َن َعل ً
وقال هللا تعاىل :فالَ وربِك الَ ي ؤِمنو َن ح مىت ُحيكِم َ ِ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم مثُم الَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم
وك ف َ
ََ َ ُْ ُ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
يما[ سورة النساء ،اآلية .]65
َحَر ًجا ِمما قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسل ُمواْ تَ ْسل ً
ِ
وقال هللا تعاىل :إِ من اَّلل أيْمرُكم أَن تئدوا األَم َ ِ
ني الن ِ
ماس أَن َْحت ُك ُمواْ ِابلْ َع ْد ِل إِ من
اانت إِ َىل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُم بَْ َ
َ
َ َ ُُ ْ
اَّلل نِعِ مما يعِظُ ُكم بِِه إِ من اَّلل َكا َن َِمسيعا ب ِ
ص ًريا [ سورة النساء ،اآلية .]58
ً َ
َ
َ
َ

( )1انظر أمحد أبو الوفاء ،التحكيم االختياري واالجباري ،ص.15
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ويف السنة النبوية املطهرة وردت الكثري من األدلة املشرعة للتحكيم منها:

رضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتحكيم سعد بن معاذ رضي هللا عنه يف أمر اليهود من بين قريظة،
()1

حني جنحوا إىل ذلك ورضوا ابلنزول على حكمه .
وكذلك ما روى عن عبد هللا بن كعب عن كعب بن مالك رضي هللا عنه ملا تنازع مع ابن أيب حدرد يف
دين له عليه ،فخرج الرسول صلى هللا عليه وسلم إليهما ومها يتنازعان فنادى« :اي كعب ،وأشار بيده أن
ضع الشطر» .فقال كعب قد فعلت اي رسول هللا .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :قم فأقضه»

(.)2
()3

كما رضي صلى هللا عليه وسلم بتحكيم األعور بن شامة يف أمر بين العنرب حني انتهبوا أموال الزكاة .
وحتكيم النيب صلى هللا عليه وسلم أليب بكر الصديق رضي هللا عنه فيما وقع بينه وبني عائشة رضي
هللا عنها حيث قالت« :كان بيين وبني النيب صلى هللا عليه وسلم كالم ،فقال :أجعل بيين وبينك عمر،
()4

فقلت :ال ،قال :أجعل بيين وبينك أابك ،قالت :نعم . »....
أيضا ما روي عن أيب ملكية رمحه هللا تعاىل «أن عثمان رضي هللا تعاىل عنه ابتاع من طلحة بن عبيد
و ً

هللا رضي هللا تعاىل عنه أرضا له ابلكوفة ،فلما تبايعا ندم عثمان ،مث قال ابيعتك ما مل أره ،فقال طلحة :إَّنا

النظر يل ،إَّنا ابتعت مغيبا ،وأما أنت فقد رأيت ابتعت .فجعال بينهما حكما ،فحكما جبري بن مطعم رضي
()5

هللا تعاىل فقضى على عثمان أن البيع جائز ،وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا» .
وعن عبد الرمحن بن قيس بن حممد بن األشعث عن أبيه عن جده ،قال :اشرتى األشعث رقي ًقا
من رقيق اخلمس ،من عبد هللا بعشرين أل ًفا ،فأرسل عبد هللا يف مثنهم ،فقال :إَّنا أخذهتم بعشرة أالف ،فقال
رجال يكون بيين وبينك ،فقال األشعث :أنت بيين وبني نفسك؟ فقال عبد هللا :فإين مسعت
عبد هللا :فاخرت ً

( )1أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  ،268/5حديث رقم .10727
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه  ،101/1حديث رقم .471
( )3انظر ابن حجر يف االصابة .246/1
( )4أخرجه الطرباين يف املعجم االوسط  ،135/5حديث رقم .4879
( )5أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  ،268/5حديث رقم .10727
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« :إذا اختلف البيعان ،وليس بينهما بينة ،فهو ما يقول رب السلعة أو
()1

يتتاركان» .

ض ِاء
ص َل الْ َق َ
وم إِذَا َكا َن بَْي نَ ُه ْم قَ َرابَةٌ فَإِ من فَ ْ
صَ
«رُّدوا ا ْخلُ ُ
وقد روى مسعر بن أزهر عن حمارب قال :قال عمرَ :
()2

ث بَْي نَ ُه ُم الشمنَآن» .
يُ َور ُ

اإلمجاع :امجع فقهاء املسلمني على جواز التحكيم ،والعمل به يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أحدا إال احلرورية فإهنم قد اعرتضوا على حكومة علي ومعاوية
وعمل به اخللفاء من بعده ومل خيالف منهم ً
()3

رضي هللا عنهما .
ما الفرق بي التحكيم والوساطة والصلح والقضاء؟
التحكيم :يكون احلكم فيه إلز ًاما وخيتار فيه أطراف النزاع هيئة التحكيم أو تؤلف برضائهم هبا ،وإذا مل يرض

أحد الطرفني عن حكم التحكيم فله االلتجاء للقضاء ابلطعن أو االستئناف ما مل يتفق األطراف على خالف

ذلك ،وإبمكاهنما االِتاه إىل القضاء ،فهو شبيه جبلسات احملاكم وأحكامها من حيث الزامية التنفيذ والطعن
فيها.
"وإن حكم اخلصمان رجالً يصلح للقضاء جاز ،ولزم حكمه وإن مل يرتاضيا به بعد احلكم ،لكن إن رجع فيه
()4

أحدمها قبل أن حيكم امتنع احلكم" .
الوساطة :هي ما يقوم به أهل اخلري لفض نزاع وقع بني طرفني من تلقاء أنفسهم أو تكون بتكليف من الطرفني
أو أحدمها للتوسط يف فض النزاع ،وفيها غالبًا ما يقوم الوسيط بتدارس النزاع مع الطرفني كل على حدا ،أو
معا لتدارس موضوع النزاع ،واقرتاح احللول اليت ترضي الطرفني ،واحلكم يف الوساطة غري ملزم إال
مها جمتمعان ً
()5

إذا رضيا الطرفني بذلك .
( )1أخرجه أبوداود يف سننه  ،304 /3حديث رقم .3513
( )2أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،66/6 ،حديث رقم .11696
( )3انظر ابن عابدين احلاشية  ،310 /3والبدائع .140 /7
( )4انظر أمحد بن النقيب املصري ،عمدة السالك وعدة الناسك ،ص .163
( )5انظر أمحد الفقيه .قراءة يف مشروع قانون الوساطة ابملغرب ،ص.41
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مجيعا ،ويستطيع أي طرف االنسحاب من هذه الوساطة مىت
ونرى أن احللول تنبثق من خالل األطراف ً
()1

شاء دون أن مينعه أحد وميكنه أن يلتجئ لطرق أخرى لفض النزاع .
الصلح :هو تدخل أهل اخلري من املعارف أو األهل واالقارب للمصاحلة بني طريف نزاع واقع أو متوقع الوقوع
وبرضى من الطرفني أو بتنازل أحدمها عن جزء من حقه والوصول إيل احلكم يكون اختياراي ،وتنفيد احلكم
ملزما وغري قابل للطعن إن مت ابلطرق الرمسية ،وإن كان قابالً للبطالن والفسخ إذا خالف أحكام الشريعة،
يكون ً
وهو متداخل مع التحكيم يف كثري من اخلصائص واالجراءات والفرق بينهما أن الصلح الوصول للحكم فيه
( )

ملزما للطرفني . 2
برضى ومشاركة أطراف النزاع ،وإذا اختذ احلكم الصبغة الرمسية يكون ً
وإذا كان تكليف هيئة الصلح من القاضي املختص ،فله حبسب التكليف أن ميضي الصلح أو يعدله أو يلغيه
()3

ظاهرا بينًا .
إذا وجد به عيبًا
ً
فاضحا خمال ًفا للشريعة أو كان به ً
ظلما ً
القضاء :يتميز أبن القاضي فيه مكلف من ويل األمر الذي بيده أمر البالد ،واخلصوم جمربون على املثول أمامه
على كل حال ،وحكمه انفذ عليهم ،وال حيق ألحد االنسحاب من اجللسات أو االعرتاض على سريها إال
قانوان ،وللقضاء نظم دقيقة يف دفع الرسوم ،وتقدمي صحائف
ابلوسائل املعروفة واحملددة حسب اإلجراءات املبينة ً
الدعوى ،وحتديد اجللسات واإلعالم هبا ،وشروط صحتها ،وغريه من األمور املنظمة للعملية القضائية ،وأحكام
()4

القضاء ملزمة ،وجيوز الطعن فيها ابلطرق احملددة حبسب االجراءات القانونية ،ويف مواعيد حمددة .
اثنيا :خصائص التحكيم:
الكتابة:
جيب أن يكون االتفاق على التحكيم مكتوابً؛ حيت ميكن إلزام األطراف به ،وسواء أكان عقد التحكيم حمرراً
بعقد رمسي أو عريف ،ينبغي كتابته حىت يكون حجة على األطراف إذا ما قبلوا اللجوء إىل التحكيم ،فيحدد فيه
( )1انظر أمين مساعدة .الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات يف القانون األردين ،ص.1937
وراجع أيضا نص املادة  2من القانون رقم  ،12لسنة 2006م .بشأن الوساطة األردين .وعبد اجمليد اغميجة ،نظام الوساطة االتفاقية يف املغرب،
ص.72
( )2انظر مالك املدونة ...255،256 /2وما بعدها.
( )3انظر ابن فرحون ،تبصرة احلكام .56 :54 /2
( )4انظر نفس املصدر .20 :9/1
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عياان ،وحيدد مضمون موضوع النزاع وأمساء اخلصوم ،واملدى الزمين
قبوهلم للتحكيم ،وحيدد فيه احملكمون ً
( )

للتحكيم ،واملذهب أو املبادي أو القانون الذي سيكون أساس يف التحكيم ويثبت ذلك يف ذات العقد . 1
حيادية احلاكم أو هيئة التحكيم:
ونعين هبا أن احلاكم أو هيئة التحكيم جيب أن يقسموا على احليادية ،وأال جيامل اأاي من األطراف يف املنازعة
اليت حيكموا فيها ،واحليادية هي النزاهة يف أداء الوظيفة عندما يعرض عليهم النزاع

(.)2

احرتام السرية:
إن من املهم احرتام السرية ،فاحلكمان يقسمان على السرية واحليادية ،قبل بدء أعمال التحكيم ،وخصوص
أن اطالع احلكمني على الدفاتر والسجالت واملستندات ،واإلفادات القولية ،أو املكتوبة للخصوم أمر ضروري
ضررا ابلغًا ابخلصوم ،فوجب التكتم واحملافظة على سرية أعمال
فإذا تسربت تلك املعلومات قد حيدث ذلك ً

مجيعا (.)3
التحكيم ً

سهولة اإلجراءات:
التحكيم عملية سهلة تتم بواسطة من مت اختيارهم من أطراف النزاع ووثقوا فيهم ،وبعد قبوهلم للمهمة ،وحيث
أن هيئة التحكيم متفرغة هلذه املهمة ،فلهم حتديد مواعيد أعمال التحكيم حبسب ظروف أطراف اخلصومة
واحملكمني ،فلهم وحدهم حتديد مواعيد جلسات التحكيم ،مع سهولة تقدمي املستندات والواثئق

(.)4

مبدأ املواجهة واملساواة بي اخلصوم:
جيب على املكلف ابلتحكيم أن يواجه اخلصوم لتقدمي دفوعهم وما يتعلق مبوضوع النزاع من مستندات وسجالت
وواثئق ،وأن يسوى بينهم يف املعاملة ويف اجللوس وااتحة الفرصة ألبداء اآلراء واألقوال.

نهاج املسلم .314 /1
( )1انظر جابر بن موسى اجلزائريِ ،م
ُ ُ
( )2انظر موسوعة الفقه اإلسالمي .237/10
( )3انظر عبد القادر عبودة ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي .402/2
( )4انظر د .احلاج الدوش ،التحكيم والتوفيق كمطور للقضاء الشرعي يف العصر احلاضر.21/14.
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حق إهناء سري التحكيم:
إذا انعقد التحكيم فال حيق ألي طرف االنسحاب من التحكيم بعد البدء يف أعماله ،وهليئة التحكيم أن
تصدر قرار التحكيم وأيخذ هذا القرار طابع اإللزام ،أما قبل اختاذ إجراءات التحكيم فلكل طرف احلق يف
إيقاف التحكيم.1
السرعة واملرونة وقلة التكاليف:
يتميز التحكيم بسرعة اإلجراءات ،واملرونة يف طرق املعاملة ،وتقدمي الدفوع واملستندات ،واملواجهة بني
اخلصوم ،وحتديد مواعيد اجللسات ،والبعد عن التكاليف الباهظة من دفع رسوم وأجرة حمامني.2
احرتام مواعيد إجراءات التحكيم:
جيب على احملكمني حتديد املواعيد ابلتنسيق مع أطراف النزاع وابالغهم هبا ،وعلى أطراف النزاع أن حيرتموا
املواعيد املضروبة جللسات التحكيم ،أو لتقدمي الدفوع والسجالت واملستندات والواثئق.
حق االنسحاب من التحكيم:
حيق للمحكمني أن ينسحبوا من التحكيم أو أحدمها قبل الشروع يف أعمال التحكيم ،ومىت مل تسمح هلم
الظروف ابالستمرار يف مهمتهم املنوطة هبم ،وذلك بعد ابالغ أطراف النزاع ،وعلى أطراف النزاع اختيار البديل
عنهم ،واالتفاق مع من مت اختياره بديالً على السري يف التحكيم ،وأن يستلم ما بعهدة احملكمني السابقني من
حماضر للجلسات ومستندات وواثئق ،وأن يكون ذلك ابلصفة الرمسية أي التسليم واالستالم

.3

التحكيم أبنه ال يورث الضغائن بي املتخاصمي:
وقد قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه« :ردوا اخلصوم حىت يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن
()4

بني الناس» .
وذلك ألهنم هم من خيتارون من يثقون فيه للحكم بينهم ،وكذلك خيتارون املبادئ احلاكمة لفض النزاع.
 1انظر علي حيدر خواجه أمني أفندي ،درر احلكام يف شرح جملة األحكام.695/4،
 2انظر د .احلاج الدوش ،التحكيم والتوفيق كمطور للقضاء الشرعي يف العصر احلاضر.
( )3انظر علي حيدر خواجه أمني أفندي ،درر احلكام يف شرح جملة األحكام.700/4 ،
( )4انظر عالء الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي ،كنز العمال  ،805/5حديث رقم .14438
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املبحث الثاين :التنظيم وإجراءات التحكيم

وللتحكيم عناصر حمددة جيب توفرها حىت ميكننا أن نسم ما نقوم به أنه عملية حتكيمية لفض نزاع معني.
()1

ومن أهم عناصر التحكيم :
 1االتفاق مسب ًقا يف أحد بنود العقد على اللجوء للتحكيم يف حالة حدوث نزاع بني الطرفني أو اخلشية من
وقوع النزاع مستقبالً ،وقد يتم االتفاق على اللجوء للتحكيم بعد وقوع النزاع وحتققه من أطراف النزاع ،وجيب
أن ينص على نوع التحكيم ملزم أو غري ملزم أثناء االتفاق على اللجوء للتحكيم من األطراف.
 2حتديد واختيار هيئة التحكيم من أطراف النزاع أنفسهم ،مينح هذه اهليئة حق صالحيات القيام أبعمال
التحكيم ،والفصل يف موضوع النزاع بقرار ملزم ألطراف اخلصومة.
 3وجود خصومة قائمة ابلفعل أو متوقع قيامها الح ًقا بني األطراف.
 4قبول احملكمني الذين مت اختيارهم من قبل اخلصوم للتحكيم بني األطراف.
القواعد الواجبة اإلتباع يف التحكيم:
وحيث أن العملية التحكيمية ختتلف عن السري بدعوى اخلصومة يف احملاكم العادية من حيث اختيار
اصحاب اخلصومة للمحكمني واختيار املبادئ والقوانني احلاكمة لسري مهمة التحكيم

()2

إال أنه حتقي ًقا للعدالة

فيجب مراعاة جمموعة من القواعد املنظمة للعملية التحكيمية أمهها ما يلي:
 1على احملكمني السهر على حسن سري احملكمة ،فيتم حتديد املواعيد ألعمال التحكيم وجلساته ،وتعطي
املهل للخصوم لتقدمي مستنداهتم ودفوعهم ،واحلرص على إمتام إجراءات التبليغ ،وأتمني حق الدفاع ،واالستماع
إىل الشهود ،واالستماع واستجواب اخلصوم ،وتعيني خبري خمتص إن كانت هناك حاجة لذلك ،واختاذ التدابري
املؤقتة حلماية احلقوق إن لزم األمر.

( )1انظر امساعيل االسطل ،التحكيم يف ضوء الشريعة االسالمية ص.110 :108
( )2انظر ابن فرحون ،التبصرة .17 /1
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 2االتفاق على املبادئ والقوانني احلاكمة أو املذهب املعني ،وكما هو معروف ال جيوز التحاكم واحلكم مبا
خيالف شرع هللا تعاىل أما حتديد مدرسة فقهية معينة فذلك أحرى ألن يسهل على هيئة التحكيم اصدار
احلكم ،وحيول دون اللجاج يف اخلصومة واالنتقال من رأي فقهي إىل أخر.
 3اجللسات التحكيمية فتتم فيها التسوية بني اخلصوم يف املعاملة واجللوس ،وفيها ِتري مقابلة اخلصوم
واالستماع إىل طلباهتم ،ودفوعهم وتقدمي املستندات ،واالستماع إىل الشهود ،واالطالع على تقارير اخلربة
وغريها ِما حتتاج هيئة التحكيم إىل معرفته حول موضوع النزاع للوصول إىل العقيدة السليمة إلصدار قرار
التحكيم.
 4اصدار القرار التحكيمي ،وهو أخر أعمال اهليئة التحكيمية ،وإن مل يكن هو اإلجراء األخري إليصال احلق
ألصحابه ،فبعد إبداء املطالب ،واالستماع للخصوم ،وتقدمي الدفوع ،واالطالع على املستندات ،وتكوينهم
للعقيد الراسخة الواضحة إلصدار القرار التحكيمي تعلن اهليئة التحكيمية اختتام جلسات التحكيم؛ فيبادرون
بعقد جلسات بينهم للتداول واملذاكرة بغية اصدار القرار النهائي أما ابإلمجاع أو ابألغلبية.
()1

شروط التحكيم :
 1أن ال يكون موضوع التحكيم يف املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح ،مثل احلدود واللعان بني الزوجني،
()2

واملسائل اليت تتعلق ابلنظام العام للدولة .
()3

"والضابط أن كل حق اختص به اخلصمان جاز التحكيم فيه ،ونفذ فيه حتكيم احملكم" .
 2ال يصح االتفاق على التحكيم إال ِمن له أهلية التصرف.
 3االتفاق بني أطراف النزاع على اللجوء إىل التحكيم بديالً عن القضاء لفض النزاع بينهما.

( )1انظر ابن فرحون ،تبصرة احلكام  ،50/1واملاوردي ،احلاوي الكبري .326/16
( )2انظر ابن فرحون ،التبصرة  ،50/1وعياض بن موسى اليحصيب ،التنبيهات املستنبطة على الكتب املختلطة واملدونة.1863 /3 ،
( )3انظر ابن العريب ،أحكام القرآن .125/2
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 4ال جيوز للخصمني عزل هيئة التحكيم أو أحد أعضاء اهليئة بعد مباشرهتا ألعمال التحكيم ،أما قبل النظر
يف الدعوى فلهما ذلك ،وتعيني بديل ابالتفاق بينهما ،ويف األمر اختالف بني الفقهاء إال أن األرجح جواز
()1

العزل .
 5للمحكم طلب التنحي قبل صدور احلكم ،وبرضى الطرفني وموافقتهما.
()2

الشروط اليت جيب أن تتوفر يف هيئة التحكيم :
 1جيب أن تتوفر يف أعضاء هيئة التحكيم الشروط العامة اليت جيب توفرها فيمن يتولون وظائف القضاء مثل
اإلسالم والعقل واألهلية والعدل واالمانة والتقوى والصالح والعلم واخلربة يف معاجلة أمور التحكيم وما يلزمه
من معارف وخربات سوى علمية أو حياتية.
 2اختياره من كال الطرفني أو أحدمها ورضى األخر بذلك.
 3أن يقبل هو هذا التكليف ويرضى به.
 4أن ال تكون له مصلحة يف النزاع.
إجراءات ونتائج أعمال التحكيم

()3

أ ـ القرار التحكيمي:
هو قرار قضائي ملزم التنفيذ ابلرضى أو بقوة القانون ،فإذا حكمت هيئة التحكيم فليس ألحد أن ينقض
()4

حكمها وإن خالف مذهبه إال أن يكون جوراً بينًا .
إذا كانت اإلحالة على التحكيم من القاضي ،أو كان االتفاق على التحكيم ملزماً وليس اختيارايً.
والقرار التحكيمي جيب أن يراعى فيه بعض الشروط الشكلية منها:
مكتواب.
 1أن يكون القرار التحكيمي
ً

 2أن ينظم فيه ذكر موضوع النزاع ،والوقائع ،ومطالب اخلصوم وامساؤهم وامساء هيئة التحكيم.
( )1انظر ابن فرحون ،التبصرة .50/1
( )2انظر إمساعيل االسطل ،التحكيم يف ضوء الشريعة االسالمية ص.209
( )3انظر املرجع السابق ،ص.147
( )4انظر ابن فرحون  ،تبصرة احلكام  .50/1واحلاوي الكبري .172/16
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 3أن ترد فيه الفقرة احلاكمية اليت تتضمن منطوق احلكم.
 4أن يكون القرار معلال ،وأن حيوي أسباب القرار.
 5أن يذكر التاريخ ومكان صدور احلكم.
 6أن يكون ِمهورا بتوقيع هيئة التحكيم.
 7أن يعلم به اخلصوم بشكل رمسي.
ب ـ اإلجراءات الالحقة لصدور القرار التحكيمي:

 1وضع الصيغة التنفيذية على القرار التحكيمي (أي أنه أيخذ نفس اإلجراءات املتبعة يف حكم احملكمة يف
جلساهتا العادية).
وإذا امتنع رئيس احملكمة درجة أوىل من وضع الصيغة التنفيذية على القرار ،فلهم الطعن يف ذلك أمام حمكمة
االستئناف لوضع الصيغة التنفيذية على احلكم.
 2إذا قام األطراف بقبول قرار التحكيم ،ومت االتفاق على تنفيذه ابلرضى وإهناء النزاع ،اثبت ذلك كتابة
بينهما.
 3إذا مل يرض أحد أطراف النزاع ابلقرار التحكيمي فله أن يتقدم ابلطعن أو االستئناف فيه أمام حمكمة
االست ئناف (حمكمة الدرجة الثانية) ،وللمحكمة أن تنظر يف القرار التحكيمي مثل أي حكم أخر من أحكام
حماكم الدرجة األوىل.
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املبحث الثالث

موجز مقارنة بي التحكيم عند الفقهاء وبي القانون رقم ( )4لسنة 2010م .بشأن التوفيق والتحكيم
الصادر من مؤمتر الشعب العام سابق ا.
بعد أن أوضحنا يف املبحث األول والثاين جمموعة مهمة من التعريف وأسس اإلجراءات التحكيمية وغريها،
ِما يتطلب األمر ذكرها ومعرفتها ،نبني يف هذا املبحث موجز املقارنة بني التحكيم يف الشريعة والقانون رقم
( )4لسنة 2010م .بشأن التوفيق والتحكيم الصادر من مؤمتر الشعب العام سابقاً.
املادة ( :)1االسم :اختاروا أن يكون االسم هلذا القانون التوفيق والتحكيم (أي التحكيم ابلصلح) مبعىن
أن الغاية غلبة أعمال التوفيق بني اخلصوم ،وذلك يكون برضاء منهم وقبول ،وهذا ال ينتج إال عن مشاورة
أحياان ،واملشرع أرد إبضافة التوفيق للتحكيم أن احلكم يكون توافقياً بني أطراف النزاع،
وتنازل عن بعض احلق ً
فمن هنا اختلف عن مراد التحكيم عند الفقهاء.
وأما التحكيم عند الفقهاء خيرج عن نطاق التوفيق ففيه يكون احلكم الصادر انتج عن قناعة هيئة التحكيم،
ملزما ألطراف النزاع.1
وليس ابلضرورة أن حيوز القرار التحكيمي رضى األطراف ،وبعد صدوره يكون ً

املادة ( :) 2حددت هذه املادة اختيار هيئة التحكيم فقررت أن تكون اللجنة الشعبية العامة للعدل هي

املختصة بتكليفهم واختيارهم وعينت عددهم ،وقررت أن حتدد هلم مكافأة تصرف من خزينة اجملتمع.
يف حني أن التحكيم عند الفقهاء ينبين على أن أطراف النزاع أنفسهم وبتوافقهم وبرضائهم يتم تكليف
هيئة التحكيم حيت وإن كان التكليف من القاضي املختص؛ فيتم ابلتشاور مع أطراف النزاع ،وأما مكافأهتم
وأجورهم وأتعاهبم تدفع من طريف النزاع ،سوى كان ذلك ابملشارطة أو ابلرتاضي بني األطراف.2
املادة ( :)3اتفقت هذه املادة مع ما يقرره ا لفقهاء أن أطراف النزاع البد أن يتقدموا بطلب كتايب للنظر
يف النزاع حتدد فيه ماهية النزاع واملطالب والرضى أبن يكون التحكيم وسيلة لفض هذا النزاع.
املواد ( :)6، 5، 4بينت إجراءات عقد اجللسات ،وتنظيم العمل وتوصيفه؛ وهي إجراءات ال ختتلف مع
ما يقرره الفقه يف التحكيم.
) (1انظر ابن فرحون  ،تبصرة احلكام .20/1
( (2انظر الزرقاين على خمتصر خليل  ،244 /7ووهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته .5257 /7
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املادة ( :)7يف هذه املادة جياهر املشرع أبن ما يؤسس له ليس إال عقد صلح بني األطراف امساً
ومسمى من االجراءات املتخذة حيله.
أما بقية املواد وهي ( )12 ،11 ،10 ،9 ،8فإهنا تتعامل مع موضوع حل النزاع على أنه إجراء عقد صلح
برضى أطراف النزاع  ،وتبني االجراءات الواجبة اإلتباع إلعطاء عقد الصلح احلجية القانونية والشكل الرمسي
والنهائي يف هناء النزاع ،وهذا خيتلف مع التحكيم من حيث الزامية احلكم.
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اخلامتة
من خالل البحث ميكنا الوصول إىل النتائج التالية:

 1التحكيم خيتلف عن الوسائل األخرى لفض النزاعات يف أنه نظام حيق ألطراف النزاع تعيني احملكمني أو
يتم اختيارهم برضاهم.
 2يقلل التكلفة والعبء املايل على املتنازعني.
 3يوفر الوقت وخيتصر مدة اخلصومة ألن هيئة التحكيم متفرغة لفض هلذا النزاع ليس لديها قضااي أخرى
تنظر فيها.
 4حيافظ على العالقات االجتماعية وروابط العمل ،وال يقطع حبل الود بني املتخاصمني.
 5الرضاء واالطمئنان ملا بصدر من أحكام ألن املتنازعني هم من اختار هيئة التحكيم أو رضوا بتكليفها.
 6ضمان السرية يف مجيع أعمال اهليئة التحكيمية ،وعدم نشر املعلومات اليت يطلع عليها احملكمني.
 7التحكيم عملية مساعدة للقضاء الرمسي وليست بديال عنه.
 8جيب إعادة النظر يف صياغة القانون وتوضيح املصطلحات بدقة أكثر ،وأن يشمل القانون كل العمليات
املوازية للقضاء الرمسي وتعريفها وتوضيح وتدقيق اإلجراءات املتبعة ألن هذا األمر يشتمل على ما حيتاجه الناس
لرفع النزاع بينهم.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد بن عبد هللا ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين،
واحلمد هلل رب العاملي.
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املصادر واملراجع
 -1القرآن الكرمي ،برواية حفص عن عاصم.

 -2إبراهيم بن علي بن حممد ،ابن فرحون ،تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،مكتبة الكليات
األزهرية ،الطبعة :األوىل1406 ،ه 1986 -م.
 -3إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد النجار ،املعجم الوسيط ،حتقيق :جممع اللغة
العربية ،دار النشر :دار الدعوة.
 -4ابن عابدين ،حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبوحنيفة ،الناشر دار الفكر
للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ،سنة 1421ه 2000 -م.
 -5أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري ابملاوردي ،احلاوي يف فقه
الشافعي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،ط ،1 /سنة 1414ه 1994 -م.
 -6أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ،املعجم األوسط ،حتقيق :طارق بن عوض هللا بن حممد ,عبد احملسن
بن إبراهيم احلسيين ،الناشر :دار احلرمني  -القاهرة ،سنة 1415ه .
 -7أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ،جملس دائرة املعارف
النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آابد ،ط 1 /سنة 1344ه .
 -8أمحد الفقيه ،قراءة يف مشروع قانون الوساطة ابملغرب ،مجعية التكامل االجتماعي للقضاء وموظفي
اجمللس األعلى ،مطبعة األمنية ،طبعة 2007م.
 -9أمحد بن النقيب املصري ،عمدة السالك وعدة الناسك ،دار النشر :دار اجليل -بريوت ،ط
1998/م.
 -10امساعيل االسطل ،التحكيم يف الشريعة اإلسالمية ،مكتبة النهضة العربية بدون اتريخ.
 -11إمساعيل بن كثري ،السرية النبوية ،حتقيق حممد املعتصم ابهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان،
ط ،2/سنة 1420ه 1999،م.
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 -13اإلصابة يف متييز الصحابة أمحد بن حجر العسقالين ،ت :عادل عبد املوجود وآخرون ،دار الكتب
العلمية بريوت لبنان ،ط1995، 1م.
 -14البيهقي ،السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م.
 -15أمحد أبو الوفاء ،التحكيم االختياري واالجباري ،منشأة املعارف االسكندرية ،ط ،5 /سنة 1988م.
 -16جواد علي ،املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،الناشر :دار الساقي ،ط ،4 /سنة 1422ه /
2001م.
 -17زين الدين ابن جنيم احلنفي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار النشر :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط/
.2
الزرقاين على خمتصر خليل ،ومعه :الفتح الرابين
 -18عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين املصري ،شرح ُّ
فيما ذهل عنه الزرقاين ،ضبطه عبد السالم حممد أمني ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل،
 1422ه  2002 -م.
 -19عبد القادر عودة ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي ،دار الكاتب العريب ،بريوت.
 -20عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ،السرية النبوية ،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ،الناشر
دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،سنة 1411ه .
 -21عالء الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي الربهان فوري ،كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال،
احملقق :بكري حياين  -صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،ط ،5/سنة  1401ه 1981 /م.
 -22علي حيدر خواجه أمني أفندي ،درر احلكام يف شرح جملة األحكام ،تعريب :فهمي احلسيين ،دار اجليل،
الطبعة :األوىل1411 ،ه 1991 -م.
 -23عياض بن موسى اليحصيب ،التنبيهات املستنبطة على الكتب املختلطة واملدونة ،حتقيق :الدكتور حممد
الوثيق ،الدكتور عبد النعيم محييت ،الناشر :دار ابن حزم ،بريوت – لبنان ،ط ،1 /سنة  1432ه 2011 -م.
 -24الكوين اعبودة  /قانون علم القضاء ،النشاط القضائي ،اجلزء الثاين.
 -25حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر ،دار النشر مكتبة
انشرون ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :طبعة جديدة ،سنة 1415ه – 1995م.
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 -26حممد بن يعقوب الفريوز آابدي ،القاموس احمليط ،دار الكتب العلمية ،ط1420 ،1:ه 1999/م.
ِ
ومعامالت ،جابر بن موسى بن عبد القادر
نهاج املُسلم  -كتاب عقائد وآداب وأخالق َ
وعبادات َ
 -27م ُ
السالم للطباعة والنشر َوالتوزيع والرتمجة ،مصر ،الطبعة :الرابعة.
بن جابر أبو بكر اجلزائريُ ،
دار َ
املوسوعات:
 1موسوعة السنة ،الكتب الستة وشروحها ،دار سحنون ،ودار الدعوة ،اسطنبول ،تركيا .ط ،2/سنة
 1413ه 1992.م.
 2املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة( :من - 1404
 1427ه ).
اجملالت:
 1أمين مساعدة .الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات يف القانون األردين ،حبث منشور يف جملة أحباث جامعة
الريموك ،سلسلة العلوم االنسانية ،اجمللد العشرون العدد الرابع  2004م.
القواني:
 1قانون رقم ( )4لسنة 1378و.ر (2010م) بشأن التوفيق والتحكيم ،الصادر من مؤمتر الشعب العام
بليبيا.
 2القانون رقم  ،12بشأن الوساطة األردين .لسنة 2006م.
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عقد المعاونـــــــة ماهيتــــه ـ إبرامــــــه ـ آثاره
دراســــــــة تـأصيليــــة تحليليــــــة
أ.د .علي أمحد شكورفو
ع ـ ـضـ ـو هيئـ ـ ـ ـة ال ـ ـتـدريـ ـس
بكلي ــة القانون جامع ـ ـ ـة مصرات ـ ــه
مقدمـة:
يتسابق أهل اخلري يف بالدي العزيزة ليبيا إىل تقدمي املعونة واملساعدة للدولة عن طريق التربع أبراضي لبناء
املساجد واملدارس وبنائها ،والتربع أبراضي إلقامة حمطات الكهرابء ،وكذا التربع ابألجهزة الطبية ،وتوفري بعض
األدوية لِلمراض املزمنة ،وإقامة حمطات تنقية املياه واملربدات يف املساجد والطرق العامةِ ،ما يشكل معاونة يف
إشباع حاجات املواطنني من املياه النقية يبتغون بكل ذلك وجه هللا ،ومنهم من يعترب ذلك صدقة جارية على
أرواح أعزاء هلم فارقوا احلياة ،أو رغبة منهم يف اتصال أعماهلم بعد انقطاعهم عن احلياة الدنيا.
إن مثل هذا التسابق يف فعل اخلري ،جيد أساسه فيما حث عليه ديننا اإلسالمي احلنيف ،ويشكل امتثاالً ملا
أمر هللا بفعله ،حيث جاء يف كتابنا العزيز (القرآن الكرمي) العديد من اآلايت اليت حتث على فعل مثل هذا،
()1
ر ر ر
َن تَـنَالُوا ر
ري ل ََعلَّ ُك ْم
فقد قال تعاىل :ل ْ
الربَّ َح ََّّت تُـْنف ُقوا مَّا ُحتبُّو َن وقال جل شأنهَ  :وافْـ َعلُوا اخلَْ َ
تُـ ْفلر ُحو َن ،)2(فقد ربط هللا سبحانه وتعاىل نيل الرب ابإلنفاق ِما حيبه املرء ،وجعل الفالح مرهتن بفعل اخلري.

( )1جزء من اآلية  92من سورة آل عمران.
( )2جزء من اآلية  77من سورة احلج.
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كما جيد أساسه يف كتب الفقه اإلسالمي يف عقود التربعات ،وحتديداً يف الوقف اخلريي ،كالوقف على
املساجد ،واملستشفيات ،ومالجئ األيتام ،ودور العجزة وهو ابب من أبواب التعاون على الرب الذي أمران هللا

الرب والتَّـ ْقوى وال تَـعاونُوا َعلَى ا رإل ْرْث والع ْدو ر
ان.)1(
َ ُ َ
سبحانه وتعاىل به يف قوله تعاىلَ  :وتَـ َع َاونُوا َعلَى ر رر َ َ َ َ َ

وقد أوقف الكثري من املسلمني أمواهلم على العديد من جماالت الرب كاملكتبات ،واملساجد ،واملدارس،

والسقااي ،واملضايف ،وعلى طالب العلم والعلماء ،هذا على سبيل املثال ال احلصر (.)2
وهذا الفعل يشكل يف الواقع تصرفاً قانونياً يلعب دوراً مهماً من خالل التربعات واجلهود الذاتية يف بناء
املساجد واملدارس وغريها ،اليت تستلمها أجهزة الدولة وتديرها؛ إال أنه ورغم هذه األمهية مل نعثر ومل يصل إىل
علمنا أن هناك دراسة قانونية هلذا املوضوع يف كليات القانون يف بالدان ،سواء على مستوى حبوث خترج طالب
املرحلة اجلامعية ،أو يف الرسائل العلمية يف مرحليت اإلجازة العالية (املاجستري) ،أو الدقيقة (الدكتوراه) ،ومل نعثر
على أي كتابة عنه ولو يف سطور يف املؤلفات القانونية اليت أجنزها الزمالء من أساتذة القانون يف بالدان ،رغم
اضط راد العمل عليه؛ ِما أاثر دهشتنا واستغرابنا ،ودفعنا إىل عقد العزم على ولوج البحث يف هذا املوضوع،
والغوص يف أسباره ،مع علمنا املسبق مبشقة البحث فيه من جهة ،وعدم ختصصنا يف جماله (القانون العام
والقانون اإلداري على وجه اخلصوص) من جهة أخرى ،وهذا ما أنمل أن يراعيه القارئ الكرمي ،وأن يلتمس
لنا عذراً لقصور التعمق فيه ،وحسبنا أننا طرقنا املوضوع ووضعناه على مائدة البحث الفقه الليبية ،ليعتين به
من بعدان الدارسون واملهتمون من الباحثني ورجال الفقه القانوين.
والبد لنا من التقرير أبن أمهية املوضوع هي اليت جعلتنا نستعذب املشاق ،ونتحمل الصعاب ،لعلنا بذلك
نفيد قارائً ،ونفتح لباحث آخر طريقاً لتحقيق الفائدة من البحث العلمي القانوين ،ابعتبار أن دراسة القانون
ما هي إال علم اجتماعي يتطور ويواكب ما يستحدث من عالقات بني أفراد اجملتمع فيما بينهم ،أو فيما بينهم
وبني الدولة ،ووضع ما يناسبها من تنظيم قانوين حيكمها.

( )1جزء من اآلية  2من سورة املائدة.
( )2ملعرفة املزيد ينظر :د .إبراهيم البيومي غامن ،األوقاف السياسية يف مصر ،ط ،1دار الشروق1998 ،م ،ص ،22د .صاحل عبد اهلادي،
الوقف اإلسالمي ،تراحم يف احلياة وصدقة جارية بعد لقاء هللا ،د.ن ،د.ت ،ص 7وما بعدها.
54

السنـــة 2021م

العدد األول

وملا كانت متطلبات أي دراسة علمية منهج علمي تسري عليه للوصول إىل غايتها ،فإننا سنتناول هذا املوضوع
من خالل املنهجني البحثيني العلميني التأصيلي والتحليلي ،حيث سنحاول ِتميع شتات املوضوع املتناثرة فيما
يتوفر لدينا من مراجع فقهي ة ،ونتدرج من الكم الكلي إىل سرب أغوار التفاصيل ابلتحليل واملناقشة ألفكار
املوضوع وجزئياته ،ونتوىل اإلجابة عن العديد من األسئلة اليت نطرحها املتمثلة يف :ما هو املقصود بعقد املعاونة؟
وما هي خصائصه؟ وما طبيعته القانوين؟ وكيف يتم إبرامه؟ وما اآلاثر اليت يرتبها هذا النوع من العقود؟ وذلك
من خالل اخلطة البحثية التالية:
▪ املطلب األول :ماهية عقد املعاونة.
▪ املطلب الثاين :إبرام عقد املعاونة.
▪ املطلب الثالث :آاثر عقد املعاونة.
مث ننهي دراستنا خبامتة نستعرض فيها أهم النتائج والتوصيات.
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املطلب األول:
ماهي ـ ـ ـ ـ ـ ـة عقد املعاون ـ ـ ـ ـة

إن ماهية الشيء تعين حقيقته ،وهي اليت تعرب عن جمموع الصفات واخلصائص ،وماهية عقد املعاونة تقتضي
بيان تعريفه ،وخصائصه ،مث طبيعته ،وهذا ما نتناوله يف هذا املطلب من خالل بيان تعريف عقد املعاونة يف
فرع أول ،وخصائصه يف فرع اثين ،مث طبيعته القانونية يف فرع اثلث ،على النحو التايل:
الفرع األول :تعريف عقد املعاون ـ ـ ـ ـ ـة
التعريف لغةا :اإلعالم وضد التنكري (.)1
وعرف أبنه اشتقاق من عمرف األمر إذا طيبه وزينه ،فهو عبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته شيء آخر ،وهو
حتديد الشيء بذكر خواصه (.)2
وقد عُ ِرف عقد املعاونة عند القانونيني بتعريفات عديدة منها:

أبنه عبارة عن عرض أو وعد يتقدم به طواعية فرد أو جمموعة أفراد إىل جهة إدارية هبدف املسامهة يف مشروع
ذي نفع عام من مشروعات األشغال أو املرافق العامة ويتعهد مبوجبه أن يشرتك يف نفقات هذا املشروع
برضائه(.)3
وعمرفه البعض أبنه :عقد يلتزم مبقتضاه شخص طبيعي أو معنوي ،من أشخاص القانون اخلاص أو العام ،برضائه
واختياره ،ابملسامهة نقداً أو بشيء عيين يف نفقات مرفق عام أو مشروع معني من مشروعات األشغال العامة
أو نشاط إداري (.)4

( )1الطاهر الزاوي ،خمتار القاموس مرتب على طريقة خمتار الصحاح واملصباح املنري ،الدارة العربية للكتاب 1984-1983م حرف العني
ص.418
( )2د .قطب مصطفى سانو ،معجم مصطلحات أصول الفقه (عريب اجنليزي) دار الفكر املعاصر بريوت ،لبنان ،دار الفكر دمشق سوراي ،ص،1
2000م ،ص.137
( )3د .أمحد حممود مجعة ،العقود اإلدارية طبقاً ألحكام قانون املناقصات واملزايدات اجلديد ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية2002 ،م ،ص.30
( )4أستاذان د .سليمان حممد الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،ط ،5دار الفكر العريب1991 ،م ،ص.143
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وقد أضاف جانب من الفقه إىل هذا التعريف مجلة مؤداها (مقابل قيام الشخص اإلداري بتنفيذ املشروع) (.)1
ِ
ويعرفه البعض أبنه صورة من صور التربع أو التطوع االختياري ،حيث يعرض أحد األفراد أو املشروعات اخلاصة
أو األشخاص اإلدارية على جهة اإلدارة االشرتاك يف نفقات مرفق عام أو صيانته (.)2
يتضح من خالل هذه التعريفات أن عرض املعاونة يف مشروع ذي نفع عام أو تيسري مرفق عام قد يصدر
من أشخاص طبيعيني أو اعتباريني لكن هل يشرتط أن تكون له أو هلم مصلحة من ذلك؟
ميكن القول أبنه قد يكون للمتعهد ابملعاونة مصلحة أو فائدة شخصية من تعهده ،وقد ال تكون له مصلحة
يف ذلك ،وإن كان جانب من الفقه يرى أنه غالباً ما تكون له مصلحة غالباً ولو كانت مصلحة أدبية (.)3
ويذهب جانب من الفقه إىل القول أبنه إذا كان التعاقد قد مت من أجل حتقيق مصلحة ما يكون العقد عقد
معاونة ال تربع ولو مل يتم االتفاق على مقابل (.)4
هذا عن موقف الفقه من تعريف عقد املعاونة فماذا عن موقف القضاء من تعريف هذا العقد؟
لقد تصدت احملكمة اإلدارية العليا املصرية لتعريف هذا النوع من العقود وجاء يف أحد أحكامها أبنه "عقد
إداري يتعهد مبقتضاه أحد األشخاص برضائه واختياره ابملسامهة نقداً أو عيناً يف نفقات مشروع عام من
مشروعات األشغال العامة أو املرافق العامة وقد يكون املتعهد ذا مصلحة يف تعهده أو غري ذي مصلحة فيه
وقد يرتتب التعهد بعوض أو تربعاً ،وقد يكون تلقائياً من ذات املتربع أو بطلب من جهة اإلدارة ،وقد يكون
منجزاً ،ومهما اختلفت صور هذا العقد وتباينت أوضاعه فهو يقوم على املسامهة االختيارية يف مشروع ذي
نفع عام…"(.)5

( )1أستاذان د .فؤاد العطار ،القضاء اإلداري ،دار النهضة العربية1966 ،م1967 ،م ،ص.772
( )2د .أمحد حممود مجعة ،العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.36
( )3ملزيد املعرفة حول املصلحة األدبية ينظر د .عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،ج ،5م ،2العقود اليت ترد على امللكية،
دار النهضة العربية ،د.ت ،ص 18هامش .2
( )4د .عبد املن عم فرج الصدة ،نظرية العقد يف قوانني البالد العربية ،دار النهضة العربية ،بريوت1974 ،م ،ص.76
( )5طعن رقم  3448صادر بتاريخ 1993/1/31م جمموعة املبادئ القانونية يف العقود اإلدارية من عام 1995-1955م املكتب الفين جملس
الدولة س 33ق 3ص.857
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فعقد املعاونة يقوم على املعاونة االختي ارية يف مشروع ذي نفع عام أو تيسري مرفق عام دون اعتبار ملا كان
قد يؤدي إىل حتقيق مصلحة خاصة للمتربع أم ال (.)1
هذا عن تعريف عقد املعاونة فما هي خصائصه؟ هذا ما حناول بيانه يف الفرع التايل:
الفرع الثاين :خصائص عقد املعاونة
إن اهلدف من عقد املعاونة يضفي عليه خصائص معينة ِتعله ِميزاً عن عالقات األفراد بعضهم ببعض(،)2
ومن مث فهي خصائص ختتلف به عما تتسم به عقود القانون اخلاص من خصائص تتمثل يف أنه يقوم على
اختيارية املعاونة ،وأنه أحادي االلتزام ،وهذا ما نتناوله يف الفقرات التالية:
أوالا :اختيارية املعاونة.
إن املعاونة اليت يقدمها عارض املعاونة اختيارية؛ حيث إهنا تتم دون إكراه أو إجبار من قبل اإلدارة،
فال ميكن أن جيرب العارض للمعاونة على التربع أو اهلبة للمشروع املراد إنشاؤه ،وهذا ال مينع من أن يتم عرض
املعاونة استجابة لطلب اإلدارة بتقدمي املعاونة يف املشروع ،فعقد املعاونة اختيارايً ولو كان عرض املعاونة بناءً
على طلب اإلدارة ،فال حمل للمعاونة إذا كانت إجبارية (.)3
وهذه اخلاصية هي ما متيز عقد املعاونة عن االستيالء اإلداري ( )4الذي تلجأ إليه الدولة لتوفري احتياجاهتا،
وعن نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة (.)5

( )1وهذا ما انتهت إليه اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مبجلس الدولة املصري ملف رقم  140/1/7جلسة 1991/4/3م جمموعة
املبادئ القانونية اليت تضمنتها فتاوى اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع س 46 ،45من أول أكتوبر 1990م إىل آخر سبتمرب
1992م اهليئة العامة للكتاب 1998م ص.246
( )2أستاذان د .فؤاد العطار ،القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.773
( )3د .جمدي عز الدين يوسف ،حدود مسؤولية الدولة يف مواجهة تعاون األفراد معها ،دراسة مقارنة ،د.ن ،د.ت ،ص 15وما بعدها.
( )4يقصد ابالستيالء اإلداري جرب اإلدارة إبرادهتا املنفردة األشخاص على تقدمي خدمات هلا أو للغري أو استعمال األموال العقارية أو ملكية
املنقوالت أو استخدامها بقصد إشباع حاجة عامة استثنائية ومؤقتة مبا هلا من صفة املنفعة العامة وفقاً للشروط واألوضاع اليت حيددها
الق انون .د .حممد حممد عبد اللطيف ،نزع امللكية للمنفعة العامة دراسة أتصيلية مقارنة ،دار النهضة العربية 1988م ص 5ويف هذا
املعىن د .عبد الغين بسيوين ،القانون اإلداري منشأة املعارف ،اإلسكندرية1991 ،م ،ص.654
( )5يقصد بنزع امللكية :إجراء إداري يؤدي إىل حرمان شخص من ملكه العقاري جرباً عنه لتخصيصه للمنفعة العامة أو التحسني مقابل
تعويض عادل عما يناله من ضرر بسبب هذا احلرمان .د .طعيمة اجلرف ،القانون اإلداري ،املبادئ العامة يف تنظيم ونشاطات السلطات
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وهذا ما أكدته أحكام حمكمة القض اء اإلداري املص ري ،حيث جاء يف أحد أحكامها "…ومهما اختلفت
ص ور هذا العقد فهو يقوم على أس اس املس امهة االختيارية يف مش روع ذي نفع عام ويتميز هذا العقد أبنه قد
خيتلف عن نزع امللكي ة للمنفع ة الع ام ة أو االس تيالء إذ كالمه ا يتم جرباً إال أن ه ذا العق د يتم إبجي اب من
املتعهد وقبول من اإلدارة…"(.)1
اثنيا :احادية االلتزام- :
إن عقد املعاونة عقد ملزم لطرف واحد؛ ألنه ال يتض من س وى تعهد من ص احب عرض املعاونة دون
اإلدارة ،فهو أحادي االلتزام؛ حيث ال يكون فيه تقابل بني االلتزامات ( ،)2ومن مث فآاثره تنشأ إبرادة العارض
وح ده وال تلتزم اإلدارة بش يء؛ وه ذا م ا ميكنه ا من التخلص ِم ا ينتج عن ه من أعب اء ،وهو م ا يتع ارض مع
املبادئ املستقرة يف فكرة العقد ،واليت منها االلتزامات املتقابلة بني أطرافه.
إال أن تطوراً حلق هذه الفكرة هدم هذه املبادئ ،فأص بح املس تقر اآلن أنه ليس بالزم أن يرتتب على
العقد التزامات متقابلة بني أطرافه دائماً ،بل قد ينش ئ العقد التزامات يف جانب أحد أطرافه دون الطرف
اآلخر ( ،)3بل ويس تش هد جانب من الفقه يف هذا الش أن بعقد املعاونة ويعتربه املثال التطبيقي للعقود امللزمة
جلانب واحد يف القانون اإلداري (.)4
ومع أن عق د املعاون ة يتس م أبن ه ملزم لطرف واح د غالباً؛ إال أن ذل ك ال مينع من أن يكون ملزماً
للطرفني املتعاقدين أحياانً ،وذلك على س بيل االس تثناء كأن يقرتن عقد املعاونة بش روط مش روعة تقبلها
اإلدارة ،أو يعود على عارض املعاونة مص لحة من وراء تقدمي املعاونة ( ،)5ومن مث يكون عقد املعاونة ملزماً
اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة1978 ،م ،ص ،221د .عبد احلكيم فودة نزع امللكية للمنفعة العامة ،دار الكتب القانونية احمللة
الكربى1992 ،م ،ص.59
( )1طعن 14/1183ق جلسة  22مايو 1966/م جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا حمكمة القضاء اإلداري يف مخس سنوات من أول
أكتوبر 1961م إىل آخر سبتمرب 1966م ص.761
( )2د .عبد املنعم البدراوي ،النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين املصري ،ج ،1مصادر االلتزام ،1989 ،ص.80
( )3أستاذان د .سليمان الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص 143وما بعدها.
( )4د .حممد حممد عبد اللطيف ،العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة2003 ،م ،ص.53
( )5د .عبد اهلادي عباس ،العقود اإلدارية ،ج ،1ط ،1دار املستقبل ،دمشق1992 ،م ،ص ،295د .حممد حممد عبد اللطيف ،العقود
اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.53
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للجانبني يوجب التزامات متبادلة يلتزم كل منهما مبا التزم به ،وتكون مس ؤولية اإلدارة إذا أخلت ابلتزاماهتا
مسؤولية تعاقدية (.)1
الفرع الثالث :الطبيعة القانونية لعقد املعاونة
إن حت دي د الطبيع ة الق انوني ة لعق د املع اون ة أاثر اختالف اً يف الفق ه ،حي ث ذه ب ج ان ب من الفق ه إىل ارتب اط
عقد املعاونة بعقد األشغال العامة ومن مث فهو ال يكون عقداً إدارايً إال إذا ارتبط بعقد أشغال عامة ،يف حني
ذهب اِتاه آخر من الفقه إىل القول أبنه عقد إداري مس تقل عن عقد األش غال العامة؛ ألنه ينعقد إبجياب
وقبول ،وهذا ما نسلط الضوء عليه يف الفقرتني التاليتني:
أوالا :عقد املعاونة عقد مرتبط بعقد األشغال العامة.
يذهب جانب من الفقه ( )2إىل القول أبن عرض املعاونة ما هو إال فرع من فروع عقد األش غال العامة،
حيث إنه مرتبط ووثيق الص لة بعقود األش غال العامة ،فيأخذ حكمها ،أما إذا مل يتص ل أبش غال عامة واقتص ر
على تنظيم مرفق ع ام ف إن ه ال يعترب عق داً إدارايً بقوة الق انون ،ب ل ميكن أن يكون عق داً م دني اً أو إدارايً ،وفق اً مل ا
متتع به من خصائص ،أو وفقاً ملا تقتضيه القواعد العامة (.)3
ويذهب بعض الفقه ( )4إىل القول أبن الص لة الوثيقة بني عقد املعاونة وعقد األش غال العامة هي اليت كانت
وراء عدم اشرتاط الشكلية لصحة عقد املعاونة ،وقد أكدت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر الصلة الوثيقة بني
عقد املعاونة وعقد األشغال العامة (.)5

( )1أستاذان د .سليمان الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص ،144د .أمحد حممود مجعة ،العقود اإلدارية ،مرجع
سابق ،ص.32
( )2د .إبراهيم عبد العزيز شيحا ،القضاء اإلداري ،والية القضاء اإلداري ،دعوى اإللغاء ،منشأة املعارف اإلسكندرية2002 ،م ،ص،181
د .حممود حلمي ،العقد اإلداري ط ،2دار الفكر العريب 1977م ص.173
( )3د .حممود عبد اللطيف ،العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.28
( )4حممد خلف اجلبوري ،العقود اإلدارية ،ط ،2مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن1998 ،م ،ص.36
( )5ينظر حكمها يف الطعن  1025جلسة 1978/1/7م جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا يف مخسة عشر عاماً
1980-1965م ج 2اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،1982 ،ص.183
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اثني ا :استقالل عقد املعاونة عن عقد األشغال العامة.
يذهب جانب من الفقه ( )1إىل القول ابس تقالل عقد املعاونة عن عقد األش غال العامة وأنه ال وجود
الرتباط بينهما.
ويذهب جانب من الفقه ( )2إىل القول أبن عقد املعاونة ما هو إال عقد إداري ينعقد إبجياب وقبول ش أنه
ش أن أي عقد آخر ،يتمثل اإلجياب فيه بعرض املعاونة من ص احب العرض ،يقابله إجياب من جهة اإلدارة ،ومن مث
ينعقد العقد ويربم.
ويؤكد جانب من الفقه ( )3على أن عقد املعاونة ما هو إال عقد إداري؛ حيث يعترب عقد املعاونة يف
مشروع ذي نفع عام مثاالً للممارسة اليت تعترب إحدى طرق إبرام العقد اإلداري.
وإن كان البد لنا من رأي يف هذا فمالنا إال االحنياز إىل اس تقالل عقد املعاونة عن عقد األش غال العامة
واعتباره عقداً إدارايً إذا ما مت قبول إجياب العارض فيه.
هذا عن ماهية عقد املعاونة فكيف يتم إبرام هذا العقد؟ هذا ما نتناوله يف املطلب التايل.

( )1د .ثروت بدوي ،النظرية العامة يف العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية 1994م ،ص.48
( )2د .حممد كامل ليلة ،الرقابة على أعمال اإلدارة (الرقابة القضائية) دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت،1967 ،
1968م ،ص ،497د .مهند خمتار نوح ،اإلجياب والقبول يف العقد اإلداري ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة عني
مشس2002-2001 ،م ،ص.363
( )3د .طعيمة اجلرف ،مرجع سابق ،ص.608
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املطلب الثاين :إبرام عقد املعاونـ ـ ـ ـ ـ ـة
عقد املعاونة ال خيتلف عن أي عقد من العقود املدنية ،فيه ص دور إجياب من أحد أطرافه يقابله ويعقبه
قبول مطابق له من املتعاقد اآلخر ،ومن مث فإنه جيب أن يكون هناك عرض من قبل ص احب العرض ،يقابله
قبول من جهة اإلدارة حىت ينعقد هذا العقد ،فهو ال ينعقد مبجرد عرض املعاون ملا يتربع به ،بل ينعقد العقد
حلظة قبول اإلدارة هلذا العرض ،وتبليغ املعاون به ،وهذا ما حناول بيانه يف الفرعني التاليني:
الفرع األول :مرحلة العرض "اإلجياب"
وهي املرحلة اليت يعرب فيها العارض عن عرض ه الذي حيتاج إىل قبول جهة اإلدارة حىت يقوم الرتاض ي على
إبرام العقد.
ويقصد ابإلجياب :تعبري الشخص عن إرادته ورضاه ابلتعاقد على أمر معني يعرضه على آخر إلبرام عقد

(.)1

وقد عرفته حمكمة النقض املص رية ( )2أبنه " العرض الذي يعرب به الش خص الص ادر منه على وجه جازم عن
إرادته يف إبرام عقد معني حبيث إذا اقرتن به قبول مطابق انعقد العقد ".
ويشرتط يف هذا العرض ما يلي (:)3
 )1أن يكون جازماً :مبعىن أن يص در عن إرادة عازمة على إبرام العقد إذا ص در ِمن وجه إليه العرض قبوالً
مطابقاً.
 )2أن يكون حمدداً وكامالً :ويعين أن يكون العرض متض مناً مجيع ما يلزمه العقد املزمع إبرامه من بياانت من
حيث طبيعة املعاونة (نقدية أم عينية) والشروط املتطلبة إذا كان للعارض شروطاً يبتغيها مثالً.
 )3أن يصل إىل علم من ِ
وجه إليه ،ألنه تعبري عن إرادة قانونية.
 )4أن يكون صرحياً وواضحاً مبا ال يدع جماالً للشك يف داللته على حقيقة املقصود منه.

( )1عبد احلي حجازي ،النظرية العامة لاللتزام ج ،2مصادر االلتزام ،مكتبة عبد هللا وهبة ،مصر ،د.ت ،ص.150
( )2نقالً عن د .حسام الدين كامل األهواين ،النظرية العامة لاللتزامات ،ج ،1مصادر االلتزام ،ط1995 ،2م ،ص.83
( )3د .حسام الدين األهواين ،املرجع السابق ،ص 83وما بعدها ،د .عبد الناصر توفيق العطار ،مصادر االلتزام ،د.ن ،د.ت ،ص،23
د .مهند خمتار نوح ،اإلجياب والقبول يف العقد اإلداري مرجع سابق ص 153وما بعدها.
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 )5أن يكون ص ادراً ِمن يكون قادراً على الوفاء مبحله ومالكاً له ،فال تص ح املعاونة مبلك الغري ،وأال يوجد
مانع من موانع التصرف لديه ،وأال يشوب إرادته عيب من عيوب اإلرادة.
 )6أن يقدم العرض على املعاونة جلهة اإلدارة املختصة.
الفرع الثاين :مرحلة قبول العرض "القبول"
وهي املرحلة التالية للمرحلة السابقة (اإلجياب)
ويعمرف القبول أبنه :تعبري من ِ
وجه إليه اإلجياب عن رض اه ابلتعاقد وموافقته عليه وفقاً للش روط اليت
عرضها امل ِ
وجب ووجهها إليه (.)1
ُ
()2
ِ
ويعرفه البعض أبنه القصد اجلازم إببرام العقد وفقاً للشروط اليت قدمها املوجب يف عرضه القطعي .
فالقبول إذاً تعبري عن إرادة من وجه إليه العرض ابملعاونة يدل على الرض ا ابلتعاقد مع املوجب ،وبه تكتمل
العملية التعاقدية (العقد) س واء كان هذا القبول ص رحياً أو ض منياً ،بش رط أن يكون هذا القبول ص ادراً ِمن له
أهلية التعبري عن اإلدارة املختصة وأن خيطر مصدر اإلجياب هبذا القبول (.)3
ومن مث فإن عقد املعاونة ينعقد من الوقت الذي تقبل فيه اإلدارة العرض املقدم إليها وهذا ما اس تقر عليه
القضاء اإلداري املصري (.)4
ومعلوم أن لإلدارة حري ة مطلق ة يف قبول أو رفض العرض املق دم إليه ا ذل ك أن عرض املع اون ة يبقى
التزام أحادي مشروط بقبول اإلدارة له ،وإذا مل يقم مقدم العرض بتنفيذ التزامه يسقط هذا العرض أو اإلجياب
وال يُنس ب خطأ تعاقدي لإلدارة بش أنه ،فقبول اإلدارة هو األس اس يف عقد املعاونة ،إال أن هذا القبول جيب

أن يكون مطابقاً ملا عرض ه املعاون؛ حبيث يش مل هذا القبول كل ما يف اإلجياب أي يكون قبوالً كلياً ال يزيد
عليه وال ينقص منه ،فال متلك اإلدارة إجراء أية تعديالت على ما ورد يف اإلجياب.
( )1حسام الدين كامل األهواين ،مرجع سابق ،ص.96
( )2د .مهند خمتار نوح ،مرجع سابق ،ص.156
( )3دِ .مدوح طنطاوي ،املناقصات واملزايدات ،القانون والالئحة التنفيذية وأحكام احملاكم ،ط ،1املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية،
 ،2005ص.49
( )4ينظر حكم القضاء اإلداري 19/2947ق جلسة  15ديسمرب 1969م جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا حمكمة النقض اإلداري
يف ثالث سنوات من 1966/10/1م إىل  1969/9/30مطابع مؤسسة أخبار اليوم مبدأ رقم  248ص.433
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لكن هل يشرتط أن يكون قبول اإلدارة لإلجياب صرحياً؟
رغم أن اتفاق األطراف يف عقد املعاونة جيب أن يكون صرحياً مبعىن أن يتم التعبري عنه بوضوح ،إال أن قبول
اإلدارة لإلجياب ال جيب أن يكون ص رحياً ،بل يكفي قبوهلا الض مين ( ،)1وذلك أبن تتخذ اإلدارة مظهراً يدل
على قبوهلا وموافقتها أي يفهم منه القبول رغم الس كوت عن التعبري عنه ،أو أن الظروف واملالبس ات تؤدي
إىل فهم س كوت اإلدارة على أنه رض ا منها ابلقبول ( ،)2ولعل س ؤاالً يثور يف الذهن مؤداه هل جيب أن يكون
عقد املعاونة مكتوابً؟
يذهب الفقه يف غالبه إىل أن العقود اإلدارية ختض ع يف جمال إبرامها لقاعدة التحرر من الش كليات ما مل
يتطلب القانون اتباع شكل معني صراحة (.)3
ولذا يذهب جانب من الفقه ( )4إىل أن الرمسية ليس ت ش رطاً يف ص حة وال س المة عقد املعاونة فال يلزم
إفراغه يف ورقة رمسية.
وهذا ما اس تقر عليه قض اء احملكمة اإلدارية العليا يف مص ر وحيث جاء يف أحد أحكامها "…فإن عقد
املعاونة أو املس امهة يف تس يري املرفق العام أو مش روع ذي نفع عام املش ار إليه ينأى عن أوض اع اهلبة املدنية
وش كلياهتا ،فليس ت الرمسية ش رطاً يف ص حته وس المته قانوانً فهو كعقد إداري يؤمن ألطرافه أس باب التدبر
والروية وهو مبا يقتض يه من إجراءات أمام اجلهة اإلدارية ذات الش أن ،ومن جانبها – تقابل الرمسية اليت
تتطلبها اهلبة املدنية وألنه يقوم على اإلس هام يف املش روعات ذات النفع العام فهو يس تهدف حتقيق املص لحة

( )1مهند خمتار نوح ،مرجع سابق ،ص.362
( )2د .حممد مجال عثمان جربيل ،السكوت يف القانون اإلداري يف التصرفات اإلدارية الفردية ،د.ن ،د.ت ،ص ،10د .فؤاد حممد
موسى ،القرارات اإلدارية الضمنية دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة2000-1999 ،م ،ص.11
( )3أستاذان د .سليمان الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص ،372د .سعاد الشرقاوي ،العقود اإلدارية ،دار النهضة
العربية1999-1998 ،م ،ص ،257د .ثروت بدوي ،النظرية العامة يف العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية1994 ،م ،ص ،94أ.
عبد اهلادي عباس ،العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص ، 176د .عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية2004 ،م ،ص.12
( )4د .سليمان الطحاوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.146
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العامة والوفاء ابحتياجات املرفق العام ،ألنه خلدمة املواطنني وهي اعتبارات تعلو على ما عداها من االعتبارات
وتنأى به عن أوضاع اهلبة املدنية وشكلياهتا…"(.)1
ومن هذا احلكم يتض ح أن عقد املعاونة أايًكان حمله عقاراً أو منقوالً ال يش رتط فيه الكتابة عكس عقد اهلبة
اليت استلزم القانون املدين أن تتم هبة العقار بورقة رمسية وإال وقعت ابطلة وفقاً لنص املادة .)2(447
ومن مث فإن التربع بتقدمي عقار جلهة إدارية إلقامة مش روع ذي نفع عام على أن تتحمل اإلدارة ما تتطلبه
إق ام ة ه ذا املش روع من نفق ات يعترب عق داً إدارايً وال ميكن اعتب اره عق د هب ة حىت تتطل ب الرمسي ة النعق اده،
وينطبق عليه ما ينطبق على العقود اإلدارية من قواعد خاص ة وأحكام ،وهذا ما تبنته حمكمة النقض املص رية
يف العديد من أحكامها (.)3
املطلب الثالث :آثـ ـ ــار عقـد املعاون ـ ـ ـ ـ ـ ـة
نظراً ملا يتميز به عقد املعاونة فإنه يرتب عدة آاثر ونتائج ابلنسبة ألطرافه ،لكن هذه اآلاثر ختتلف عن اآلاثر
اليت تنجم عن العقود املدنية وهذا ما يعكس الطبيعة اإلدارية هلذا العقد ،فما هي آاثر هذا العقد؟
يرتب عقد املعاونة أاثراً ابلنس بة لكل من عارض املعاونة وجهة اإلدارة وهذا ما حناول بيانه يف هذا املطلب
يف الفرعني التاليني:
الفرع األول :آاثر عقد املعاونة ابلنسبة لعارض املعاونة

إن عرض املعاونة عرض اختياري والتزام أحادي ،فيحق للمتقدم به أن يس حبه أو ي ِ
عدل يف موض وعه قبل
ُ

أن تعرب اإلدارة عن موافقتها عليه وقبوله؛ ألن عقد املعاونة مل ينش أ بعد ( ،)4ويش رتط بعض الفقه أن يكون

( )1حكم احملكمة اإلدارية العليا طعن 33/875ق جلسة 1991/12/24م جمموعة املبادئ اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا يف  15عام
1980-1965م ج 2مرجع سابق ص 1983وما بعدها.
( )2تنص املادة  447من القانون املدين اللييب -1" :تكون اهلبة بورقة رمسية وإال وقعت ابطلة ما مل تتم حتت ستار عقد آخر -2 ،ومع
ذلك جيوز يف املنقول أن تتم اهلبة ابلقبض دون حاجة إىل ورقة رمسية".
( )3على سبيل املثال نقض مدين 58/3669ق جلسة 1997/7/1م جمموعة األحكام الصادرة من اهليئة العامة للمواد املدنية ومن الدائرة
املدنية التجارية واألحوال الشخصية س 48ج 2من يونيو إىل ديسمرب 1997م ،ص 854وما بعدها.
( )4أستاذان د .سليمان الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.143
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الس حب أو التعديل واض حاً وص رحياً ،فال يعتد ابلس حب أو التعديل الض مين ( ،)1وهذا ما جيعل عقد املعاونة
ش بيهاً لعقد اهلبة؛ حيث إن كليهما جيوز فيهما الرجوع عن اإلجياب قبل متام القبول ووص وله إىل العارض أو
الواهب.
أما إذا قبلت اإلدارة عرض املعاونة فال جيوز لعارض ه س حب عرض ه أو تعديل حمله أو ش روطه؛ ألن القبول
من اإلدارة يفرض على الع ارض الوف اء مب ا ق دم ه من عرض وجيع ل العرض ملزم اً ل ه( )2وه ذا م ا يس ري يف
مواجهة ورثة العارض أيض اً( ،)3إال أن ذلك ال مينع من س حب العرض وتعديله بعد قبول اإلدارة له إذا مت
ذلك ابتفاق بينها وبني العارض ،وكانت هناك إرادة مشرتكة بينهما ِ
معربة بشكل صريح عن ذلك(.)4

ومعلوم أن عرض املعاونة الذي يقدمه العارض ال يس قط بوفاته قبل قبول اإلدارة له بل ينتقل االلتزام
به إىل خلفه العام ( ،)5ومن مث فإنه جيوز هلم سحب العرض بشرط التعبري عن ذلك صراحة ( ،)6وال يكون هلم
ذلك بعد قبول اإلدارة للعرض.
الفرع الثاين :آاثر عقد املعاونة ابلنسبة جلهة اإلدارة
إن اآلاثر اليت يرتبها عقد املعاونة ابلنس بة جلهة اإلدارة تعكس طابعاً اس تثنائياً؛ ملا هلذا العقد من
خص وص يات ،فجهة اإلدارة تعمل على حتقيق الص احل العام وتتعامل مع الطرف اآلخر بوص فها ص احبة
الس لطة والس يادة ،ومن مث فلها احلرية املطلقة يف تقدير االس تفادة من العرض ،وهلا أن تَ ْعدل عن تنفيذه إذا

( )1د .مصطفى أبوزيد فهمي ،القضاء اإلداري وجملس الدولة ،قضاء اإللغاء ،دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية1999 ،م ،ص،281
د .صالح الدين فوزي ،قانون املناقصات واملزايدات رقم  89لسنة 1998م املشاكل العملية واحللول القانونية ،دراسة حتليلية أتصيلية
مقارنة للعقود اإلدارية ،دار النهضة العربية2000 ،م ،ص.209
( )2هذا ما أقره حكم حمكمة القضاء اإلداري املصرية يف القضية 19/2947ق جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا حمكمة القضاء اإلداري
يف ثالث سنوات ،مرجع سابق ،مبدأ رقم  ،248ص.433
( )3د .حممد كامل ليلة ،الرقابة على أعمال اإلدارة ،مرجع سابق ،ص.497
( )4د .عمر حلمي فهمي ،األحكام العامة للعقود اإلدارية ،دار الثقافة اجلامعية ،القاهرة1991 ،م ،ص.206
( )5اخللف العام هو :من خيلف سلفه يف ذمته املالية من حقوق والتزامات كالوارث أو املوصى له جبزء من الرتكة ،د .عبد املنعم البدراوي،
النظرية العامة لاللتزامات ،مرجع سابق ،ص.433
( )6د .مهند خمتار نوح ،مرجع سابق ،ص ،362د .عمر حلمي فهمي ،مرجع سابق ،ص.207
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تبني هلا أنه ال يتماش ى مع املص لحة العامة اليت تبتغيها( ،)1وهو ما يتفق وطبيعة هذا العقد اإلدارية ،ويعد
خمالفة للقواعد املس تقرة يف فقه القانون اخلاص وال يش كل ذلك أية مس ؤولية ِتاهها ،فالقاعدة العامة املس تقرة
يف هذا الش أن أن عقد املعاونة عقد ملزم لطرف واحد وهو م ِ
قدم العرض ،وهذا ما جيعله ال ينش ئ أي التزام
ُ
على جانب اإلدارة اليت هلا احلق بعد قبوهلا للعرض أن تَ ِ
عدل عن تنفيذ املشروع أو النشاط اإلداري الذي قُ ِدم
العرض بش أنه ،فاإلدارة هلا الس لطة التقديرية من حيث قيامها ابملش روع من عدمه ،ومن حيث اختيار الوقت
املناس ب لتنفيذه ،فهي وحدها من ميلك تقدير مدى مالئمة املش روع لتحقيق الص احل العام ومن مث ال ميكن
نس بة خطأ تعاقدي إليها يس توجب مس ائلتها عنه( ،)2فلها أن متتنع عن تنفيذ املش روع رغم قبوهلا للعرض
الذي قدمه عارض املعاونة(.)3
إال أن بعض الفقه ( )4يورد اس تثناء على ذلك حيد من س لطة اإلدارة يف التحلل من تنفيذ التزاماهتا
يف هذا العقد ،يتمثل يف حالة ما تكون املعاونة متعلقة ببناء أو ترميم املس اجد ،حيث ال جيوز لإلدارة التحلل
من عقود املعاونة املتعلقة ببناء أو ترميم املس اجد ،وهذا ما وجدان ص داه يف أحكام حمكمة القض اء اإلداري
املصرية (.)5
يتض ح ِما س بق أن املتعاقد مع جهة اإلدارة ال يس تطيع مطالبتها أبي تعويض يف حالة عدوهلا عن
تنفيذ املش روع املتفق عليه يف عقد املعاونة ،غري أن له حق التحلل من التزامه وفقاً للش كل الذي اتفق عليه
معها ،كما له أن يس رتد ما كان قد دفعه إليها ،واس رتداد ما وض عه حتت تص رفها إلقامة املش روع ،وله أن

( )1ينظر حكم حمكمة القضاء اإلداري املصرية يف القضية 4/213ق جلسة  26ديسمرب 1951م ،جمموعة جملس الدولة ألحكام القضاء
اإلداري ،س ،6مطابع النصر ،د.ت ،ص.216
( )2استاذان د .سليمان الطماوي ،الوجيز يف القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب1979 ،م ،ص.676
( )3استاذان د .سليمان الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.43
( )4د .صالح الدين فوزي ،قانون املناقصات واملزايدات ،مرجع سابق ،ص.211
( )5ينظر حكم حمكمة القضاء اإلداري يف القضية 53/2148ق جلسة 2000/2/22م ،خمتارات من املبادئ القانونية اليت قررهتا حمكمة
القضاء اإلداري يف الفرتة من أكتوبر 1999م حىت أكتوبر 2000م مطابع جملس الدولة نوفمرب 2000م مبدأ رقم  27ص.312
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يطالبها مبا كان قد تكبده من مص اريف ونفقات ،من أجل تنفيذ العرض الذي قدمه قبل إعالمه بعدوهلا أو
إهناء العقد (.)1
فعدم تنفيذ املش روع إبرادة اإلدارة املنفردة وفقاً ملا تراه من معطيات يوجب عليها رد ما تقاض ته من قيم
نق دي ة ،ومع اوانت عيني ة ملق دم عرض املع اون ة ذل ك ألن عق د املع اون ة ملزم جل ان ب واح د ،وألن العرض في ه
بطبيعته معلق على ش رط فاس خ ،حيث يعترب العقد منفس خاً لعدم وجود الس بب الذي من أجله قدمت
املعاونة.
لكن ماذا لو أن املعاونة قد قدمت بناء على طلب اإلدارة كأن تطلب اإلدارة من منتس بيها املس امهة يف بناء
اندي أو مس تش فى خاص هبم ،وتقوم يف س بيل ذلك خيص م مبالغ من مس تحقاهتم لديها ،إال أهنا عدلت عن
تنفيذ ذلك املشروع ومل تَ ُرمد املبالغ اليت استقطعتها منهم؟

يذهب بعض الفقه ( )2إىل أنه ميكن هلؤالء الرجوع على جهة اإلدارة ابلتعويض اس تناداً على قاعدة اإلثراء بال
سبب ،حيث إن من حقهم احلصول على املشروع الذي تربعوا من أجله.
وجيب على اإلدارة تنفيذ األعمال حمل عقد املعاونة اليت أبْرم العقد من أجلها وفقاً للش روط الواردة

يف العقد ،وتكون مس ئولة عن أخطائها عند التنفيذ وعن عدم احرتامها لش روط العقد ،ويش كل فعلها ذلك
أخطاء توجب املسئولية العقدية.

( )1استاذان د .سليمان الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص ،143د .عمر حلمي فهمي ،األحكام العامة للعقود
اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.207
( )2د .أمحد عبد هللا أبو سكينة ،نظرية اإلثراء بال سبب يف القانون اإلداري دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة عني مشس،
1997-1996م ،ص.172
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اخلــامت ــة

هكذا نصل إىل هناية حبثنا املتواضع هذا وميكن لنا يف هذا املقام أن نقرر النتائج التالية:
-1أن عقد املعاونة ما هو إىل عقد من العقود غري املسماة ذو طبيعة خاصة.
-2أن عقد املعاونة عقد ملزم لطرف واحد وهو عارض املعاونة ومن مث فهو غري ملزم لإلدارة.
-3أن العرض يف عقد املعاونة معلق على شرط فاسخ.
 -4أن اإلدارة ملزمة برد ما اس تلمته من مبالغ نقدية أو معاوانت عينية إذا قررت إبرادهتا املنفردة عدم تنفيذ
حمل العقد.
 -5أن اإلدارة إذا قبلت عرض املعاونة تكون مس ئولة مس ؤولية عقدية عن أخطائها حني تنفيذ العقد أو عند
خمالفتها لشروطه.
-6أن عق د املعاون ة خيتلف اختالفاً بيناً عن عق د اهلب ة ال ذي نظم ه القانون امل دين اللييب يف املواد من -475
.493
ونظراً ألمهية هذا العقد ودوره الفعال واملهم يف تنمية اجملتمع حيث إنه أس هم بفاعلية يف تش ييد العديد من
املس اج د وامل دارس وغريها ،ويعكس اجلهود ال ذاتية اليت يتبناها األش خاص يف توفري احتياجات اجملتمع،
ويش كل دعماً حقيقياً وإجيابياً للمرافق العامة مبا يقدمه من عون لإلدارة؛ ِما يتطلب العناية به وتنظيمه ،وهذا
ما جيعلنا نتمىن على املشرع اللييب تبنيه ،وأنمل من الباحثني التعمق يف دراسته.
وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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قائمة املراجع
أوالا :القرآن الكرمي.
اثني ا :القواميس واملعاجم.

 -1الطاهر الزاوي ،خمتار القاموس مرتب على طريقة خمتار الصحاح واملصباح املنري ،الدار العربية للكتاب
.1984-1983
 -2د .قطب مصطفى سانو ،معجم مصطلحات أصول الفقه (عريب اجنليزي) دار الفكر املعاصر ،بريوت،
لبنان ،دار الفكر ،دمشق ،سوراي ،الطبعة األوىل2000 ،م.
اثلثا :الكتب.
 -1د .إبراهيم البيومي غامن ،األوقاف السياسة يف مصر ،الطبعة األوىل ،دار الشروق1998 ،م.
 -2د .صاحل عبد اهلادي ،الوقف اإلسالمي ،تراجم يف احلياة وصدقة جارية بعد لقاء هللا دون انشر ،دون
اتريخ نشر.
 -3د .أمحد حممود مجعة ،العقود اإلدارية طبقاً ألحكام قانون املناقصات واملزايدات اجلديد ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية2002 ،م.
 -4د .فؤاد العطار ،القضاء اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة1967-1966 ،م.
 -5د .عبد املنعم البدراوي ،النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين املصري ،اجلزء األول ،مصادر االلتزام،
1989م.
 -6د .حممد حممد عبد اللطيف ،العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة2003 ،م.
 -7عبد اهلادي عباس ،العقود اإلدارية ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل ،دار املستقبل ،دمشق 1992م.
 -8د .جمدي عزالدين يوسف ،حدود مسؤولية الدولة يف مواجهة تعاون األفراد معها ،دراسة مقارنة دون
انشر ،دون اتريخ نشر.

70

السنـــة 2021م

العدد األول

 -9د .حممد حممد عبد اللطيف ،نزع امللكية للمنفعة العامة ،دراسة أتصيلية مقارنة ،دار النهضة العربية
1988م.
 -10د .عبد الغين بسيوين ،القانون اإلداري منشأة املعارف ،اإلسكندرية 1991م.
 -11د .طعيمة اجلرف ،القانون اإلداري – املبادئ العامة يف تنظيم نشاطات السلطات اإلدارية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة 1978م.
 -12د .عبد احلكيم فودة ،نزع امللكية للمنفعة العامة ،دار الكتب القانونية ،اجمللة الكربى1992 ،م.
 -13د .سليمان حممد الطماوى ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،الطبعة اخلامسة ،دار الفكر العريب،
1991م.
 -14د .سليمان الطماوي ،الوجيز يف القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب1979 ،م.
 -15د .إبراهيم عبد العزيز شيحا ،القضاء اإلداري ،داللة القضاء اإلداري ،دعوى اإللغاء ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية2002 ،م.
 -16د .حممود حلمي ،العقد اإلداري ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العريب 1977م.
 -17د .ثروت بدوي ،النظرية العامة يف العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية 1999م.
 -18د .حممد كامل ليلة ،الرقابة على أعمال اإلدارة( ،الرقابة القضائية) ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية
للطباعة والنشر ،بريوت 1968 – 1967م.
رابع ا :الرسائل العلمية:
 -1د .أمحد عبد هللا أبو سكينة ،نظرية اإلثراء بال سبب يف القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه،
كلية احلقوق ،جامعة عني مشس 1997 – 1996م.
 -2د .مهند خمتار نوح ،اإلجياب والقبول يف العقد اإلداري ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق،
جامعة عني مشس2002 – 2001 ،م.
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خامس ا :املدوانت القضائية:

 -1جمموعة املبادئ القانونية اليت تضمنتها فتاوى اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع السنة 46-45
 .من أول اكتوبر 1990م إىل آخر سبتمرب 1992م ،اهليئة املصرية العامة للكتاب 1998م.
 -2جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا حمكمة القضاء اإلداري يف مخس سنوات من أول اكتوبر 1961م إىل
آخر سبتمرب 1966م.
 -3جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا فس مخسة عشر عاماً 1980-1965م ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب 1982م.
 -4جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا حمكمة النقض يف ثالث سنوات من 1966/10/1م إىل
1969/9/30م ،مطابع مؤسسة أخبار اليوم ،بدون اتريخ نشر.
 -5جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا حمكمة القضاء اإلداري يف الفرتة من أكتوبر 1999م حىت اكتوبر
2000م ،مطابع جملس الدولة نوفمرب 2000م.
 -6جمموعة األحكام الصادرة من اهليئة العامة للمواد املدنية ومن الدائرة التجارية واألحوال الشخصية السنة
 ،48اجلزء الثاين من يونيو إىل ديسمرب 1997م.
 -7جمموعة جملس الدولة أل حكام القضاء اإلداري السنة السادسة ،مطابع النصر ،بدون اتريخ نشر.
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ماهيــــة النــزوح القسري وأسبابـــه
في القانــون الدولي الــعام

د .عبد احلكيم ضو زامونـ ـ ـ ـه
عضو هيئة التدريس بكلية القانون
جامـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة طرابل ـ ــس

مقدمـ ـ ـة:

أدت احلروب والنزاعات إىل معاانة للبش ر منها انتقاهلم من أماكن س كنهم إىل أماكن أخرى س واء داخل
بلداهنم أو خارجها ،وس نس لط الض وء يف هذا البحث على الفئة األوىل وهم أولئك الذين يتم انتقاهلم قس راً إىل
أماكن داخل دوهلم ،حيث أن هذه الفئة مل تلق االهتمام الذي تس تحقه من الباحثني واملتخص ص ني يف جمال
القانون الدويل العام.
إن نش وب النزاعات املس لحة على الص عيد العاملي ببداايت القرن الواحد والعش رين أدى إىل تفاقم ظاهرة
النزوح القسري وأصبحت هذه الظاهرة تشكل خطراًكبرياً على شرحية واسعة من البشرية.
فوفقاً ملركز رص د النازحني قدر عدد النازحني قس رايً أبوائل س نة 1989م بنحو  26.5مليون انزح ابلعامل،
وبنهاية س نة  ،2015ونتيجة للحروب وخاص ة النزاعات املس لحة الداخلية ،قفز العدد ليبلغ حوايل 40
مليون انزح.
وتكمن أمهية دراس ة هذا املوض وع يف كونه مل حيظ بدراس ات قانونية ،خاص ة ابلدول العربية اليت أص بحت
مص دراً أس اس ياً لتفاقم هذه الظاهرة ،مثل (فلس طني ،العراق ،ليبيا ،س وراي ،اليمن) وأيض اً للمس امهة يف إثراء
املوضوع وتزويد املكتبة الليبية ببحوث علمية ابخلصوص.
إن اإلش كالية األس اس ية للبحث تكمن يف حماولة حتديد املقص ود ابلنازحني قس رايً وأس باب نزوحهم وفقاً
للقانون الدويل العام وأيضاً كافة اجلهود اليت بذلتها منظمة األمم املتحدة ابخلصوص.
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وخبص وص املنهجية املتبعة ،س وف نعتمد عدة مناهج الوص في والتحليلي والقانوين وذلك بدراس ة
التعريفات املقرتحة ابخلصوص وحتليلها ومقارنتها لإلحاطة بكافة عناصر املوضوع.
وس تتم الدراس ة وفقاً خلطة منهجية تتمثل يف حتديد ماهية االش خاص النازحني قس رايً (مطلب أول)
وأسباب ظاهرة النزوح القسري الداخلي (مطلب اثين).
املطلب األول:
تعريف النزوح القسري الداخلي ومتييزه عن حالة اللجؤ
أبوائل الس بعينات من القرن العش رين برز ألول مرة مص طلح "النزوح القس ري" خبص وص الس ودان ،ففي
هذه الدولة ونتيجة للحرب األهلية اليت بدأت س نة  1955وانتهت بتوقيع اتفاقية أديس أاباب س نة 1972م
ظهرت أوىل حاالت النزوح القسري الداخلي ،حيث طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي لِلمم املتحدة من
املفوض ية الس امية لش ؤون الالجئني س نة 1972م تقدمي املس اعدة "لِلش خاص النازحني داخل البالد" وبعد
ذلك ظل مص طلح "األش خاص النازحون" ولعدة س نوات مس تعمالً يف إطار عمليات اإلغاثة الطارئة بدون
متييز بني من تشرد داخل البالد أو خارجها.
ولقد ازداد اهتمام اجملتمع الدويل بظاهرة النزوح القس ري يف الثمانينات من القرن املاض ي بس بب زايدة
أعداد النازحني داخلياً ،حيث مت مناقشتها يف عديد من املؤمترات الدولية.
ففي ش هر أغس طس س نة 1988م عقد املؤمتر الدويل لبحث أوض اع الالجئني ،والعائدين والنازحني من
جنوب أفريقيا مبدينة أوسلو ابلنرويج ،أما املؤمتر اآلخر فعقد يف جواتيماال وخصص لدراسة موضوع املهاجرين
أبمريكا الوس طى وكان ذلك بش هر مايو س نة 1989م حيث اعرتف املؤمترون ابحلاجة املاس ة لوجود اس تجابة
.1

دولية حملنة النازحني داخلياً

 1انظر Naoko H., The united and internally Displaced persons, Andrzej Bolesta, 2003,
p.80.
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عماماً جيب اإلش ارة إىل أن القانون الدويل العام مبص ادره املختلفة ال يتض من تعريفاً موحداً لِلش خاص
الن ازحني داخلي اً ،ومرد ذل ك هو اختالف ال دول واملنظم ات ال دولي ة املعني ة هب ذه الظ اهرة حول املع ايري اليت
يتوجب أخذها بعني االعتبار عند حتديد هؤالء األشخاص.
وابلرغم من عدم وجود تعريف قانوين موحد وجممع عليه خبص وص النازحني قس رايً ،فإن جهوداً دولية
تبذل منذ بداايت اهتمام اجملتمع الدويل بظاهرة النزوح القسري الداخلي هبدف الوصول إىل تعريف حمدد.
وس نقوم بس رد ودراس ة بعض التعريفات منها تعريف األمني العام لِلمم املتحدة للنازحني قس رايً يف تقريره لس نة
( 1992أوالً) مث نقوم بعرض تعريف آخر للن ازحني داخلي اً ورد ابملب ادئ التوجيهي ة اليت ق دمه ا ِمث ل األمني
العام املعين حبقوق النازحني داخلياً إىل جلنة حقوق اإلنس ان س نة ( 1998اثنياً) كما س ندرس اعالن لندن
املتعلق مببادئ القانون الدويل اليت حتكم النزوح الداخلي للسكان لسنة 2000م (اثلثاً).
أوالا :تعريف األمي العام لألمم املتحدة للنازحي قسريا
يف ش هر مارس 1991م طلبت جلنة حقوق اإلنس ان التابعة لِلمم املتحدة من األمني العام إعداد تقرير
حتليلي عن الن ازحني قس رايً .1فق ام األمني الع ام إبع داده وتق دمي ه للجن ة اليت ق دمت ه ب دوره ا إىل اجمللس
االقتصادي واالجتماعي.
إن التقرير التحليلي لِلمني العام عرف النازحني قس رايً يف الفقرة ( )17أبهنم (األش خاص الذين أجربوا
على اهلروب أبعداد كبرية من منازهلم ،على حنو مفاجئ وغري متوقع ،نتيجة لنزاع مسلح أو اضطراب داخلي،
أو انتهاكات مس تمرة حلقوق اإلنس ان ،أو لكوارث طبيعية أو من ص نع اإلنس ان والذين هم داخل أراض ي
بلدهم ذاته.)2
ابلتمعن يف التعريف الس ابق نالحظ أبن وص ف النازح قس رايً يتوجب فيه توافر عدة ش روط حددها
األمني العام كالتايل:

 1يف  3ابريل 2006م صدر القرار رقم ( )A/RES 60/251عن اجلمعية العامة لِلمم املتحدة الذي نص على انشاء جملس حقوق
اإلنسان ويتبع اجمللس اجلمعية العامة ويعترب أحد أجهزهتا الرئيسية وقد حل حمل جلنة حقوق اإلنسان املنتهية واليتها عام 2005م .
 2انظرE/CN.4/1992/23,14Feb.1992,para 17. ،
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-1اإلجبار على الفرار من املنزل:
ويقص د من ذلك التص رف غري الطوعي من قبل األش خاص أي قس رايً ،واهلروب للنجاة حبياهتم ،وعنص ر
اإلجبار يف ه ذه احلالة حيم ل معىن اخلوف من البقاء يف املنازل وس رع ة اهلروب نتيج ة ما يتوقع ه من أمر ال
حيمد عقباه وابلتايل ال يش مل التعريف األش خاص الذين يرتكون منازهلم إبرادهتم لإلقامة يف مكان آخر كما
ال يشمل األشخاص املرحلني من قبل السلطات العامة ألجل التنمية.1
-2أن يكون الفرار أبعداد كبرية:
اش رتط التعريف أيض اً أبن يكون اهلروب من املنازل أبعداد كبرية وهذا الش رط يثري عدة تس اؤالت أوهلا
عدم حتديد اعداد النازحني ليتم وص فهم أبعداد كبرية وأيض اً من الذى س يحدد عدد األش خاص الفارين من
منازهلم؟ ؛ وما الفارق بني العدد الص غري والكبري؟ كما أن إعمال هذا الش رط س يحرم حتماً عدداًكبرياً من
التمتع ابحلماية واملس اعدة ،ففي كولومبيا مثالً ،نزح املاليني داخلياً ولكن نزوحهم كان يف مجاعات ص غرية
متتالية .2وابلتايل فهذا الش رط تتمس ك به الوكاالت التابعة لِلمم املتحدة لوص ف املأس اة والفاجعة اليت تثري
قلق اجملتمع الدويل إىل أقصى حد.3
-3عنصر املفاجئة واملباغتة:
الكتساب وصف "النازح" وفقاً لتعريف األمني العام يتوجب أن يكون الشخص قد أجرب على الفرار من
مسكنه ،غري أنه يثور التساؤل حول املقصود ب "اإلجبار" املشار إليه يف تعريف األمني العام فهل هو االجبار
الناتج عن الظروف االستثنائية وحدها أم أنه االجبار الناتج عن سلطات الدولة استناداً إىل هذه الظروف؟
ابلتمعن يف التعريف يتض ح ان االجبار املقص ود هو فقط ذلك الناش ئ عن الظروف االس تثنائية الطارئة
وحدها ودون أي تدخل من س لطات الدولة املعنية حيث يكون أولئك االش خاص يف عجلة من أمرهم
مس ارعني ابلفرار من مس اكنهم هرابً من األخطار النامجة عن الظروف االس تثنائية وأس اس ذلك أن األمني
1انظر Munuma (J.M),les enjeux normatifs et institutionnels de la protection des personnes
deplacees a Linterieur de Leur pays, R.B.D.I,2000,P.534.
-2انظرL'ONU/E/CN.4/1994/50/Add13oct.1994. ،
L'onu/E/CN.4/1995/50.2Feb. 1995.Para.121. -33
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العام قد اس تعمل اص طالح "الفرار من املس كن" وليس مغادرة املس كن واش رتاطه أن يكون الفرار فجائياً
واألمثلة على ذلك ما حيدث ابلنزاعات املسلحة أو االضطراابت الداخلية مثلما حدث يف الصومال
ودارفور ابلسودان 1وليبيا وسوراي واليمن وغريها.
-4أن يكون الفرار من املنزل ألسباب حمددة:
حدد األمني العام أسباب النزوح القسري يف أربعة نقاط على سبيل احلصر وهي:
• النزاع املسلح.
• االضطراابت الداخلية.
• االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان.
• الكوارث الطبيعية واليت من صنع اإلنسان.2
-5بقاء الشخص النازح داخل اقليم دولته:
يعترب بقاء الش خص النازح داخل إقليم دولته وعدم عبور حدودها إىل دولة أخرى أحد أهم عنص رين مييزان
النزوح القس ري الداخلي ابإلض افة إىل عنص ر اإلكراه على الفرار من املنزل أو مغادرته ،3وبقاء النازحني داخل
أقاليم دوهلم هو الذي مييزهم عن الالجئني الذين يعربون احلدود الدولية لدوهلم طالبني اللجوء إىل دولة أخرى،
فإذا كان الالجئ يس تفيد من أحكام القانون الدويل لالجئني بسبب عبور احلدود الدولية ،فإن بقاء الشخص
النازح أبقاليم دولته يرتتب عليه خضوعه لسيادة هذه الدولة ،ومن مث لقوانينها ولوائحها.

 1انظر ،حممود السيد داود ،االضطراابت والتوترات الداخلية بني خواء القانون الدويل اإلنساين وثراء الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ،ص .13
 - 2الكوارث اليت تكون من صنع اإلنسان هي الكوارث اليت يتدخل اإلنسان يف حدوثها ابجلرائم واحلرب والنزاعات املسلحة وتلوث
البيئة...اخل انظر ،ماهر مجيل أبوخوات ،املساعدات اإلنسانية الدولية يف ضؤ قواعد القانون الدويل ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2009ص .60
 - 3انظر تقرير ِمثل األمني العام املعىن بشؤون النازحني داخلياًL'o.N.U/E/CN.4/1995/50,6.Fev.1995, :
para.116.
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اثني ا :تعريف النازحي داخلي ا الوارد ابملبادئ التوجيهية
ورد ابلفقرة الث اني ة من مق دم ة املب ادئ التوجيهي ة تعريف للن ازحني داخلي اً أبهنم (األش خ اص أو جمموع ات
األشخاص الذين اضطروا أو اجربوا على الفرار أو على ترك منازهلم أو أماكن إقامتهم املعتادة وال سيما نتيجة
أو س عياً لتفادي آاثر النزاع املس لح أو حاالت العنف املعمم أو انتهاكات حقوق االنس ان أو الكوارث
الطبيعية أو اليت من صنع اإلنسان ،والذين مل يعربوا احلدود الدولية املعرتف هبا للدولة".1
ان هذا التعريف يوس ع إىل حد بعيد من مفهوم "النازحني داخلياً" مقارنة بتعريف األمني العام س الف
الذكر ،وسوف نتعرض ملظاهر التوسع يف هذا التعريف واليت تتمثل يف التايل:
-1التخفيف من شروط اكتساب وصف النازحي داخليا:
الكتساب وصف النازح فإن التعريف الوارد ابملبادئ التوجيهية ال يتطلب إال شرطني فقط من تلك الشروط
اليت وضعت يف تعريف األمني العام سابق اإلشارة إليه ومها االكراه على الفرار من املسكن أو مغادرته
وهو ما يسمى بشرط االنتقال القسري" وشرط "البقاء داخل اقليم الدولة".
إن مظاهر التوس ع يف هذا التعريف كانت اس تجابة ملطالبات عدة دول ومنظمات دولية بض رورة
حذف الش روط والض وابط الكمية والزمنية اليت وردت بتعريف األمني العام ،حيث اس تجاب التعريف الوارد
ابملبادئ التوجيهية لتلك املطالبات وحذف عنص ر الوقت (فجأة على غري متوقع) والعنص ر الكمي (أبعداد
كبرية) كما عدل ع نص ر (والذين هم داخل أراض ي بلدهم ذاته) ليص بح (والذين مل يعربوا احلدود الدولية
املعرتف هبا دولياً).
-2أهم العناصر اليت مت تناوهلا يف تعريف املبادئ التوجيهية:
أ-األشخاص أو جمموعات األشخاص:
مل يقتص ر هذا التعريف يف حالة اهلروب أو املغادرة على جمموعات األش خاص فقط بل اش تمل على
األشخاص أيضاً ،ألن أسباب النزوح اليت تتعرض هلا اجلماعات هي نفسها اليت يتعرض هلا األشخاص ،ويعد

- 1جمموعة من املواثيق الدولية واإلقليمية اخلاصة ابلالجئني ِمن يدخلون يف نظام اهتمام املفوضية السامية لِلمم املتحدة لشؤون الالجئني،
املكتب االقليمي ،القاهرة ،ط ،2009 ،4ص .66
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هذا العنص ر من مظاهر التوس ع يف تعريف املبادئ التوجيهية وابلتايل مل تعد تركز كافة التعريفات املقرتحة
الالحقة على العنصر أو املعيار العددي.
ب-عنصر االكراه أو القسر أو االضطرار:
ويقص د من ذلك أن يرتك النازحون املكان االعتيادي الذي يعيش ون فيه داخل الدولة عن طريق اإلجبار
والته دي د ابلقوة وليس طوع اً ،وأبن ه ال يوج د أي خي ار آخر هلم كم ا حي دث أثن اء النزاع ات املس لح ة أو
الكوارث أو انتهاكات حقوق اإلنسان.
وقد يثور التساؤل يف هذا الشأن خبصوص سبب وصف النزوح ب

"القسري"؟ وتكمن اإلجابة على

ذلك يف أن النازح حىت وإن كان لديه فرص ة البقاء يف مس كنه ومل ِتربه الس لطات العامة على الرحيل إالم أن
اخليار يف هذه احلالة غري حقيقي ومرد ذلك ومرجعه وجود أس باب جوهرية ِتعله غري آمن يف مس كنه إذا قرر
البقاء.
ج-اهلروب أو املغادرة:
خيفف التعريف من هذا الشرط عندما ذكر "أو على ترك منازهلم أو أماكن إقامتهم املعتادة" ،أي أن النزوح
ال يشتمل فقط على اهلروب نتيجة خلطر حمدق بل ميكن أن تكون املغادرة على شكل أكثر استعداداً وحتسباً
ِتنباً للمخاطر واإلخالء اجلربي .فباإلض افة إىل الفرار كما جاء يف تعريف األمني العام ،ذكر أيض اً املغادرة
وهو األمر الصادر من السلطات العامة احمللية مبغادرة مكان اإلقامة املعتادة أو حىت املغادرة من تلقاء أنفس هم
ألي سبب من األسباب املؤدية للنزوح لوجود أحد أسباب النزوح الواردة يف التعريف.
د-نتيجة أو سعيا لتفادى أاثر:
يتس م التعريف الوارد ابملبادئ التوجيهية ابملرونة لش موله على أس باب النزوح اليت وقعت فعالً أو مل تقع،
وتعين عبارة "نتيجة آلاثر" أي اآلاثر اليت وقعت فعالً ،وتعين عبارة "س عياً لتفادي اآلاثر" اهنا تنطوي على
اخلوف من اآلاثر اليت ميكن أن حتدث يف املستقبل.1

- 1انظر ،نشرة اهلجرة القسرية الصادرة عن برانمج دراسات الالجئني ابالشرتاك مع اجمللس النروجيي لالجئني واملشروع العاملي املعىن أبوضاع
النازحني داخلياً ،عدد  ،12مارس .2002
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ه"-منازهلم أو أماكن اقامتهم املعتادة:
ويقص د من ذلك أن التعريف يش مل األش خاص الذين يقيمون عادة وليس بص فة عارض ة ،كما ميكن أن
تكون اإلقامة املعتادة أرض اً يعيش عليها جمموعة من األش خاص بص ورة تقليدية كما هو احلال ابلنس بة للرعاة
واملزارعني الذين يعتمدون اعتماداً خاصاً على أرضهم وهلم تعلق وجداىن هبا.
و-ال سيما:
اس تعمل التعريف عبارة التحديد "ال س يما" للتش ديد على أنه ال يس تبعد أس باب أخرى ،وتكمن مظاهر
التوس ع يف التعريف هنا أبنه مل حيض ر أس باب النزوح الداخلي كما حددها تعريف األمني العام وإَّنا أشار إليها
يف عبارة "ال س يما" واليت يس تدل منها على أن األس باب املذكورة يف التعريف ليس ت على س بيل احلص ر،
ويكمن التس اؤل هنا هل األش خاص الذين يتم نقلهم نتيجة مش اريع التطوير يعتربون أش خاص اً انزحون
داخلياً؟ لإلجابة عن ذلك يقول الس يد "والرتكالن" أحد املش اركني يف كتابة املبادئ التوجيهية "أن النزوح
املرتبط ابلتنمية ال يكون مس موحاً به االم عندما تربره اعتبارات حامسة مرتبطة ابملص لحة العليا للجمهور ،وإن
هذا اإلجراء عند تلبيته خيضع ملقتضى الضرورة والتناسب".1
إن هذه االعتبارات املذكورة أعاله إذاً هي اليت حتدد ما إذا كان النزوح القس ري مبنطقة ما نتيجة مش روع
من مشاريع البنية التحتية ويعد انتهاكاً حلقوق اإلنسان أم هو مشروع حيظى ابلشرعية.2
ز-احلركة داخل حدود الدولة:
إن النازحني قس رايً ،وخالفاً لالجئني ،يكونون داخل دوهلم ،وابلتايل فأهنم من الناحية القانونية الزالوا
خيضعون للقوانني والسلطات الوطنية فيتمتعون بكافة احلقوق شأهنم شأن ابقي مواطين الدولة.
غ/أسباب النزوح الداخلي اليت ذكرها التعريف:
ذكر التعريف الذي ورد ابملبادئ التوجيهية األس باب الرئيس ية للنزوح وحددها يف النزاع املس لح والعنف
العام أو املعمم واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان.

- 1مرجع نفسه ،ص .12
 - 2بيون بيرتسون ،النزوح بسبب التنمية ،نشرة اهلجرة القسرية ‘مرجع سبق ذكره ‘ص 17
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اثلث ا :إعالن لندن بشأن مبادئ القانون الدويل اليت حتكم النزوح الداخلي للسكان.1
املتعلق مببادئ القانون الدويل اليت حتكم النزوح الداخلي للس كان،
إنه اعالن لندن الص ادر س نة 2000م و َ

عرف األش خاص النازحني داخلياً يف املادة ( )1فقرة ( )1أبهنم "أش خاص أو جمموعات االش خاص أجربوا
على مغادرة منازهلم أو تركها أو ترك مواطن عيش هم واقامتهم كنتيجة لنزاعات مس لحة أو اض طراابت داخلية
أو كنتيجة لالنتهاك املمنهج حلقوق اإلنسان ،ومل يعربوا بعد حدود دوهلم املعرتف هبا دولياً".
والفقرة ( )2من نفس املادة حتدد تعريف النازحني داخلياً بش كل مش روط ليش مل "األش خاص النازحني
داخلياً نتيجة ألي س بب ،كالكوارث ،الطبيعية واالص طناعية أو املش روعات التنموية العمالقة عندما تفش ل
الدولة املس ؤولة أو الس لطة الواقعية ،ألس باب تؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنس ان األس اس ية يف محاية هؤالء
الضحااي ومساعدهتم".2
بعد سرد التعريفات السابقة للنزوح القسري نالحظ ما يلي:
• إن النزوح خيتلف عن حالة اللجوء حيث أن هذا األخري يتطلب عوامل رئيس ية هي احلماية القانونية
اليت متنحها دولة يف أماكن معينة ويف مواجهة دولة أخرى ،وإن احلماية تنصرف إىل أشخاص معينني
يس تفيدون من تلك الوض عية ويوص ف هؤالء اص طالحاً "ابلالجئني" وابلتايل فال جدال أن الالجئ
ال بد أن يكون أجنبياً ابلنس بة لدولة امللجأ وكذلك تتوافر فيه ش روط معينة متيزه عن األجانب
العاديني.3
فالالجئ وفقاً للمادة ( )1فقرة ( )2من اتفاقية س نة 1951م اخلاص ة ابلالجئني هو "كل ش خص
يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل  11يناير  ،1951وبس بب خوف له ما يربره من التعرض لالض طهاد
بس بب عرقه أو دينه أو جنس يته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه الس ياس ية ،خارج بلد جنس يته ،وال
- 1عقدت جلنة القانون الدويل مؤمتر يف لندن من  29-23يوليو 2000م وأقرت إعالن بشأن مبادئ القانون الدويل اليت حتكم النزوح
الداخلي للسكان ولقد اعدت هذا االعالن احدى اللجان الفرعية التابعة للجنة القانون الدويل تتكون من ِمثلني عن (بلجيكاً ،الربازيل،
اتيوبيا ،كوراي ،سنغافورا ،السويد ،بريطانياً ،أمريكا ،الياابن).
 - 2انظر ،مدوس فالح الرشيدي ،أزمة دار فور والنزوح الداخلي ،جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،عدد ،2007 ،3ص117؛ جملة اللجنة
الدولية للصليب األمحر ،األشخاص النازحون داخلياً ،والية ودور اللجنة الدولية للصليب األمحر ،2000 ،ص .442
 - 3برهان أمر هللا ،اللجوء السياسي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط  ،1ب.ت  ،ص .185
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يس تطيع أو ال يرغب بس بب ذلك اخلوف ،أن يس تظل حبماية ذلك البلد ،أو كل ش خص ال ميلك جنس ية
ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة نتيجة مثل تلك األحداث وال يس تطيع أو ال يرغب بس بب ذلك اخلوف أن
يعود إىل ذلك البلد".1
وبعد تعديل االتفاقية ابملادة األوىل من الربوتوكول اخلاص بوض ع الالجئني س نة 1966م أص بح الالجئ
يعرف أبنه "كل ش خص غادر مس كنه متجهاً إىل دولة أخرى بس بب خوف مربر من التعرض لالض طهاد
وبس بب عرقه أو دينه أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه الس ياس ية وال يس تطيع أو ال يرغب بس بب
ذلك اخلوف أن يستظل حبماية دولة اجلنسية".2
وِتب اإلش ارة أيض اً إىل أن القانون الذي يعين ابلالجئني هو القانون الدويل لالجئني وهو أحد الفروع
احلديثة للقانون الدويل العام يض م جمموعة من القواعد اليت حتدد النظام القانوين الدويل الواجب التطبيق على
الالجئني وحيدد هذا القانون أيض اً الش روط الواجب توافرها إلض فاء وص ف الالجئ على الش خص ،وحيدد
م ال ه من حقوق وم ا علي ه من التزام ات ِت اه دول ة امللج أ ،كم ا حي دد آلي ات انف اذ قواع د احلم اي ة ال دولي ة
لالجئني.3
عموماً ميكن القول أبن االختالف األس اس ي بني الالجئ والنازح يكمن يف أن عنص ر اهلروب أو الفرار
ليس عنصراً أساسياً يف تعريف الالجئ ،فليس كل شخص يهرب من خماطر نزاع مسلح يعترب الجئاً ،مبقتضى
اتفاقية 1951م لالجئني ،بعكس النازح الداخلي حيث أن اهلروب هو أحد العناص ر األس اس ية يف تعريف
النازحني داخلياً ،أيض اً فمن املالحظ أبن هناك هيئة دولية لديها تفويض مباش ر مبوض وع الالجئني هي "
املفوض ية الس امية لش ؤون الالجئني" ،خبالف النازحني الذين ال توجد هيئة دولية ختتص بش كل مباش ر
بشؤوهنم.

 - 1انظر ،جمموعة املواثيق الدولية واالقليمية اخلاصة ابلالجئني  ،مرجع سبق ذكره ،ص .10
 - 2انظر ،ابو اخلري أمحد عطية ،احلماية القانونية لالجئ يف القانون الدويل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1997 ،ص .78
 - 3أمحد الرشيدي ،بعض االِتاهات ،احلديثة يف دراسة القانون الدويل العام ،اجمللة املصرية للقانون الدويل ،عدد ( ،1999 ،)55ص
.88
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أن وض ع تعريف أكثر دقة وحتديداً لفئة النازحني قس رايً داخل دوهلم يعترب أمراً حيوايً حبيث يرد ض من
نص وص اتفاقية توقع عليها الدول كي يص بح تعريفاً قانونياً كما هو الش أن يف اتفاقية الالجئني لعام 1951م
وابلتايل سيتأتى حتماً حتديد املسؤولية واملساءلة وحتديد من تشملهم تسمية النازح قسرايً بشكل دقيق ويصبح
من الس هل على اجملتمع الدويل احلفاظ على هوية املعنيني بش كل أوض ح ِما يؤدي إىل تدارك املعاانة الش ديدة
واآلالم والقسوة النامجة عن مراحل النزوح.
املطلب الثاين :أسباب ظاهرة النزوح القسري
س وف نس تعرض يف هذا املطلب أس باب النزوح القس ري الداخلي ودعمه أبمثله من الواقع الدويل
واملمارس ة الدولية املعاص رة وبص فة خاص ة حاالت النزوح النامجة عن النزاعات املس لحة الدولية والداخلية
واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان وذلك على النحو التايل:
أوالً :النزاعات املسلحة الدولية.
اثنياً :النزاعات املسلحة الداخلية.
اثلثاً :االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
أوالا :النزاعات املسلحة ذات الطابع الدويل:
ال زالت احلروب والنزاعات املس لحة مس تعرة يف مناطق كثرية من العامل كالنزاع العريب اإلس رائيلي الذي
تس بب يف تش ريد املاليني من الش عب الفلس طيين قس رايً ،كما تض م النزاعات املس لحة ذات الطابع الدويل
احلروب بني الدول املتجاورة أو غزو دولة لدولة أخرى مثل احلرب األمريكية ض د أفغانس تان س نة 2001م
واحلرب على العراق س نة  2003ويكاد يتفق الفقه الدويل خبص وص تعريف النزاعات املس لحة الدولية أبهنا
"ص راع بني دولتني أو أكثر ينظمه القانون الدويل ،ويكون من وراء هذا الص راع حماولة من جانب كل طرف
من اطرافه احملافظة على مص احلة الوطنية من خالهلا ،وهي ختتلف عن االض طراابت الداخلية أو الثورات اليت
تقوم هبا املستعمرات".1

 - 1انظر حممد حافظ غامن ،سيادة القانون الدويل العام ،دراسة لضوابطه االصولية واألحكام العامة ،دار النهضة العربية ،ط،1961 ،2
ص  ،624حامد سلطان ،القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1987 ،ص .794
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وس نحاول تس ليط الض وء على بعض النزاعات املس لحة الدولية اليت أدت إىل موجات كبرية من النزوح
القسري الداخلي كما يلي:
-1حالة فلسطي:
ال زال الص راعات مس تمراً بني املقاومة الفلس طينية والقوات اإلس رائيلية احملتلة لفلس طني ،واليت متارس ض د
الش عب الفلس طيين أفظع أنواع اجلرائم اإلنس انية ،فهي تش ن الغارات اجلوية والربية والبحرية ،وتقوم ابلتوغل
داخل األراض ي الفلس طينية املتبقية من فلس طني واليت يقطنها املاليني من الش عب الفلس طيين الذي يض طر إىل
النزوح بس بب االجتياحات العس كرية االس رائيلية وعمليات االخالء واالس تيالء على األراض ي وهدم املنازل
كما ان اجلدار العازل تس بب يف تقييد حركة الفلس طينيني ونزوح عش رات اآلالف ،فهذه املمارس ات جمتمعة
أدت إىل ما اليقل عن  160,000انزح داخل األراض ي الفلس طينية احملتلة أجربوا على النزوح من دايرهم
خالل العقود املاضية

.1

-2حالة أفغانستان:
حبج ة احلرب على االرهاب ،قامت قوات حلف االطلس ي تتزعمها الوالايت املتحدة األمريكية س نة
 2001م ابلقض اء على حكم طالبان واس تمر وجود هذه القوات أبفغانس تان إىل هناية ش هر أغس طس
2021م أي حوايل  20سنة.
إن هذه القوات اليت كان يطلق عليها ابلقوات الدولية "ايس اف" خاض ت معارك طاحنة يف أفغانس تان
متذرعة أبحداث  11سبتمرب 2001م وأدت إىل موجات نزوح داخلي بعشرات اآلالف للشعب األفغاين.
فخالل الفرتة ما بني عامي 2007/2006م نش ب قتال عنيف بني احلكومة اليت نص بها الغرب وقوات
الناتو "ايس اف" من جهة وقوات املعارض ة من جهة أخرى أدى إىل انعدام األمن والقانون وموجات نزوح
داخلي ال حصر هلا.

- 1انظرIDMC, Global Statistics in 2009, Norwegian Refugee Council. May.2010 ،
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أيضاً ش هد عام  2009نزوح الكثري من العائالت األفغانية بس بب توس ع العمليات العس كرية لقوات الناتو
"ايس اف" مدعومة بقوات األمن التابعة للحكومة األفغانية اليت قامت بعمليات حبث وتفتيش أاثرت خماوف
التعرض لالعتقال وتسببت يف موجات نزوح داخلي.
ويقدر عدد األفغان الذين نزحوا من دايرهم عام 2013م ما يقارب ( )124.350ألف ش خص وبلغ
العدد االمجايل املسجل للنازحني داخلياً بسبب النزاع املسلح ( )361000شخص.1
ويف ظل غياب تسوية سياسية ،استمرت عمليات النزوح الداخلي هبذه الدولة سواء النزوح املؤقت أو املتكرر
أو لفرتات طويل ة وس تكون اع ادة الن ازحني إىل أم اكنهم االعتي ادي ة وعملي ة االدم اج املس ت دام ة حمفوف ة
ابملخاطر.2
ويف اآلونة األخرية قررت الوالايت املتحدة األمريكية االنس حاب من أفغانس تان بنهاية ش هر اغس طس
2021م وأثناء ذلك بدأت حركة الطالبان ابلتحرك حنو العاص مة كابول وقامت ابالس تيالء على عدة مدن
ومنافذ حدودية يف زمن قياسي إىل أن استولت على العاصمة كابول ونتيجة لذلك حدثت فواجع يعجز عنها
الوص ف حيث هرعت عش رات اآلالف من املواطنني األفغان خوفاً من انتقام الطالبات حنو مطار العاص مة
ابعتب اره املنف ذ الوحي د ال ذي الزال ت تس يطر علي ه قوات الن اتو وح دث ت عملي ة اجالء ألكثر من م ائ ة الف
مواطن ابإلض افة إىل أالف النازحني داخلياً وانتهى األمر مبغادرة كافة قوات حلف الناتو من أفغانس تان
"ابلتاريخ احملدد 2021/8/31م.

 - 1النزوح الداخلي الناحم عن النزاعات ،النشرة الشهرية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني ،أفغانستان ،ديسمرب ،2013
htt://tunyurl.com/UNHCR-AFgh
- 2ايدان اوليدي" ،عام  2014وما بعده ،اآلاثر املرتتبة على النزوح الداخلي" 6نشرة اهلجرة القسرية ،عدد  ،46مايو  ،2014ص -4
.6
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اثني ا :النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل.
ان غالبية النزاعات املس لحة يف العقود األخرية تنش أ بني القوات احلكومية للدولة وواحدة أو أكثر من
اجلماعات املعارض ة ،1ويف الغالب يكون س بب القتال أما س عى اجلماعات املس لحة املعارض ة الس يطرة على
احلكم او السعي إىل االستقالل أو مقاومة سياسات احلكومة.
أن خطورة هذه النزاعات الداخلية تتمثل يف أهنا أتيت يف س ياق نزاع مس لح غري متكافئ بني الدولة من
جهة ومجاعات مس لحة من جهة أخرى وابلتايل يس تمر الص راع وتتنامي اَّناط العنف املس لح ويؤدي ذلك إىل
أكرب قدر من النزوح املطول ألالف املواطنني حيث تص بح امكانية إعادة بناء حياهتم وإجياد حلول دائمة هلم
صعبة املنال.

2

عموماً هناك أمثلة كثرية للنزاعات الداخلية اليت مل يراع فيها القواعد األس اس ية للقانون الدويل اإلنس اين
واليت أدت إىل موجات نزوح هائلة ولكننا سنقصر على دراسة أحدثها وحتديداً احلالة الليبية واحلالة السورية.
-1احلالة الليبية:
بش هر فرباير 2011م بدأت احتجاجات وأعمال عنف تنتش ر ابألراض ي الليبية ،وخالل اس بوعني تطورت
االحداث إىل ص راع مس لح داخلي حيث محلت جمموعات من املعارض ة الس الح ض د القوات احلكومية
وسيطرت على شرق البالد ومنطقة اجلبل الغريب ومدينة مصراتة.3
اش تدت املواجهات املس لحة عندما س عت قوات النظام الس تعادة الس يطرة على املناطق اليت اس تولت
عليها قوات املعارض ة املس لحة ،ومع وص ول القوات احلكومية إىل مش ارف مدينة بنغازي و يف ظل احلملة
- 1املادة ( )3املشرتكة بني اتفاقيات جينيف األربع لعام 1949م مل حتدد معيارا خبصوص تعريف النزاعات املسلحة غري الدولية ،خبالف
الربوتوكول الثاين 1977م ،الذي جاء أكثر تفصيالً يف جمال تطبيقه مستبعداً النزاعات املنخفضة احلدة مثل حاالت التوتر الداخلي
وأعمال الشغب ويسري الربوتوكول الثاين على حاالت النزاعات املسلحة غري الدولية اليت تدور على أراضي دولة ما بني قواهتا النظامية
وجمموعات مسلحة متمردة تعمل حتت قيادة مسؤولة وتسيطر على جزء من أراضي الدولة.
 - 2انظر ،اينغريرت أوليفري ،التحاور مع اجلماعات املسلحة ،املوضوع الرئيسي؛ الفاعلون املسلحون من غري الدول ،نشرة اهلجرة القسرية،
عدد  ،37مارس 2011م ،ص 34؛ تقرير األمني العام لِلمم املتحدة بشأن محاية ومساعدة النازحني2012 ،م ،فقرة (ه ) ،ص،24
رقم الوثيقة.S/2012/129 :
- 3انظر ،تقرير منظمة العفو الدولية  2012 ،2011بشأن احلالة الليبية ص  289؛ كذلك قرار جملس األمن الدويل رقم  ،1973فرباير
. S/RES/1973‘2011
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الرتوجيي ة من خم اوف ارتك اب أعم ال انتق امي ة ،أص در جملس األمن ال دويل القرار رقم ( )1973يف م ارس
2011م "ماحناً التفويض إبنش اء منطقة حظر جوي فوق ليبيا واختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية املدنيني
املعرضني خلطر اهلجمات يف ليبيا مبا فيها بنغازي".1
وعلى أثر ذلك بدأ التحالف الدويل وخاص ة فرنس ا بش ن غارات جوية على القوات احلكومية وأبواخر
ش هر مارس من نفس الس نة تويل حلف مشال االطلس ي "الناتو" املس ؤولية عن العمليات العس كرية حيث
نفذت اآلالف الغارات اجلوية على قوات النظام وكافة بنيتها التحتية حىت  31اكتوبر 2011م .ويف النهاية
سيطرة قوات املعارضة املدعومة من "حلف مشال االطلسي "الناتو" على معظم احناء ليبيا مبا فيها طرابلس.
يف  23اكتوبر 2011م أعلن رئيس اجمللس الوطن االنتقايل انتهاء املعارك وسيطرة قوة املعارضة املدعومة
من الناتو على كامل الرتاب اللييب وما يهمنا يف هذا البحث العملي هو أن تقارير عديدة ملنظمات انس انية
افادت حبدوث انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنس اين وحقوق اإلنس ان ارتكبتها أطراف النزاع مبا فيها
اعمال ترقى إىل جرائم حرب.
إن القوات احلكومية وس عياً الس تعادة الس يطرة على املدن اليت اس تولت عليها املعارض ة ش نت هجمات
عش وائية طالت املدنيني بعدة مناطق مثل مص راتة واجدابيا والزاوية وجبل نفوس ة وأدت هذه اهلجمات إىل
مصرع وجرح املئات من املدنيني.2
كما أن قوات املعارض ة املس لحة اس تخدمت الص واريخ وغريها من األس لحة العش وائية يف جبهات القتال
يف شرقي البالد ومصراتة وسرت واملناطق السكنية وأدت هي أيضاً على خسائر بشرية كبرية من املدنيني.
كما اهتمت القوات احلكومية "القوات الدولية احلليفة للمعارض ة" ابس تهداف املدنيني وهو ما أكدته
تقارير ملنظمات انس انية تفيد أبن غارات "الناتو" يف  8اغس طس 2011م اس فرت ض رابهتا اجلوية عن قتل
( )18رجالً و( )8نس اء و( )8أطفال عندما مت اس تهداف منزالً يف قرية ماجر ابلقرب من مدينة زليأب وأبن
مجيعهم مدنيني.

-1انظر ،قراري جملس األمن 2011 ،1973 ،1970م وحتديداً القرار األول فقرة (.)4
 2تقرير منظمة العفو الدولية  ،2012 ،2011ص .289-288
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بعد قيام اجمللس الوطين االنتقايل ابلس يطرة على أرجاء البالد مل يفلح يف الس يطرة على املليش يات املس لحة
اليت تكونت خالل النزاع .1حيث قامت هذه األخرية أبس ر اآلالف ِمن يش تبه يف اهنم من املوالني للنظام،
كما هنبت قوات املعارض ة وأحرقت املنازل ونفذت هجومات انتقامية وغريها من عمليات الثأر ض د مؤيدي
القذايف.2
ففي تقرير جلنة األمم املتحدة الدولية لتقص ي احلقائق حول ليبيا املنش ور يف مارس  2012خلص ت
اللجنة اىل قيام "مليش يات مناهض ة للقذايف" ابرتكاب جرائم ض د االنس انية متمثلة يف قتل وتعذيب اهل
اتورغاء كما ورد يف التقرير " ...ان قوات مناهض ة للقذايف مارس وا القتل واالعتقال التعس في والتعذيب حبق
أهل اتورغاء -اثناء حرب  2011وما بعدها ...لقد مت تدمري اتورغاء جبعلها غري صاحلة للسكن".3
ووفقاً إلحص ائيات املنظمات اإلنس انية فإن حوايل ( )107ألف من الس كان قد نزحوا قس رايً حىت ابريل
من عام 2011م وذكرت املفوض ية الس امية لش ؤون الالجئني أبن عدد النازحني داخل ليبيا بلغ حوايل

4

( )250الف نتيجة االحداث وذلك حىت يونيو عام 2011م.
ونتيجة اجتياح مدينة بين وليد يف اكتوبر 2012م نزح ما يقدر ب ( )60ألف شخص إىل املدن 5
اجملاورة ،وتقول املفوض ية الس امية لش ؤون الالجئني انه حىت يناير  2013كان بليبيا ( )59,425ألف انزح
داخلي منهم ( )30ألف اً من اتورغ اء و( )9.404ألف اً من م دين ة س رت و( )9200ألف اً من اجلب ل الغريب
ومعظمهم من ابن اء م دين ة العويني ة ،كم ا نزح حوايل ( )3آالف يف م ارس  2013من م دين ة مزدة نتيج ة
اشتباكات متقطعة بني قبائل املشاشية والزنتان ولكنهم عادوا بعد وقف اطالق النار.
 1انظر قرار جملس األمن رقم ( )2009الصادر يف شهر سبتمرب 2011م والذي عرب عن قلقه بشأن االنتهاكات حبق املدنيني،
 S/RES/2009تقرير منظمة العفو الدولية  2012بشأن األحداث يف ليبيا ص .289 ،288
 2انظر ،قرار جملس األمن ( )2012-2040فقرة ( )4بشأن القلق من األوضاع يف ليبيا.
 - 3انظر ،تقرير جلنة االمم املتحدة لتقصى احلقائق حول ليبيا  2مارس (A/HR ،19/68( .2012
 - 4انظر-UNHCR. Update No 29, Humanitarian situation in Libya, 15 june 2011, ،
http://www.Unhcr.org/4dfg cde49.html
 6تقرير األمني العام لِلمم املتحدة لبعثة األمم املتحدة يف ليبيا 5/2013/104 ،ص  ،18انظر أيضاً القرار رقم ( )2012( )7الصادر
عن املؤمتر الوطين العام يف ليبيا بشأن مالحقة املطلوبني يف مدينة بين وليد والذي مت تنفيذه من كتائب الثوار احملسوبة على املؤمتر الوطين
يف اكتوبر6.
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ويف عام 2014م ش هدت ليبيا تص عيداً جديداً للنزاع املس لح بني جمموعات مس لحة متض ادة واجليش
اللييب وأدى ذلك إىل حركة نزوح للس كان مل يس بق هلا مثيل وتش ري التقديرات إىل أن ( )435000ألف
ش خص قد فروا من منازهلم حبثاً عن األمن والس المة بس بب تص اعد النزاع املس لح وانتش ار العنف منذ
منتص ف س نة 2014م ،1كما تس بب القتال يف تدهور األوض اع االقتص ادية واملعيش ية مبا يش مل النقص يف
الغداء والوقود واملياه وانقطاع الكهرابء ونقص الس يولة النقدية وارتفاع األس عار وهبوط قيمة الدينار اللييب
بشكل كبري مقابل الدوالر األمريكي.2
ويف ظل هذه الوضعية يزداد البؤس الناجم عن تدهور احلالة األمنية واالقتصادية وانتشار الظواهر املخالفة
للقانون الدويل اإلنس اين وحلقوق اإلنس ان مع اإلفالت من العقاب ِما يزيد من معاانة النازحني املنتش رين يف
أرجاء البالد.
-2حالة سوري:
تطورت مظاهرات ص غرية داعية لإلص الح يف فرباير 2011م إىل مظاهرات واس عة النطاق يف منتص ف
مارس 2011م؛ حيث اس تخدمت قوات األمن التابعة للحكومة القوة ض د متظاهرين يف مدينة درعا كانوا
ي طالبون إبطالق س راح أطفال معتلقني وس رعان ما انتش رت االحتجاجات لتعم كافة املدن الس ورية مطالبة
إبسقاط النظام.
ان النظام الس وري جلأ إىل س ياس ة احلل األمين عن طريقة األمن واجليش وذلك ابقتحام املدن والقرى
السكنية ِما أدى إىل مغادرة اآلالف من السكان ملدهنم وقراهم.3

-1انظر تقرير مركز رصد النزوح الداخلي 2015 ،على الرابطhttp://www-internal-disp :
 - 2انظر ،تقرير األمني العام لِلمم املتحدة عن بعثة األمم املتحدة يف ليبيا إىل جملس األمن سنة  ،653 ،2014ص .1
-3تقرير منظمة العفو الدولية حول األوضاع يف سوراي  ،2012 ،2011ص  ،207-203انظر موقع املنظمة على شبكة املعلومات:
http://www.amnesty.org.
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يف مارس 2011م شكل "جملس حقوق اإلنسان" التابع لِلمم املتحدة بعثة لتقصى احلقائق .1وتوصلت
اىل نتائج تفيد ابحتمال وقوع جرائم ض د اإلنس انية من بينها "أعمال قتل وتعذيب ...وتش ريد وترحيل مئات
اآلالف من األشخاص من دايرهم".2
ويف ش هر مايو 2011م أفادت تقارير أبن معظم س كان جس ر الش غور والبالغ عددهم ( )41ألف نس مة
قد فروا من مدينتهم ويف نفس الشهر نزح سكان مدينة معرة النعمات والبالغ عددهم ( )70ألف نسمة.
وخبص وص جملس األمن الدويل فإن روس يا والص ني ودول أخرى حالت دون ص دور قرارات تدين اجلرائم
واالنتهاكات اإلنس انية يف س وراي ابلرغم من أن الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب وجامعة الدول
العربية فرضت عقوابت عليها.
وبنهاية  ،2011أخذت األحداث يف س وراي منحى آخر للص راع املس لح عندما بدأت مقاومة مس لحة
من أطياف خمتلفة مجعهم هدف واحد وهو اسقاط النظام السوري.
ومن بني ( )9.45مليون شخص أجربوا على اهلرب نالحظ أبن قرابة الثلثني ( )7.5مليون شخص هم
من النازحني داخل البالد .3وابلتايل أص بحت س وراي حالياً البلد ذات العدد األكرب للنازحني داخليا يف العامل
وميثل األطفال أكثر من نصف عدد النازحني.4
كما اقرتفت بعض اجلماعات املس لحة جرائم حرب ،بتهجريها املتعمد للمدنيني ومن تلك احلاالت ما
قامت به الدولة االس المية يف العراق والش ام "داعش" من أبش ع االنتهاكات حبق االقليات املتواجدة بس وراي
حيث أص درت اجلماعة انذارات عامة جلماعات عرقية معينة من الس كان املدنيني أتمرهم فيها ابملغادرة حتت
ط ائل ة التعرض للهجوم املب اش ر مثلم ا ح دث للط ائف ة "االيزي دي ة" حي ث ج اء يف تقرير جلن ة األمم املتح دة

- 1انشئت جلنة التحقيق الدولية املتعلقة بسوراي يف 2011/8/22م مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان S-17/1 ،يف الدورة االستثنائية
(.)17
-2انظر ،تقرير جلنة تقصى احلقائق األول بتاريخ  2011/12/2والتقرير الالحق بتاريخ  2012/3/12على موقع جملس حقوق اإلنسان
http://www.Unhchr.ong
 - 3وراثة اخلسارة" ،األزمة السورية والتهجري" ،نشرة اهلجرة القسرية ،عدد ( ،2014 ،)47ص .44
-4املرجع نفسه ،ص .48
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للتحقيق اخل اص بس وراي..." :داعش قد س عت والتزال تس عى حملو األيزيديني من خالل القتل والعبودية
اجلنسية واالستعباد والتعذيب واملعاملة املهينة والالإنسانية وكذلك الرتحيل القسري.1"...
اثلث ا :االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
يتعرض النازحون داخلياً النتهاكات جس يمة للحقوق املقررة هلم دولياً وداخلياً ،فعلى الص عيد الداخلي
هناك عديد من احلقوق اليت تتقرر لإلنس ان يف دس تور الدولة وابلتايل فهذه األخرية تتكفل حبمايتها وض مان
احلرايت العامة من خالل النظام القانوين والقض ائي هبا ،أما على الص عيد الدويل فقد اعرتف القانون الدويل
العام حبقوق موحدة لإلنس ان من خالل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس ان الص ادر عن اجلمعية العامة س نة
1948م .والعهدين الدوليني لس نة 1966م ،عالوة على عديد من املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق الطفل
واملرأة والالجئني واملعاقني واألس رى ،وتعد تلك املعاهدات املص در األس اس ي للقانون الدويل حلقوق اإلنس ان
ابإلضافة إىل القواعد الدولية العرفية وقرارات وتوصيات املنظمات الدولية.
إن القانون الدويل يرتب املس ؤولية الدولية على الدولة اليت تنتهك حقوق اإلنس ان املقررة دولياً ،وابلتايل
فالدول ملزمة قانوانً حبماية ش عوهبا يف أوقات الس لم واحلرب ،وبناء على ذلك تلتزم الدول حبماية حقوق
النازحني خاص ة يف حاالت النزوح القس ري الناتج عن نزاع مس لح داخلي وتعترب االنتهاكات اجلس يمة حلقوق
اإلنسان من األسباب الرئيسية املؤدية للنزوح القسري الداخلي واليت تنطوي على عدة صور منها ما يلي:
-1التطهري العرقي:
قام ت جلنة من اخلرباء اتبعة لِلمم املتحدة بتعريف التطهري العرقي وذكرت أبنه "س ياس ة هادفة تعتمدها
جمموعة عرقية أو دينية إلزالة الس كان امل دنيني من جمموعة عرقية أو ديني ة أخرى من مناطق جغرافي ة معين ة
بوس ائل عنيفة ومثرية للرعب ؛ و إىل حد أبعد ابس تعمال العبارات القومية املض للة ،واملظامل التارخيية،
واالحس اس ابلقوة لالنتقام ويبدو أن اهلدف هو احتالل أرض الس تعباد اجملموعة أو اجملموعات اليت وقع
عليه ا فع ل التطهري ،2ولق د أول ت األمم املتح دة موض وع التطهري العرقي اهتم ام ا ابلغ ا نتيج ة وجود مئ ات
النزاعات الدولية والداخلية واملثال على ذلك ما حدث بيوغس الفيا سابقا من قتل مجاعي وتعذيب واغتصاب
 1جلنة األمم املتحدة للتحقيق يف سوراي "داعش ترتكب اإلابدة اجلماعية ضد االيزيديني" ،تقرير  ،2016/6/16ص.1
-2انظر5/1994/674-27.5.1994 United Natonis Secunity Council. ،
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واألذى اجلس دي للمدنيني وس وء معاملة الس جناء املدنيني واس رى احلرب ،كما أُس تخدام املدنيون كدروع
ومص ادرة
بش رية ودمرت املمتلكات الش خص ية والعامة والثقافية وكثرت احداث النهب والس رقة والس طو ُ
األراضي والتهجري القسري للسكان املدنيني.

1

اما خبص وص االابدة اجلماعية ،اليت تعد ابش ع مظاهر التطهري العرقي فقد عرفتها اتفاقية (منع جرمية
االابدة اجلماعية واملعاقب عليها) لس نة 1948م ،ابملادة ( )2على اهنا " ارتكاب أحد األفعال التالية بقص د
التدمري الكلي او اجلزئي جلماعة قومية او اثنيه او عنصرية او دينية:
• احلاق اذى جسدي او روحي خطري أبعضاء من اجلماعة
• قتل أعضاء من اجلماعة
• اخضاع اجلماعة لظروف معيشية يراد هبا تدمريها املادي كليا او جزئيا
• فرض تدابري هتدف اىل احليلولة دون اجناب األطفال داخل اجلماعة
• نقل أطفال من اجلماعة عنوة اىل مجاعة أخرى

.2

وتطالب االتفاقية الدول ابملعاقبة على هذه األعمال بناءاً على هذه املادة ،حىت لو مل حيدث الض رر أو
القتل أو اإلابدة اجلماعية ،واألمثلة على اإلابدة اجلماعية كثرية نذكر منها ما حدث ابلبوس نة واهلرس ك بعد
تفكك مجهورية يوغس الفيا الفيدرالية االش رتاكية س نة  1992وما عانته موزنبيق منذ اس تقالهلا س نة 1975
من حروب وم ذابح ك ان ت ترتك ب من قب ل املتن ازعني ومه ا (جبه ة حترير موزنبيق واملق اوم ة الوطني ة املوزنبيقي ة)
وكذلك ما حدث أبجنوال منذ سنة  1992ولغاية سنة  2002من صراع ما بني احلركة الشعبية لتحرير انغوال
املدعومة من االحتاد الس وفييت س ابقاً واالحتاد الوطين الس تقالل اجنوال املدعوم من الوالايت املتحدة األمريكية،
واليت أدت إىل موجة نزوح هائلة تقدر ب

( )4.1مليون انزح وكذلك ما حدث بسرياليون من حرب اهلية

مدمرة سنة  1991تسببت هي ايضاً يف نزوح أكثر من ( )2مليون انسان أجربوا على اهلرب من منازهلم.

-1املرجع نفسه.
 2انظر ،املادة ( )2من اتفاقية  1948اخلاصة مبنع اإلابدة اجلماعية واملعاقب عليها.
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-2الرتحيل القسري:
تقوم الدولة أحياانً حبمل املواطنني على مغادرة أماكن اقامتهم قس رايً ،أو طردهم إىل أماكن أخرى داخل
اقليم الدولة ألس باب تقدرها احلكومة ،كاخلوف على حياهتم ،أو حتقيق مص لحة عامة ويف هذه احلاالت
يفرتض أن تؤمن هلم أماكن بديلة الئقة.
وقد عنيت اتفاقية جنيف الرابعة لس نة 1949م حبظر الرتحيل القس ري س واء كان للجماعات أو لِلفراد
مهما كان دافعه ،أما إذا كان الرتحيل بدافع احملافظة على س المة املدنيني خالل النزاعات املس لحة فيجب أن
يتم بص ورة مرض ية من أجل س المة النازحني داخلياً .وقد حظر القانون الدويل ترحيل الس كان املدنيني س واء
كان من قبل الدولة احملتلة أو من قبل األطراف املتنازعة ،إال إذا كان ذلك من أجل س المتهم وألس باب
عس كرية قهرية ،ألن الرتحيل القس ري يف حاالت النزاعات املس لحة الدولية او الداخلية يعد خرقاً خطريا
التفاقيات جينيف لس نة 1949م وللربوتوكول اإلض ايف األول لس نة 1977م امللحق ابالتفاقيات األربع،
وتعترب جرمية حرب وفقا للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.1
واذا ما مت ترحيل املدنيني أثناء العمليات العس كرية فإنه جيب اعادهتم اىل أماكن س كناهم االص لية بعد
انتهاء العمليات العسكرية ،وزوال اخلطر ،كما يراعى عدم تفريق افراد العائلة الواحدة .كما انه وفقا للربوتوكول
الثاين لس نة 1977م ،امللحق ابتفاقيات جينيف األربع ،ال جيوز فرض ترحيل الس كان املدنيني ألي س بب
كان ،ابس تثناء الرتحيل الذي يهدف اىل توفري األمن وألس باب عس كرية ض رورية ،ويف هذه احلالة جيب بقدر
االمكان توفري املأوى واألوضاع الصحية والوقائية والعالجية وسالمة التغذية.2

-1أنظر ،جيلينا بيجيك ،احلق يف الغذاء خالل النزاعات املسلحة  ،جملة اإلنساين ،عدد  ،23اللجنة الدولية للصليب األمحر ،شتاء
2003م ،ص.27-26
 2انظر املادة ( )1-17من الربتوكول اإلضايف الثاين8 ،يونيو1977م.
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يتض ح من خالل هذه الدراس ة عدم وجود تعريف قانوين حمدد للنازحني داخلياً معرتف به من أعض اء
اجملتمع الدويل يف معاهدة أو وثيقة مص ادق عليها من أش خاص القانون الدويل ،ونتيجة لذلك تعددت
التعريفات خبص وص هذا املص طلح ،إال أن الواقع العملي واملمارس ة الدولية تش ري إىل أن الدول واملنظمات
الدولية املعنية بظاهرة النزوح القس ري الداخلي تفض ل تبىن مفهوم موس ع للنازحني رغبة منها يف اضفاء احلماية
واملساعدة على أكرب قدر ِمكن من ضحااي الظروف االستثنائية الطارئة.
أيض اً نس تنتج من هذه الدراس ة أبن األس باب الرئيس ية اليت تؤدي إىل هذه الظاهرة تتمثل يف النزاعات
املس لحة الدولية والداخلية وكذلك حاالت العنف املعمم واالنتهاكات اجلس يمة حلقوق اإلنس ان ،ولقد وص ل
العدد اإلمجايل يف التقرير الس نوي حلالة النزوح الداخلي حس ب احص ائيات مركز رص د النزوح لعام ،2014
إىل ( )40مليون انزح ،فه ذا الع دد الكبري من الن ازحني داخلي اً س بب ه الرئيس ي ان دالع احلروب ال دولي ة
والداخلية وما خلفته من مآسي خاصة يف العقد األخري من القرن العشرين وبداايت القرن الواحد والعشرين.
ان املبادئ التوجيهية اليت قدمها ِمثل األمني العام املعين حبقوق النازحني داخلياً إىل جلنة حقوق اإلنس ان
س نة 1998م ،وابلرغم من أهنا مجعت كافة احكام القانون الدويل العام ذات الص لة ابلنازحني إال أهنا يف
جمملها ال تتمتع بقيمة قانونية ملزمة ،حيث أهنا مل تتخذ شكل معاهدة دولية.
وختاماً هلذا البحث ميكن إبداء جمموعة من التوصيات تتمثل يف التايل:
 .1العمل على ابرام معاهدة دولية تتضمن األحكام الواردة يف املبادئ التوجيهية املتعلقة ابلنزوح القسري
الداخلي.
 .2معاجلة أس باب النزوح القس ري الداخلي واآلاثر الناِتة عنه من خالل حتس ني الفهم واملنهجيات
وأشكال التصدي.
 .3ضرورة اعرتاف الدول هبذه الظاهرة ومبسؤولياهتا ِتاه النازحني.
 .4انش اء مفوض ية خاص ة ابلنازحني أس وة ابملفوض ية الس امية لش ؤون الالجئني وتفعيل احرتام القانون
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين كوسيلة ملكافحة ظاهرة النزوح القسري الداخلي.
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قائمة املراجع
أوالا :املراجع ابللغة العربية:
أ .الكتب:

 .1أبو خوات ،ماهر ،املس اعدات اإلنس انية الدولية يف ض وء قواعد القانون الدويل ،دار النهض ة العربية،
القاهرة ،ط ،1مصر.2009 ،
 .2الفار ،حممد ،القانون الدويل اإلنس اين وعالقته ابلقانون الدويل حلقوق اإلنس ان ،دار النهض ة العربية،
القاهرة ،ط ،1مصر.2005 ،
 .3املكتب اإلقليمي ،جمموعة من املواثيق ال دولية واالقليمية اخلاص ة ابلالجئني ِمن ي دخلون يف نظام
اهتمام املفوضية السامية لِلمم املتحدة لشؤون الالجئني ،القاهرة ،ط ،4مصر.2009 ،
 .4أمر هللا ،برهان ،اللجؤ السياسي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،1مصر.
 .5جويلي س عيد ،املدخل لدراس ة القانون الدويل اإلنس اين ،دار النهض ة العربية ،القاهرة ،ط ،2مص ر،
.2003
 .6داود حممود ،االض طراابت والتوترات الداخلية بني خواء القانون اإلنس اين وثراء الفقه اإلس المي،
"دراسة مقارنة" ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،1مصر.2002 ،
 .7سلطان ،حامد ،القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،1مصر.1997 ،
 .8ض وي ،علي ،القانون الدويل العام ،اجلزء األول ،املص ادر واألش خاص ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي،
ط ،2ليبيا.2005 ،
 .9عطية ،أمحد  ،احلماية القانونية لالجئ يف القانون الدويل ،دار النهض ة العربية ،القاهرة ،ط ،1مص ر،
.1997
 .10علوان ،حممد املرس ي ،القانون الدويل حلقوق اإلنس ان ،املص ادر ووس ائل الرقابة ،دار الثقافة للنش ر
والتوزيع ،ط.2004 ،1
 .11غامن ،حممد حافظ ،س يادة القانون الدويل العام ،دارس ة بض وابطه األص وليه واألحكام العامة ،دار
النهضة العربية ،ط.1961 ،2
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 .12كتيب االهتمام ابلنزوح الداخلي ،إطار عمل للمسؤولية الوطنية.2005 ،
ب .املقاالت والبحوث
 .1األش خاص النازحون داخلياً :الوالية ودور اللجن ة الدولي ة للص لي ب األمحر ،جمل ة اللجن ة الدولي ة
للصليب األمحر ،عدد .2000 ،33
 .2اخلسارة ،وراثة ،األزمة السورية والتهجري واحلماية ،نشرة اهلجرة القسرية ،عدد .43
 .3الرش يدي ،أمحد  ،بعض االِتاهات احلديثة يف دراس ة القانون الدويل العام ،اجمللة املص رية للقانون
الدويل ،عدد .1999 ،55
 .4الرشيدي ،مدوس ،أزمة النزوح يف دار فور ،جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،عدد .2007 ،3
 .5املركز اإلقليمي لإلعالم ،النزوح الداخلي يف النزاعات املس لحة ،مواجهة التحدايت ،جملة الص ليب
األمحر الدولية ،القاهرة ،ط.2010 ،1
 .6أوليدي ،ايدان ،عام  2014وما بعده األاثر املرتتبة على النزوح الداخلي ،نش رة اهلجرة القس رية،
عدد .2014 ،46
 .7أوليفري ،ابنغريرت ،التحاور مع اجلماعات املس لحة ،املوض وع الرئيس ي الفاعلون املس لحون من غري
الدول والنزوح ،نشرة اهلجرة القسرية ،عدد .2011 ،37
 .8بيجيك ،جيلينا ،احلق يف الغداء خالل النزاعات املس لحة ،جملة اإلنس اين ،عدد  ،23اللجنة الدولية
للصليب األمحر.2003 ،
 .9موزنبيق ،رحلة مع سؤ الطالع ،جملة اإلنساين ،عدد  ،10اللجنة الدولية للصليب األمحر.2000 ،
 .10موين ،برلني ،األزمة الس ورية والتهجري ،التغطية من الداخل ،النزوح داخل س وراي ،نش رة اهلجرة
القسرية ،عدد .2012 ،47
 .11نشرة اهلجرة القسرية ،الصادرة من برانمج دراسات الالجئني ابالشرتاك مع اجمللس النروجيي لالجئني
واملشروع العاملي املعين أبوضاع النازحني داخلياً.2002 ،
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أ .الواثئق والتقارير:

 .1إحاطة املمثل اخلاص لِلمني العام لِلمم املتحدة جمللس األمن الدويل "الس يد براندليون" /8/26
2015ن بشأن األوضاع يف ليبيا.
 .2بيان رئيس جملس األمن الدويل بشأن األوضاع يف ليبيا بتاريخ 2013/12/17
 .3تقرير األمني العام املعين ابلنازحيني داخلياً ،السيد فالرتكالن ،املقدم عمالً لقرار جلنة حقوق اإلنسان،
 55/2004وثيق ة رقم  E/CN 4/2005/84بت اريخ  2004/12/21بن د  14من ج دول
األعمال.
 .4تقرير األمني العام بشأن توفري احلماية واملساعدة للنازحني2012،م .
 .5تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة يف ليبيا .S/2013/516 :2013
 .6تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة يف ليبيا .S/2014/653 :2014
 .7تقرير األمني العام لِلمم املتحدة لبعثة األمم املتحدة يف ليبيا" ،2013 ،بش أن احلالة اإلنس انية يف
ليبيا" وثيقة.5/2013/104 :
 .8التقرير الصادر عن جلنة األمم املتحدة للتحقيق يف سوراي .2016/6/12
 .9تقرير جلنة األمم املتحدة لتقص ى احلقائق حول ليبيا 2012/3/2 ،املقدم جمللس حقوق اإلنس ان
التابع لِلمم املتحدة.HRC/A/19/68 :
 .10تقرير جلنة تقص احلقائق األول إىل جملس حقوق اإلنس ان بش أن األوض اع يف س وراي بتاريخ
2011/12/2م.
 .11تقرير جلنة نقص احلقائق الالحق يف  2012/9/12بشأن األوضاع يف سوراي.
 .12تقرير مركز النزوح الداخلي  ،2015ليبيا ،النزوح الداخلي مارس .2015
 .13تقرير ِمثل األمني العام لِلمم املتحدة املعىن ابلنازحني داخلياً ،بش أن محاية ومس اعدة النازحني،
.A/56/168/2001
 .14تقرير منظمة العفو الدولية العاملي  ،2012-2011احلالة يف الس ودان ،احلالة يف ليبيا ،احلالة يف
سوراي.
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 بش أن القلق من احلالة اإلنس انية يف ليبيا وتدهور،2015/2/22  مش روع قرار جملس األمن.15
.S/2015/1016 ،األوضاع اإلنسانية واألمنية
 املراجع ابللغات األجنبية:اثنيا
: الكتب.أ

1. BIAD Abdelwahab, Droit international humanitare, 2e ed, Ellipses,
2006.
2. Domestici (Met). Aide humanitaire international un consensus
conflictuel? Economise , Paris, 1996.
3. Hashimoto (Naoko), The United and internally Displaced persons:
At the crossroads of Human Rights And Humanitarian Affairs,
Andrgzea j Bolesta, 2003.
4. Kerbart (y), La reference au chapitre Vll de la charte des N.U les
resolutions a caractere humanitaire de conseil de secunite, L.G.J,
paris, 1995.
. نشرات، جمالت، تقارير.ب
1. Hakata (k), vers une Protection plus effective des personnes deplacees
a Linterieur de Leur proper pays, R.G.D.I..P, 2002.
2. IDMC, Global Statistics in 2009, internal Displacement Monitoring
Centre Norwegian Refugee Council, May 2010.
3. MUNUMA, (J.M), les enjeux normatifs et institutionnels de la
protection des personnes deplacees a l'interieur de leur pays, R.B.D.I,
2000.
4. Mangalia (J.M), prevention des deplacements forces de population:
possibilities et Limtes, R.I.C.R, 2001, N0844.
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اإلطـــار القانـونـي النعقاد الجمعيــة العموميـة العاديــة
في شركة المساهمـــة
أ .عبد الرؤوف رمضان أبو ست ـ ـ ــة
عضو هيئة تدريس كلية القانون
اجلام ـ ـعـ ـ ـ ـ ـة الزيـ ـتونـ ـ ـ ـ ـة
املقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
إن ما تشهده الساحة االقتصادية اليوم من تزاحم وتصادم املصاحل والتسابق حنو حتصيل التكتل املايل
واالنتشار والسيطرة االقتصادية على األسواق احمللية والعاملية وبروز وتطوير أَّناط وحتالفات وتكتالت تزدهر يف
ظل مفهوم العوملة جعل الرهان مرتبطا مبؤسسة الشركة التجارية .وذلك ابعتبارها أحد أهم الركائز االقتصادية""1
واملعايري اليت تقيم مدى قوة الدولة وتقدمها ف وعيا خبطورة هذه الرهاانت كان على كل دولة تطمح ملواكبة هذه
التطورات أن تعمل على تطوير منظومتها القانونية وتطويعها بشكل يتالءم والتوجهات احلديثة فكل بناء
اقتصادي ال بد له من أساس قانوين صلب ومتطور ومبا أن الشركة املسامهة هي النموذج احلقيقي لشركات
األموال وأفضل وسيلة لتجميع الثروة فقد أوالها املشرع أبمهية ابلغة ومكانة خاصة.
وحيث أن اجلمعية العمومية هي صاحبة السيادة العليا يف شركة املسامهة وهي اإلطار الدستوري لتجسيد
وبلورة اإلرادة اجلماعية والتعبري عنها بقرارات ملزمة هتم تسيري شؤوهنا وتنظيم حياهتا وعالقاهتا فهي تتنوع بتنوع
" 1أ" فعلى املستوى االقتصادي تسيطر الشركات املسامهة على خمتلف دواليب اإلنتاج األمر الذي عرب عنه الفقيه
الفرنسي Georges.RIPERTبقوله " ال نستطيع يف املدن الكربى أن نسكن أو نلبس وأن نؤمن من التدفئة واإلانرة أو نتقل من
دون اخلدمات اليت تقدمها شركات املسامهة حىت ال ميكننا من دون مسامهتها العيش وحىت املوت ألهنا مكلفة أيضا بتأمني موكب اجلنازات.
"ب " ويقول أيضا ذات الفقيه " رغم أن الشركة من خلق الشركاء فهذا املخلوق يكون أعظم من خالقه وهذا التفوق يفسر مبا للشركة من
قدرة على ِتميع رؤوس األموال بفضل وسائل ال تتوفر لدى الشخص الطبيعي وهي تبعا لذلك أحسن أداة لتنظيم املؤسسة ولضمان
مردوديتها.
"ا" ذكر يف رسالة دكتوراه بعنوان التعسف يف استعمال حق التصويت داخل اجلموع العامة لشركات املسامهة "جامعة القاضي عياض " "كلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية" "املغرب مراكش" " سنة  " 2001/2000إعداد "إمنار احلسني ص "1
"ب " "فيصل عسيلة" " املسؤولية املدنية ألعضاء جملس اإلدارة يف شركة املسامهة " " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا" " جامعة حممد
اخلامس" " كلية العلوم القانونية واالقتصادية الرابط سنة  1991.1992ص .2
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الغرض الذي تعقد من أجله فأما أن تكون مجعية عمومية أتسيسية أو مجعية عمومية عادية أو مجعية عمومية
غري عادية.
وحيث أننا بصدد دراسة اإلطار القانوين النعقاد اجلمعية العمومية العادية فإن تركيزان ينصب حول املعايري
الواجب التقيد هبا لسالمة انعقادها ملا يرتتب عليها من قرارات ذات أمهية ابلغة.
األمر الذي يرتتب عليه إاثرة تساؤل عن مدى إلزامية التقيد ابإلجراءات الشكلية املنصوص عليها يف القانون
التجاري واألنظمة األساسية للشركات وماهي اآلاثر املرتتبة عن اإلخالل هبذه اإلجراءات.
وابلرغم من أن اجلمعية العمومية هي صاحبة السيادة فهذه السيادة مل تكن عمال إال سيادة نظرية وبوجه
خاص يف شركة املسامهة الكبرية ذلك أن انتشار األسهم بني أيدي عدد كبري من املسامهني جيعلهم يسعون
فحسب إىل انتشار أمواهلم وقبض األرابح املستحقة دون أن حتدوهم نية املشاركة ومل يعودوا يهتمون حبضور
اجلمعيات وال يعنون أبمور الشركة وخاصة يف الشركات العامة حيث تتم عملية اإلانبة يف الكثري من األحيان.
وابلرجوع إىل القانون التجاري اللييب جند أن اجلمعية العادية قد أفرد هلا املشرع مواد خاصة هبا تنظمها ابتداء
من املادة " "153إىل غاية املادة "  "166وحىت يتسىن لنا معرفة آلية االنعقاد والشروط الالزمة واآلاثر املرتتبة.
سوف نقوم بتقسيم هذا البحث على النحو التايل:
األول :انعقاد اجلمعية العمومية العادية يف شركة املسامهة
املطلب ر
األول :ألية انعقاد اجلمعيرة العمومية العادية
الفرع ر

الفرع الثاين :إجراءات دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد
املطلب الثاين :ضوابط انعقاد اجلمعية العمومية العادية

صحة انعقاد اجلمعية العمومية العادية
األول :ضماانت ر
الفرع ر

الفرع الثاين :الدعوى الثانية الجتماع اجلمعية العمومية العادية
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األول
املطلب ر
انعقاد اجلمعية العمومية العادية بشركة املسامهة

تعترب اجلمعية العمومية العادية أهم اجلمعيات وأكثرها عمال ألهنا تتألف من مجيع املسامهني أاي كان أنواع
أسهمهم.
وتعد اجلمعية العمومية مصدر السلطات يف الشركة ذلك أهنا تتوىل الرقابة على أعمال اإلدارة وسري االستغالل
واشرتاك املساهم فيها يعترب من أعمال اإلدارة اليت تدخل يف سلطاته وحضوره اجتماعات اجلمعية العمومية.
يف الغالب يدعم الرقابة الفعلية على إدارة الشركة ويعمل على دفع ما يقتضيه املشروع من وسائل لبلوغ أهدافه.
وقد استقر الفقه والقضاء أبن لكل مساهم حق احلضور يف اجلمعية العمومية للمسامهني ويعد ذلك من احلقوق
األساسية املستمدة من صفته كشريك وال جيوز حرمانه منه إال برضائه فهو ينبثق من حق امللكية لِلسهم ويعترب
من قواعد النظام العام واحلرمان منه يعد مبثابة نزع ملكية"."1
ويقصد ابنعقاد اجلمعية العمومية العادية ،االجتماع الذي يعقده املسامهون عادة يف بداية كل سنة مالية للشركة
للنظر يف خمتلف أمورها واختاذ القرارات الالزمة بشأهنا وهذا ما أكده القانون التجاري.
حيث نصت املادة  163ق.ت.ل يف فقرهتا السادسة على " جيب أن تعقد اجلمعية العادية اجتماعا مرة يف
السنة على األقل خالل أربعة أشهر عقب انتهاء السنة املالية وجيوز إذا استدعت ظروف خاصة مد هذا األجل
على أن ال يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة املالية السابقة"."2
األول :ألي ــة انعقاد اجلمعية العمومية العادية
الفرع ر

تعترب االجتماعات العامة مبثابة اجتماعات تنعقد طبقا للقانون وطبقا للنظام األساسي للشركة .تضم املسامهني
يف الشركة الذين خول هلم القانون احلق يف حضور جلساهتا وتعترب أيضا السلطة العليا النهائية يف شركات
املسامهة اليت متثل مجيع املسامهني ابعتبارهم أعضاء يف هذا اجلموع اليت تتخذ قراراهتا ابألغلبية صيانة للمصلحة
 1نصت املادة  159من قانون الشركات املصري على أنه " لكل مساهم احلق يف حضور اجلمعية العامة للمسامهني بطريق األصالة والنيابة
كما يؤكد ذات النص من املادة  522من القانون التجاري اللييب امللغى اليت تقضي جبواز حضور اجلمعية العمومية للمسامهني.
ولكن قانون الشركات الفرنسي  1966مل ينص صراحة على هذا املبدأ اال خبصوص اجلمعيات العامة غري العادية واجلمعيات اخلاصة الوارد
ذكرها يف املادتني  156.166من ذات القانون.
" 2لطيف جرب كوماين" " القانون التجاري" " اجلامعة املفتوحة طرابلس ليبيا" " دار الكتب الوطنية بنغازي سنة  2000ص .204
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العامة للشركة" "1اليت تنبثق عنها مصاحل املسامهني اخلاصة وتنعقد اجلمعية وفق إجراءات قانونية فرضها املشرع
مع احلفاظ لِلنظمة األساسية خبصوصيتها وتتم ابلشكل اآليت.
رأوال :دعوة اجلمعيرة العمومية لالنعقاد

نظم املشرع اللييب يف القانون التجاري رقم  23لسنة  2010م .اآللية اليت يتم مبوجبها استدعاء

اجلمعية العمومية لالنعقاد ومل يعطي هذا احلق هليئة واحدة ابلشركة أو لعدد معني من املسامهني غري حمدود فقد
فرض آلية جيب إتباعها حىت تكون االجتماعات صحيحة وال تتعارض مع أحكام القانون مع االحتفاظ
لِلنظمة األساسية من إضافة ملستها اليت تعزز الضوابط والشروط املنصوص عليها يف القانون.
أ .دعوة اجلمعية العمومية من قبل جملس اإلدارة:
ما جرت عليه العادة هو أن يقوم جملس إدارة الشركة املسامهة بدعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد بداية
السنة املالية وهذه الدعوة هي األكثر شيوعا وانتشارا" "2أما ابقي الدعوات ليست استثناء ولكن يتم االلتجاء
إليها يف بعض األحيان عند عدم امتثال أو قيام جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العمومية.
فقد نصت املادة  154من ق.ت.ل على " يقوم جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العمومية العادية
لالنعقاد بواسطة إعالن يف إحدى الصحف اليومية إضافة إىل أية وسيلة من وسائل االتصال االلكرتونية أو
العادية يبني فيه يوم االجتماع والساعة واملكان وجدول األعمال وذلك قبل مخس عشرة يوما على األقل من
املوعد احملدد لالجتماع.
ويتخذ قرار دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد خالل اجتماع جملس اإلدارة مجاعي وال يتخذ بشكل فردي.
وبناء على ذلك يصدر قرار يوجب االنعقاد ويقوم عادة رئيس جملس اإلدارة بتنفيذ هذا القرار.
والتسأل هنا .هل جيب إخطار اجلمعية العمومية قبل عقد جملس إدارة الشركة الجتماعه اخلاص بدعوة
اجلمعية لالنعقاد أم ال.

" 1مصطفى كمال طه" " الشركات التجارية" " املركز القومي لإلصدارات القانونية" " مصر" " طبعة سنة  2018ص 238
" 2علي البارودي" "حممد السيد الفقي" "القانون التجاري" " دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية" سنة  2006ص  423تقضي املادة
 61من القانون املصري رقم  159لسنة  1981أبنه جيب أن تنعقد اجلمعية العمومية للمسامهني مرة على األقل يف السنة خالل الستة
شهور التالية لنهاية السنة املالية للشركة وذلك بناء على دعوة رئيس جملس اإلدارة يف الزمان واملكان اللذين يعينهما نظام الشركة كما أنه جيوز
جمللس اإلدارة توجيه الدعوة النعقاد اجلمعية كلما اقتضت الظروف ذلك.
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ابلرجوع إىل القانون اللييب مل جند املشرع نص صراحة أو ضمنا على ضرورة إخطار اجلمعية العمومية واكتفى
ابإلعالانت املنصوص عليها سواء كانت يف الصحف اليومية أو موقع الكرتوين آخر ونرى أن يتم إخطار
اجلمعية ابملوعد قبل صدور الدعوة ولو بفرتة وجيزة ألن مدة اخلمسة عشر يوما يف بعض األحيان غري كافية.
كما نتساءل هل اشرتط املشرع اللييب حتقق النصاب القانوين يف اجتماع جملس إدارة شركة املسامهة حىت تكون
الدعوة صحيحة.
املشرع اللييب حدد هيئة جملس اإلدارة أبهنا هي من تقوم ابلدعوة ,وبطبيعة احلال جيب أن يتحقق النصاب
القانوين يف اجتماعات جملس اإلدارة وعادات ما يتم التنصيص على هذه الفقرة يف األنظمة األساسية وابلرجوع
إىل القانون التجاري اللييب جنده مل ينص على توافر النصاب لصحة االجتماعات كبعض التشريعات األخرى""1
ولكن اشرتط لصحة القرارات موافقة األغلبية املطلقة فقد جاءت املادة  179ق.ت.ل على النحو اآليت
"يشرتط لصحة قرارات جملس اإلدارة موافقة األغلبية املطلقة ألعضائه ما مل ينص عقد التأسيس أو النظام
األساسي على أغلبية أعلى وال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن ينيب عنه غريه ويقع ابطال أي صوت يعطي نيابة
عن أي عضو غائب".
ومن وجهة نظر الباحث كان ينبغي على املشرع أن ينص صراحة على وجوب توافر النصاب لصحة االجتماع.
ب -دعوة اجلمعية العمومية من قبل هيئة املراقبة
هيئة املراقبة هي عني اجلمعية العمومية داخل شركة املسامهة وإذا كانت الرقابة على إدارة الشركة هي يف األساس
حق أصيل للمسامهني ميارسونه من خالل اجلمعية العمومية للشركة اليت تضطلع على ميزانية الشركة وتناقشها
وتطلع على نشاط الشركة.
فإنه يف كثري من األحيان فإن جانب الرقابة حيتاج إىل التخصص واملهنية األمر الذي يتطلب وجود هيئة
متخصصة داخل الشركة.

 1الفصل  199من جملة الشركات التجارية التونسية مطابقة آلخر تعديل اقتضاه األمر عدد  4953لسنة  2013املؤرخ يف  5ديسمرب
 2013والذي نص على " ال تكون مداوالت جملس اإلدارة صحيحة اال إذا حضرها نصف أعضائه على األقل وكل تنصيص ابلعقد
ال تأسيسي على خالف ذلك يعترب ابطال وتتخذ القرارات أبغلبية أصوات األعضاء احلاضرين أو املمثلني اال إذا نص العقد التأسيس على
أغلبية أرفع من ذلك ويف صورة تعادل األصوات يقع ترجيح صوت رئيس اجللسة اال إذا نص العقد ال تأسيسي على خالف ذلك.
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هذه اهليئة أعطاها املشرع اللييب حق دعوة اجلمعية العمومية العادية لالنعقاد"."1
فقد نصت املادة  203من ق.ت.ل على " جيب على هيئة املراقبة أن تدعو اجلمعية العمومية إىل
االنعقاد وتقوم بنشر اإلعالانت اليت يفرضها القانون كلما قصر جملس اإلدارة يف ذلك.
وجيب عليها كذلك دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد لتعيني أو استكمال جملس اإلدارة إذا نقص ألي سبب
كان عدد أعضائه عن النصاب القانوين املطلوب لصحة االجتماع وهلا يف حالة الضرورة أن تطلب من احملكمة
تعيني مدير قضائي إىل حني تعيني جملس اإلدارة " "2من خالل استقراء نص املادة يتضح لنا جليا أن هيئة
املراقبة ال توكل هلا مهمة استدعاء اجلمعية العمومية العادية بشكل أصيل ولكن حال تقصري جملس اإلدارة تقوم
هبذه املهمة فيما خيص الدعوى العادية .ولكن املشرع فرض على هيئة املراقبة دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد
حال نقص جملس اإلدارة عن النصاب القانوين املطلوب وهلا يف حالة الضرورة أن تطلب من احملكمة املختصة
تعيني مدير قضائي إىل حني تعيني جملس اإلدارة.
إذا هيئة املراقبة مطالبة يف حاالت معينة بضرورة دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.
ج -يف حالة اخللو من أغلبيرة يف اجمللس.

جاءت املادة  178من القانون التجاري اللييب واضحة الداللة حيث نصت يف فقرهتا الثانية على " إذا خلت
عضوية أغلبية اجمللس وجب على من بقي منهم يف الوظيفية القيام بدعوة اجلمعية العمومية إىل االنعقاد
الستكمال تعيني أعضائه املوجودين وقت تعيينهم.
إذا أوجب املشرع اللييب على من تبقى من أعضاء جملس اإلدارة القيام بدعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد ،ولكن
املشرع مل يبني لنا كيفية الدعوة وما إىل غري ذلك كما أشران سلفا.
أم عن طريق مذكرة توضيحية ألن النصاب القانوين جمللس اإلدارة غري حمقق.
من وجهة نظر الباحث أن املشرع اللييب يف املادة " "203قد أعطى احلق هليئة املراقبة دعوة اجلمعية العمومية
العادية حال نقص جملس اإلدارة عن النصاب املطلوب لذا وحىت تسيري األمور وفق صحيح القانون نرى أن
ختتص اهليئة هبذا الدور وفقط.

" 1حم مد عبد هللا عبد العايل" "حبث منشور بعنوان هيئة املراقبة ودورها يف إدارة الشركة املسامهة ""جملة البحوث األكادميية العدد العاشر ص
200
" 2د.سعد سامل العسيلي" " شرح قانون النشاط التجاري اللييب اجلديد" " الطبعة األوىل  2010ص 442
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د .دعوة اجلمعية العمومية عن طريق املصفون خالل فرتة التصفية.

مبجرد حل الشركة ألي سبب فإهنا تدخل يف مرحلة التصفية حيث تتم مجيع العمليات الالزمة إلهناء تعهدات
ومركز الشركة وذلك عن طريق جرد األصول واخلصوم أي حتصيل ما للشركة ودفع ما عليها وحتويل موجوداهتا
إىل نقود قصد توزيعها على املسامهني بواسطة القسمة.
ولعمل املصفيني خصوصية حيث ال جيوز هلم مباشرة أعماهلم ومهامهم إال بعد قيد قرار تعيينهم يف
السجل التجاري مصحواب بنماذج لتوقيعاهتم اخلطية وكذلك نشر قرار تعيينهم ابلطرق املقررة قانوان خالل عشرة
أايم من اتريخ قيد القرار يف السجل التجاري ،وتستمر مهام واختصاصات اجلمعية العمومية للشركة وهيئة
املراقبة طوال فرتة التصفية ابلقدر الذي ال يتعارض مع إجراءاهتا .ولقد أعطى املشرع احلق للمصفى بدعوة
اجلمعية العمومية العادية حيث نصت املادة  49من ق.ت.ل " جيب على املصفى قبل انتهاء مهمته أن يدعو
الشركاء لالجتماع للموافقة على انتهاء التصفية وإقرار حساابهتا اخلتامية وإبراء ذمة املصفى ويكون اجتماع
الشركاء يف هيئة مجعية عمومية عادية حبسب األوضاع والشروط اليت يتطلبها الشكل القانوين للشركة وللمصفى
إن كان ش ريكا احلق يف املناقشة والتصويت إذا ال تقتصر دعوة اجلمعية العمومية على جملس اإلدارة وفقط بل
أعطى املشرع اللييب هذه اخلاصية للمصفيني فعقد اجتماع اجلمعية العمومية حىت يف فرتة التصفية مستمرا".
ه ـ -دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد بطلب من أقلرية من املسامهي:
على جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد دون أتخري إذا طلب ذلك عدد من املسامهني ميثل عشر
رأس مال الشركة على األقل وبينوا يف طلبهم املسائل املراد حبثها فإذا مل يقم جملس اإلدارة بذلك أو هيئة املراقبة
بدال منه دعا رئيس احملكمة االبتدائية بناء على طلب هؤالء املسامهني اجلمعية لالنعقاد أبمر يصدره ويبني فيه
الشخص الذي يرأس من االجتماع هكذا جاءت املادة  155من القانون التجاري اللييب.
ومن خالل استقراء نص املادة  " 155جند املشرع اللييب فرض على جملس اإلدارة االستجابة لطلب
أقلية املسامهني وحدد النسبة واشرتط أن يتم تبيان املسائل املراد حبثها وإال دعا السيد احملكمة االبتدائية لالجتماع
وما نالحظه عن هذا النص أن املشرع مل يبني اجلزاء عند اإلخالل بعدم دعوة اجلمعية العمومية من قبل جملس
اإلدارة لذا أنمل إضافة املسؤولية تكملة للنص
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و :انعقاد اجلمعية العمومية العادية دون دعوة.

إذا حضر االجتماع كامل رأس املال وحضره جملس اإلدارة وهيئة املراقبة تعترب اجلمعية العمومية منعقدة انعقادا
صحيحا.
هذا ما جاء يف الفقرة األخرية للمادة  154من ق.ت.ل هنا املشرع أجاز االجتماع شريطة حضور جملس
اإلدارة وهيئة املراقبة.
والسؤال هل جمرد اكتمال النصاب القانوين جمللس اإلدارة مبثابة حضور كامل أم ابلضرورة حضور كل األعضاء.
وهل هيئة املراقبة ال بد من حضورها أبكملها أم يكفي حضور عدد أم يكفي حضور عدد اثنني منهما فقط.
لذا أنمل من املشرع توضيح هذه الفقرة أكثر حىت ال تصبح حمل للطعن املشروع أبخذ الية معينة عند احلضور.
الفرع الثاين :ضوابط دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد
نظم املشرع اللييب اآللية القانونية اليت جيب االلتزام هبا أثناء دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد حيث تعد هذه
اإلجراءات ضوابط قانونية يرتتب عليها البطالن حال ختلفها.
وسوف نقوم بدراسة هذه اإلجراءات من بدايتها مرورا بكل املراحل
رأوال :نشر أخطار دعوة اجلمعيرة العمومية:

جيب أن تكون الدعوة النعقاد اجلمعية العمومية العادية إبخطار يتضمن بياانت الشركة واتريخ وساعة انعقاد

اجلمعية ومكان االجتماع وجدول األعمال.
وحىت يتحقق علم املسامهني ابلدعوة إىل االجتماع فإنه جيب نشر األخطار ابلدعوة إىل االجتماع يف إحدى
الصحف اليومية إضافة إىل أية وسيلة من وسائل االتصال االلكرتونية أو العادية.
والسؤال الذي يتبادر إىل أذهاان هل دعوة اجلمعية العمومية العادية تكون بذات الصيغة لكل من له حق
االستدعاء الجتماعها العادي.
لإلجابة على هذا السؤال جيب الرجوع للقانون التجاري للنظر يف املواد اخلاصة بكل هيئة هلا حق االستدعاء
حني نظم املشرع اخلاصة بكل هيئة وأعطاها خصوصية معينة.
أ .جملس إدارة الشركة :نصت املادة  154ق.ت.ل على " يقوم جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العمومية
لالنعقاد بواسطة إعالن يف إحدى الصحف اليومية إضافة إىل أي وسيلة من وسائل االتصال االلكرتونية أو
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العادية يبني فيها يوم االجتماع والساعة وامل كان وجدول األعمال وذلك قبل مخسة عشر يوم على األقل من
املوعد احملدد لالجتماع.
إذا املشرع نظم هذه اإلجراءات وأفرد هلا مادة تبني كيفية اختاذ ما يلزم من شكليات لضمان صحة االنعقاد.
ب .هيئة املراقبة :تنص املادة  203ق.ت.ل على " جيب على هيئة املراقبة أن تدعو اجلمعية العمومية إىل
االنعقاد وتقوم بنشر اإلعالانت اليت يفرضها القانون كلما قصر جملس اإلدارة يف ذلك وجيب عليها كذلك
دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد لتعيني أو استكمال جملس اإلدارة إذا حدث نقص ألي سبب كان عدد
أعضائه عن النصاب القانوين املطلوب لصحة االجتماع وهلا يف حالة الضرورة أن تطلب من احملكمة املختصة
تعيني مدير قضائي إىل حني تعيني جملس إدارة"1".
من خالل استقراء نص املادة يتضح لنا أن ذات اإلجراءات اليت يتبعها جملس اإلدارة تتبعها هيئة املراقبة يف
دعوة اجلمعية العمومية حيث أن مراعاة كل الشروط أمر مهم يرتتب عليه البطالن حال عدم التقيد به.
ج .دعوة املصفى :نصت املادة  49ق.ت.ل على " جيب على املصفى أن يدعو الشركاء لالجتماع
للموافقة على انتهاء التصفية وإقرار حساابهتا اخلتامية وإبراء ذمة املصفى ويكون اجتماع الشركاء يف هيئة مجعية
عمومية عادية حبسب األوضاع والشروط اليت يطلبها الشكل القانوين للشركة.
د -دعوة أقلرية املسامهي :مل يبني املشرع اللييب يف نص املادة  155ق.ت.ل آلية الدعوة فيما خيص
أقلية املسامهني كما فعل ونظمها يف جملس اإلدارة وهيئة املراقبة ولكن هلم تنفيذ الطلب املقدم من األقلية بذات
الضوابط املفروضة حبكم القانون عن طريق جملس اإلدارة أو هيئة املراقبة أو عن طريق احملكمة االبتدائية.
من خالل ما سبق يتضح لنا إجراءات الدعوى تكاد تكون واحدة حيث جيب توافر شروطها الشكلية.

 1لقد أاثرت إمكانية استدعاء اجلمعية العامة من طرف الوكيل القضائي بعض اخلالف بني الفقه والقضاء فكان هناك رأي يعترب أن طبيعة
اختصاصاهتا حتول دون دعوهتا هبذه الطريقة اليت تناسب أكثر اجلمعية العادية واليت يقصد هبا حتريك دواليب اإلدارة.
أنظر Bastion.mots. S/casscom.
7.3.1956.JCP.1956 /19396
يف حني ذهب رأي آخر إىل جواز ذلك إذا اقتضته ظروف ومصلحة الشركة.
CA.PARIS.19.7.1935.S.1936.2.33
Note.Rousseau
/
Casscom.7.356
 PRECITE/NOIREL.OP CIT.P.301مشار اليه عند الدكتور حسني املاجي الشركات التجارية مرجع سابق ص 225
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اثنيا :موعد نشر الدعوة:

موعد نشر الدعوة أو املدة الزمنية اليت تستطيع اهليئة اليت تقوم بدعوة اجلمعية العمومية العادية خالهلا هذه
الفرتة اليت يستطيع فيه املسامهني ِتهيز كل ما يتطلبه االجتماع للخروج أبكثر فوائد للشركة.
حدد املشرع اللييب يف املادة  154من ق.ت.ل " مدة نشر الدعوة ابحلد األدىن أي قبل مخسة عشر يوما
من االجتماع.
ولكن هل قصد املشرع أن حال عدم التقيد يف املوعد حىت بيوم يعد اإلجراء ابطال.
يفهم من نص املادة أن احلد األدىن مخسة عشر يوما قبل االجتماع ولكن القانون مل يعارض على أن تكون
املدة أكثر أي يكون اإلعالن قبل أكثر من مخسة عشرة يوما.
والسؤال املطروح هنا هل كل اهليئات املذكورة سلفا مقيدة بذات املواعيد.
ابلرجوع إىل النصوص املتعلقة بكل اهليئات واليت مت اإلشارة إليها جندها تكاد تكون متفقة ومتساوية غري أن
دعوة احملكمة االبتدائية لالجتماع مل يتحدث عنها املشرع من انحية املدة املطلوبة للدعوة لذا أنمل من املشرع
حتديد املدة.
اثلثا .بياانت إخطار الدعوة:
يذكر اسم الشركة وعنوان مركزها الرئيسي ومقدار رأس املال ورقم القيد ابلسجل التجاري ومكانة
واترخيه وقاعة االجتماع ومكانه وبيان ما إذا كانت اجلمعية العمومية عادية أو غري عادية وجدول األعمال.
وبيان اتريخ ومكان انعقاد االجتماع الثاين يف حالة عدم توافر النصاب وإذ ملا يكتمل النصاب يف
االجتماع األول وجب دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثين يعقد خالل ثالثني يوما التالية لالجتماع األول وجيوز أن
تتضمن الدعوة إىل االجتماع األول حتديد موعد االجتماع الثاين حال عدم اكتمال النصاب القانوين ما مل
ينص النظام األساسي للشركة على خالف ذلك.
فقد نصت املادة  162من ق.ت.ل على " إذا مل يكتمل النصاب القانوين املقرر لصحة االجتماع
وجب أن تدعى اجلمعية العمومية لالنعقاد من جديد وجيوز أن حيدد موعد االجتماع الثاين يف اإلعالن األول
بشرط أال يكون االجتماعان يف يوم واحد وإذا خال اإلعالن األول من ذكر موعد االنعقاد الثاين للجمعية
وجب نشر إعالن جديد خالل ثالثني يوما من اتريخ االجتماع األول.
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املطلب الثاين
ضوابط انعقاد اجلمعية العمومية العادية

ابلتأكيد أن األمهية البالغة للجمعية العمومية تتطلب توافر اإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف القانون
التجاري واألنظمة األساسية للشركات حيث أن هذه اإلجراءات يرتتب عليها صحة االجتماعات من عدمها.
لذلك جيب مراعاة كل الشروط القانونية املطلوبة منعا إلهدار الوقت واجلهد والتكاليف املالية اليت ترتب على
مثل هذه االجتماعات وسوف نقوم يف هذا املطلب بدراسة هذه اإلجراءات يف فرعني اثنني خنصص الفرع
االول لدراسة ضماانت صحة انعقاد اجلمعية العمومية العادية والفرع الثاين خنصصه لدراسة الدعوى الثانية
الجتماع اجلمعية العمومية العادية.
صحة انعقاد اجلمعية العمومية العادية
األول :ضماانت ر
الفرع ر

ان انعقاد أي اجتماع يضم عدة أشخاص ينتمون إىل نفس اجملموعة القانونية يستوجب توفر بعض الشروط
اليت تضمن مشروعيته وصحته الشكلية ومنها على اخلصوص حضور عدد كاف للتعبري عن اإلرادة اجلماعية
كما جيب أن يتحصلوا قبل اجمليء على املعلومات الضرورية حول القضااي املوضوعية على بساط البحث.
وتعترب اجلمعية العمومية مصدر السلطات ذلك أهنا تتوىل الرقابة على أعمال اإلدارة وسري االستغالل واشرتاك
املساهم فيها يعترب من أعمال اإلدارة " "1اليت تدخل يف سلطاته وحضوره اجتماعات اجلمعية العمومية يف
الغالب يدعو الرقابة الفعلية على إدارة الشركة ويعمل على دفع ما يقتضيه املشروع من رسائل لبلوغ أهدافه
وحىت يف احلاالت اليت تتعلق بتعديل نظام الشركة فإن املساهم يساعدها يف اِتاه السري لتجاوز العقبات وتنمية
نشاطها وحتقيق غاايهتا يف صورهتا املعدلة اجلديدة.
وقد استقر الرأي لدى الفقه والقضاء أبن لكل مساهم حق احلضور يف اجلمعية العمومية للمسامهني ويعد
ذلك من احلقوق األساسية املستمدة من صفته كشريك وال جيوز حرمانه منه اال برضاه فهو ينبثق من حق
امللكية لِلسهم ويعترب من قواعد النظام العام واحلرمان منه يعد مبثابة نزع ملكية.

" 1د.أبو زيد رضوان " " الشركات التجارية يف القانون التجاري املصري ص  5دار النهضة العربية
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كذلك ال خالف أنه جيوز لقانون الشركة تنظيم استعمال هذا احلق ولكن ال جيوز أن خيل به أو ينص
على خالفه"."1
ويثبت احلضور يف سجل تدرج فيه البياانت اآلتية:
 . 1االسم الثالثي لكل مساهم حضر اجلمعية بنفسه وحمل إقامته وعدد األسهم اليت حيوزها وعدد
األصوات اليت ختوهلا له.
.2االسم الثالثي لكل مساهم مثل ابجلمعية بواسطة انئب وحمل إقامته وعدد األسهم اليت ميثلها وعدد
األصوات اليت ختوهلا له هذه األسهم كما حتتفظ الشركة بسندات النيابة عن املسامهني سواء كانت توكيالت أو
قرارات أو وصاية ،حيث نصت املادة  158من ق.ت.ل على " جيوز للمسامهني أن ينيبوا عنهم من ميثلهم
يف اجلمعية العمومية ما مل ينص عقد التأسيس على خالف ذلك وجيب أن تكون اإلانبة ومستنداهتا اخلاصة
كتابية وحتفظ يف مركز الشركة وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أو املديرين العامني أن ميثلوا املسامهني يف اجلمعية.
ونصت املادة  156ق.ت.ل على " جيوز حضور اجلمعية العمومية للمسامهني املثبتة أمساؤهم يف سجل الشركة
قبل مخسة أايم من موعد االجتماع على األقل وكذلك ابلنسبة للمسامهني الذين أودعوا خالل نفس املدة
أسهمهم يف مركز الشركة الرئيس أو أحد املصارف املبينة يف دعوة االجتماع.
إن انعقاد أي مجعية عمومية يقتضي العتباره صحيحا حضور نسبة معينة من املسامهني سواء بصفة شخصية
أو ابلوكالة وهو ما يطلق عليه عادة ابلنصاب القانوين لالجتماع واشرتاط توافر هذا النصاب ليس مسألة شكلية
بسيطة بل له أمهية جوهرية قصوى ابلنسبة ملشروعية املداوالت وصحة القرارات املنبثقة عنها
رأوال :حت رقق النصاب:

تفاداي الختاذ اجلموع العامة لقرارات ال تعرب إال عن إرادة أقلية رأس مال الشركة ،فقد استلزم املشرع لصحة
انعقادها حتقق النصاب ِما يتعني معه حتديد املقصود به وكيفية حسابه مث اجلزاءات املرتتبة عن اإلخالل
ابملقتضيات الوارد بشأنه.
ويقصد ابلنصاب نسبة رأس املال الواجبة أن تكون حاضرة أو ِمثلة لتنعقد اجلمعية العمومية للمسامهني
بشكل صحيح تلك النسبة اليت ختتلف ابختالف طبيعة اجلمعية العامة ابنعقاد اجلمعية العمومية العادية يف
 " 1حممد عمار تيبار" رسالة دكتوراه بعنوان احلقوق األساسية للمساهم يف الشركة املسامهة دراسة مقارنة اجلزء األول" " جامعة عني مشس"
" مجهورية مصر ص 458
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املرة األوىل" "1خيتلف نصاهبا عن الدعوة الثانية لالنعقاد ومبعىن آخر جيب لكي يكون االجتماع األول صحيحا
أن ميلك املسامهون احلاضرون نصف رأس املال على األقل فإن مل يتحقق ذلك وجهت الدعوة الجتماع اثين
ال يفرض فيه أي نصاب.
وقد نصت املادة " "164ق.ت.ل على " تعترب اجلمعية العمومية العادية منعقدة انعقادا صحيحا إذا حضرها
عدد من األعضاء ميثل نصف رأس مال الشركة على األقل ابستثناء األسهم احملدودة حق التصويت وتتخذ
اجلمعية العمومية قراراهتا أبغلبية رأس املال احلاضر اال إذا كان عقد التأسيس أو النظام األساسي ينص على
أغلبية أعلى.
ابستقراء نص املادة يتبني لنا أن املشرع اللييب اشرتط النصاب القانوين يف اجتماع اجلمعية العمومية األول
حيث أعترب أن حضور أقل من النصاب القانوين يبطل االجتماع.
اثنيا .إثبات حضور جملس اإلدارة:
يثبت أعضاء جملس اإلدارة حضورهم يقيد أمساءهم الثالثية يف سجالت مع توقيعهم .فعملية اإلثبات أي
إثبات احلضور يقررها آمني سر اجلمعية العمومية يف أغلب األحيان كما سبق وحتدثنا عنها سلفا.
ولكن املهم هل عدم حضور أعضاء جملس اإلدارة يبطل االجتماع؟
لإلجابة على هذا السؤال جيب الرجوع للقانون التجاري ،جند أن بعض املواد أشارت إىل حضور جملس اإلدارة
ولكن ال يوجد نص خاص يعلق قانونية االجتماع على حضور أعضاء اجمللس إال الفقرة األخرية من املادة
 154يف حال االنعقاد دون موعد ,فقد نصت املادة  154على " وجيوز أن يتضمن جدول األعمال يف
اجلمعيات العمومية بند ما يستجد من أعمال وذلك إبضافة أي موضوعات مقدمة من قبل املسامهني ميثلون
عشر يف املائة من رأس املال وبشرط أن تقدم إىل جملس اإلدارة قبل مخسة أايم من املوعد احملدد النعقاد اجلمعية
العمومية وعندئذ يتوجب على رئيس اجلمعية ذكر هذه األعمال يف بداية اجتماع اجلمعية وإذا مل تراع هذه
اإلجراءات ومثل يف االجتماع كامل رأس املال وحضره جملس اإلدارة وهيئة املراقبة تعترب اجلمعية العمومية منعقدة
انعقادا صحيحا.

" 1امنار احلسني" "التعسف يف استعمال حق التصويت داخل اجلموع العامة لشركات املسامهة "" ،رسالة دكتوراه" " جامعة القاضي عياض"
" كلية العلوم القانونية واالقتصادية مراكش سنة  2000.2001ص 64
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ونصت املادة  160على " القرارات اليت تتخذها اجلمعية العمومية طبقا للقانون ولعقد التأسيس
والنظام األساسي ملزمة لكل املسامهني وجيوز جمللس اإلدارة وهيئة املراقبة وللمسامهني الغائبني واملعارضني أن
يطعنوا يف صحة القرارات املتخذة.
هنا جند املشرع قد أشار حلضور جملس اإلدارة.
خاصة وأن جملس اإلدارة يف اجتماع اجلمعية العمومية يقوم بعرض نشاط الشركة.
اثلثا .رائسة اجلمعية العمومية العادية
نصت املادة  157من ق.ت.ل على " يرأس اجلمعية العمومية الشخص املعني بعقد التأسيس أو النظام
األساسي وإذا مل ينص العقد أو النظام األساسي على تعيني الرئيس أو تغييب الشخص املعني فللحاضرين
اختيار الرئيس يف اجتماع متهيدي يرأسه رئيس جملس اإلدارة ويتوىل رئيس اجلمعية تعيني أمني سر وشخصني
لفرز األصوات.
الفرع الثاين :الدعوى الثانية الجتماع اجلمعية العمومية العادية
على الرغم من أن اجلمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا يف الشركة واجملال الوحيد " نظراي" للمداوالت
واختاذ القرارات اليت هتم حياهتا وشؤوهنا اال أن اإلقبال عليها ليس أمرا حتميا ولذلك فإن بعض املسامهني ال
يهمهم كثريا موضوع املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العادية وال يبالون ابلتايل حبياهتا وما يرتتب عنها من
مشاكل إال ابلقدر املرتبط مباشرة ابحلصيلة املالية األمر الذي يسبب يف أتجيل االجتماع إىل وقت الحق""1
والسيما االجتماع العادي ""2
فقد نصت  162من ق.ت .ل على " إذا مل يكتمل النصاب القانوين لصحة االجتماع وجب أن تدعى
اجلمعية لالنعقاد من جديد.

 1لقد اعتمد املشرع املصري طريقة مغايرة يكون من املفيد اإلشارة إليها .فقد اشرتط أن ميثل احلاضرون نصف رأس املال على األقل فإن مل
يتوافر هذا النصاب أصدرت اجلمعية قرارا مؤقتا أبغلبية األصوات احلاضرة على أن تدعى مرة أخرى بعد مثانية أايم على األقل إلصدار قرار
هنائي ويف هذه احلالة يكون االجتماع صحيحا إذا حضره من ميثل ربع أسهم رأس املال على األقل ويكون القرار صحيحا إذا وافقت عليه
أغلبية ثلثي رأس املال الذي ميلكه احلاضرون (فقرة  2معدله ابلقانون رقم  155واملادة  49فقرة  )30راجع القانون املصري املعدل
 2أ .عبد الوهاب املريين" " رسالة دكتوراه بعنوان سلطة األغلبية يف شركة املسامهة يف القانون املغريب " " جامعة حممد اخلامس أكذال " سنة
 1996.1997ص 180
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وجيوز أن حيدد موعد االجتماع الثاين يف اإلعالن األول بشرط أال يكون االجتماعات يف يوم واحد وإذا خال
اإلعالن األول من ذكر موعد االنعقاد الثاين للجمعية وجب نشر إعالن جديد خالل ثالثني يوما االجتماع
األول.
ابستقراء نص املادة يتبني لنا اآليت.
أ .يتم أتجيل االجتماع يف حالة عدم توافر النصاب القانوين.
ب .تدعى اجلمعية العمومية من جديد بذات الضوابط املنصوص عليها يف املادة " "154من ق.ت.ل.
رأوال :مهام رئيس اجلمعيرة العمومية

يقوم رئيس اجلمعية العمومية العادية ابإلشراف على االجتماع وإدارته والتحقق من متام الشروط الواجب
توافرها النعقاد اجلمعية العمومية ألنه يف حال ختلف أحد هذه الشروط يبطل االجتماع بسبب اإلخالل القانوين
وجيعله قابال للطعن يف صحة انعقاده.
أ .اإلشراف التام على مسار االجتماع
عندما يكتمل النصاب القانوين الالزم النعقاد اجلمعية العمومية العادية فإنه ميكن البدء يف مناقشة أو تداول
األمور الواردة يف جدول األعمال ويدار هذا اجلمع بواسطة مكتب مكون من رئيس ومدقيقني اثنني .وهي
عادة من أكرب املسامهني احلاضرين أو املمثالن اللذان يقبالن هذه املهمة إضافة إىل كاتب " "1ويتوىل هذا
املكتب مراجعة شروط صحة انعقاد اجلمع من حيث توفر صفة املسامهني وعدد أصواهتم واحلق يف حضور
اجللسات وصحة التمثيل وأداة املناقشات واإلشراف على اجللسة بصفة عامة وتنظيم ورشة احلضور واملصادقة
عليها وهو الذي يعد حمضر اجللسة.
ب .تعيي آمي سر وفارزان لألصوات.
آمني السر هو الشخص املسؤول عن اإلعداد والتنسيق الجتماعات جملس اإلدارة وجلانه وكذلك اجتماعات
اجلمعية العمومية وتسجيل حماضرها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات املتخذة.
ويعني رئيس اجلمعية العمومية يف بداية االجتماع آمني السر وجامعي األصوات إعالن نسبة حضور
املسامهني واثبات ذلك يف سجل احلضور والتوقيع عليه مث يعلنه رئيس اجلمعية" "2وجيوز أن يرشح رئيس اجلمعية
 1املاداتن  146.147من مرسوم  23مارس  1967الفرنسي.
 2اهليئة العامة للرقابة املالية " دليل محاية املسامهني يف اجلمعيات العمومية " " مجهورية مصر العربية ص "17
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العمومية آمني سر من خارج الشركة شريطة موافقة ابقي األعضاء ولعل األنظمة األساسية يف الشركات التجارية
تضع الضوابط واألجور التفصيلية فيما خيص هذه املسائل.
اثنيا :فعالية املشاركة يف اجلمعية العمومية
إن الغاية من انعقاد اجلمعية العمومية مبختلف أنواعها هي اختاذ قرارات هتم حياة الشركة ونشاطها
ويتجاوز نطاقها حدود اختصاص جملس اإلدارة وصالحياهتم.
ونظرا لِلمهية اليت تكتسيها اجلمعية كهيأة ذات والية شاملة وسلطة واسعة عليا فإن القرارات اليت تتخذها
تكون ملزمة جلميع املسامهني انفذة اِتاههم أبكملهم سواء منهم من وافق عليها أو من اعرتض أو من مل يشارك
أصال يف املداوالت مع االحتفاظ هلم حبق الطعن.
وحىت ال يكون حضور املساهم جسداي فقط بل فكراي أيضا فقد كان ال بد من وضع نظام يضمن فعالية
املداوالت.
أ .جدول األعمال
ان كل اجتماع ألية جمموعة كانت ينبغي جلديته أن يكون له موضوع معني يتم بيانه وحتديده من قبل حىت
يكون كل املسامهني على بينة من القضااي اليت ستعاجلها اجلمعية العمومية " "1فإنه ينبغي توفرها قبل انعقادها
على جدول أعماهلا مفصال ضماان للعلم املسبق مبا هو مطروح ولعدم مفاجأة املسامهني أبمور مل تكن حمددة
من قبل وأجاز القانون إضافة ما يستجد من أعمال يف املادة " "154ق.ت.ل حيث نصت على " جيوز أن
يتضمن جدول األعمال يف اجلمعيات العمومية العادية بند ما يستجد من ميثلون عشرة يف املائة من رأس املال
ويشرتط أن تقدم إىل جملس اإلدارة قبل مخسة أايم من املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العمومية.
وعندئذ يتوجب على رئيس اجلمعية العمومية ذكر هذه األعمال يف بداية اجتماع اجلمعية وضمها إىل
البنود املذكورة يف اإلعالن بشرط موافقة أغلبية احلاضرين.

 1جند املشرع الفرنسي يف الفقرة الثالثة من املادة  160من قانون  24يوليوز  1966ينص على " أنه ال ميكن للجمع العام أن يتداول يف
أية مسألة مل يتم إدراجها يف جدول األعمال كما ترتب الفقرة األوىل من املادة  173من نفس القانون "البطالن على خمالفة أحكام املادة
 160أي بطالن مداوالت اجلمع العام خبصوص النقط اليت مل تدرج يف جدول األعمال.
أنظر إىل عبد الواحد محداوي " أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون اخلاص " جامعة حممد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
وجده سنة  2000.2001ص 287
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ب .نصاب اجلمعية العادية يف االجتماع الثاين.
إن انعقاد أية مجعية عمومية يقتضي العتباره صحيحا حضور نسبة معينة من املسامهني سواء بصفة شخصية
أو ابإلانبة وهو ما يطلق عليه ابلنصاب القانوين لالجتماع واشرتاط توافر هذا النصاب ليس مسألة شكلية
بسيطة بل له أمهية جوهرية قصوى ابلنسبة ملشروعية املداوالت وصحة القرارات املنبثقة عنها وما جرت عليه
العادة وما أقرته التشريعات ضرورة توافر النصاب القانوين يف االجتماعات .ولكن يف اجتماع اجلمعية العمومية
العادي الثاين املشرع قد نص يف املادة  165على " يكون االجتماع الثاين للجمعية العمومية العادية صحيحا
مهما كان عدد احلاضرين ومهما بلغت قيمة رأس املال الذي ميثلونه وال جيوز النظر يف غري ما تضمنه جدول
أعمال االجتماع األول وتتخذ القرارات أبغلبية رأس املال احلاضر.
ج .احلصول على املعلومات الضرورية
إن موضوع االستعالم واالطالع على خمتلف الواثئق الكفيلة بتنوير فكر ورأى املسامهني املدعوين إىل
اجلمعية العمومية حيتل اليوم مكانة هامة يف حقوق املساهم ويف نظام تسيري شركات املسامهة ألن اإلملام هبذه
املعلومات يعطي جماال واسعا لتنوير فكر املساهم وإعالم املسامهني ليس غاية يف ذاته وإَّنا هو وسيلة قد يتوقف
عليها قرار املساهم ابحلضور من عدمه يف اجلمعية واملشاركة إبجيابية يف مداوالهتا والتصويت على قراراهتا.
هذا احلق من النظام العام ال جيوز للنظام األساسي تقييده أو إلغاؤه" "1وفضال عن أمهية إعالم املساهم
يف جعله فاعال داخل الشركة فإن لإلعالم أمهية أخرى يف الرقابة واإلشراف من قبل املسامهني على ِمارسة
هيئات الشركة لسلطاهتا يف تسيري شؤون الشركة ""2ومهمة الرقابة واإلشراف هذه تقتضي أن تكون الشركة
ابلنسبة للمسامهني كأحواض أمساك الزينة الزجاجية واليت ميكن مشاهدة ما جيري بداخلها بوضوح.

 1د" .حسني املاحي" الشركات التجارية سنة  2000ص "407
 2قرار احملكمة التجارية الصادر يف بريوت يف  1960/08/01وكذلك قرار حمكمة استئناف بريوت الصادر يف  ،1960/01/19أشار
اليه فؤاد سعدون عبد هللا "إدارة الشركات املسامهة بني حقوق املسامهني وهيمنة جملس اإلدارة ورئيسه الواقع واحللول " دار أم الكتاب" بريوت
سنة  1995ص 90
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أن اجلمعية العادية ملزمة من أجل البث يف موضوع معني ابلتداول فيه وحوله مت اختاذ القرار املناسب
وفق الشروط املقدرة لذلك ومهما كانت القوة املالية لبعض املسامهني فإهنم ال يستطيعون إبرادهتم وحدهم لتعبري
بصورة قانونية مشروعة عن إرادة الشركة اال يف إطار اجلمعية العمومية العادية ذلك أن قرارها ال يتخذه شخص
واحد ولو كان صاحب األغلبية املطلقة ولكن يتخذه جمموع الشركاء احلاضرين أو املمثلني إنه قرار يعرب عن
اإلرادة اجلماعية جملموع الشركاء أي للشركة وابعتباره تصرفا قانونيا مجاعيا فإنه حيتاج يف تكوينه إىل عدة إرادة
منفردة يف مبتداها ولكن جيمعها خيط واحد وغاية مشرتكة وهذا ما يفرز إحدى أهم النتائج األساسية الكربى
العتبار القرار الصادر عن املداوالت تعبريا عن اإلرادة اجلماعية وهي قوته التنفيذية وظيفية امللزمة اليت ِتعله
يسري وبطبعه يف حق مجيع الشركاء مبن فيهم أولئك الذين مل يكونوا موافقني عليه أو مل يشاركوا يف اختاذها
وحىت يكون االنعقاد صحيحا اشرتط املشرع جمموعة من الضوابط حتدثنا عنها سلفا وأعتربها هي من يقوم
عليها شرعية االجتماع فهذه املعايري حاولنا بقدر املستطاع شرحها مجلة وتفصيال من أجل استنباط ما يهدف
اليه املشرع وبطبيعة احلال هناك اختالف يف هذه الشروط واملعايري يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية يف
دعوهتا األوىل والثانية ولذلك مت فصل دراسة كل دعوة على حدة حماولة لتوضيح أهم القرون اجلوهرية من أجل
ِتنب األخطاء القانونية يف آلية دعوة اجلمعية العمومية وما يرتتب عليها من بطالن نتيجة عدم االلتزام والتقيد
مبا جاء يف اخلصوص اليت أفردها املشرع لالنعقاد.
وابلتأكيد يف هناية البحث يتوصل الباحث إىل مجلة من النتائج حاولنا ذكرها كتوصيات وهي:
.1مل يفرض املشرع اللييب أي عقوبة على جملس إدارة شركة املسامهة حال عدم دعوته للجمعية العمومية
لالنعقاد بل خول هيئة املراقبة ابلقيام ابلدعوة أو رئيس احملكمة االبتدائية بدال عنها بناء على طلب من أقلية
املسامهني .وكان األجدى أن يضع املشرع عقوبة مثال ويف حال عدم قيام جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العمومية
لالنعقاد يعد مقصرا ومتسببا يف كل ضرر حلق ابلشركة.
.2مل جيد املشرع اللييب احلد األقصى لإلعالن قبل االجتماع ِما جيعل األمر مرتوك جمللس اإلدارة وهنا
من املمكن جدا أن يتم تناسي املوعد خاصة إذا مت حتديده ِ......تاوز مدة الشهرين.
.3نرى أن يقوم املشرع بتحديد فرتة زمنية ألخطار اجلمعية العمومية للنظر يف مدى مناسبة موعد
االجتماع من عدمه.
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.4جاءت املادة  178واضحة الداللة حيث نصت يف فقرهتا الثانية على "إذا خلت أغلبية اجمللس
وجب من بقي منهم يف الوظيفة القيام بدعوة اجلمعية العمومية إىل االنعقاد والستكمال تعيني أعضائه.
هنا كان على املشرع أن يويل هذه املهمة هليئة املراقبة ألن النصاب القانونية جمللس اإلدارة مل يعد
مكتمال لذلك أنمل من املشرع أعطى الصالحية هليئة املراقبة.
.5يرى الباحث حتديد ا حلد األدىن الجتماع اجلمعية العمومية العادية ب مرتني يف السنة الواحدة حىت
ال تتفاقم بعض املشاكل نتيجة للصالحيات الواسعة املعطاة جمللس إدارة شركة املسامهة.
.6نصت املادة  ،154ق.ت.ل يف فقرهتا األخرية على " و إذا مل تراع هذه اإلجراءات ومثل يف
االجتماع كامل رأس املال وحضر جملس اإلدارة وهيئة املراقبة تعترب اجلمعية منعقدة انعقادا صحيحا.
هنا املشرع مل يوضح لنا هل اكتمال نصاب جملس اإلدارة وهيئة املراقبة يفي ابلغرض أما ضرورة حضور
كل أعضاء جملس اإلدارة وهيئة املراقبة كذلك أنمل وضع نص أكثر وضوحا.
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القواعد الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
د .صبحي مصباح زيــــد
عضو هيئة التدريس بكلية القانون
جامـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ال ـم ـ ـرقب
والرئيس السابق جملموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ( MENA
 )FATFالقواعد الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مقدمة:
تعد جرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب من أكثر اجلرائم اليت حازت على اهتمام اجملتمع الدويل ،ويف
الوقت الذي خصت فيه هيئة األمم املتحدة مكافحة متويل اإلرهاب ابتفاقية دولية خاصة( ،)1جند العديد من
االتفاقيات الدولية ذات الصلة مبكافحة غسل األموال ،نذكر منها االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد( ،)2واتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة االِتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية( ،)3كما تعد اتفاقية ابلريمو( ،)4من
االتفاقيات الدولية املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ابعتبار أن من خصائص هاتني اجلرميتني
طابعهما عرب الوطين(.)5

 -1اتفاقية األمم املتحدة لقمع متويل اإلرهاب عام ( )1999املصدق عليها ابلقانون رقم  31لسنة .2001
 -2اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عام ( ،)2003املصدق عليها ابلقانون رقم  10لسنة .2005
 -3اتفاقية فيينا عام  ،1988املصدق عليها ابلقانون رقم  17لسنة .1996
 -4اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية عام  2000املصدق عليها ابلقانون رقم  18لسنة.2003
 -5انظر :املواد  7 ،6من اتفاقية ابلريمو؛ وراجع :د .حممد حسن حيي ،املواجهة اجلنائية جلرمية غسل األموال يف التشريع اجلنائي اللييب "
دراسة حتليلية " رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية احلقوق ،عام  ،2013ص.16
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وإن ص ح القول :أبن اتف اقي ات األمم املتح دة املش ار إليه ا آنف اً متث ل جانب اً مهم اً من القواع د ال دولي ة
ملكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب( ،)1وذلك ابإلض افة إىل متطلبات جلنة ابزل بش أن العناية الواجبة
ابلعمالء( ،)2فإنه مثة جانب آخر أكثر وض وحاً وتنظيماً وحتديداً هلذه القواعد ،وص ادر عن كيان دولية
متخصص يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وهي جمموعة العمل املايل " ،)3("FATFحيث
تعد التوص يات الص ادر عن هذه اجملموعة إىل جانب منهجيتها املعتمدة يف تقييم مدى التزام الدول مبكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب من أهم القواعد الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وهذا ما أكده
– مؤخراً – جملس األمن الدويل مبوجب قراره رقم .)4(2019/2462
وهكذا فإن االِتاه الس ائد يف حتديد القواعد الدولية ملكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب يذهب إىل
تعدادها على النحو اآليت (:)5
 -1التوصيات األربعني الصادرة عن جمموعة العمل املايل (.)FATF
 -1اجلدير ابلذكر أن اجلهود اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة يف سبيل التأسيس لنظام عاملي يكافح جرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب
تتجاوز غايتها جمرد إبرام هذه االت فاقيات الدولية أو حىت حرصها على أن تعكسها الدول يف منظومة تشريعاهتا الوطنية ،لتصل إىل
العمل على تطبيقها فعلياً؛ ولعلنا نشري هنا إىل اجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية (،)UNODC
يف سبيل تنفيذ االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد ،ومن خالل برامج الدعم والتدريب اليت يقدمها للجهات املعنية واملختصة ابلدول يف

جمال مكافحة جرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتنفيذ قرارات جملس األمن ذات الصلة.
 -2جلنة ابزل :هي جلنة معنية ابألنظمة املصرفية واملمارسات اإلشرافية والرقابة على البنوك ،وتضم يف عضويتها ِمثلي املصارف املركزية
والسلطات الرقابية واإلشرافية يف عديد من الدول ،منها بلجيكا ،أملانيا ،الوالايت املتحدة األمريكية ،السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،هولندا،
كندا ،الياابن ،اململكة املتحدة ،ويصدر عن هذه اللجنة مبادئ أساسية يف الرقابة البنكية ،وذلك يف صورة إعالانت ،كبازل (،)1
( )3( ،)2راجع شبكة املعلومات الدولية.https://www.bis.org/publ/bcbs30a.fdf :
 -3جمموعة العمل املايل أو فرقة العمل املعنية ابإلجراءات املالية هيئة خاصة مستقلة النشأة متعددة احلكومات أتسست سنة  ،1989بدعم
سياسي ودبلوماسي كامل من الوالايت املتحدة األمريكية والدول الصناعية الكربى ،معنية بتوحيد اجلهود الدولية لوضع وتعزيز سياسات
حلماية النظام املايل العاملي من غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ،يعرتف بتوصيات جمموعة العمل
املايل أبهنا ميعار عاملي ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وللمزيد من املعلومات راجع املوقع االلكرتوين للمجموعة على الرابط:
. WWW.Fatf-gafi.org
 -4انظر :قرار جملس األمن الدويل يف جلسته  8496بتاريخ 28مارس .2019
 -5انظر :مسودة الدليل االسرتشادي إلجراءات العمل بوحدة املعلومات املالية ،جمموعة العمل املايل ملنظمة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
 ، MENAFATFص  .8بريد الكرتوينinfo@menafatf.org :
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 -2منهجية تقييم مدى التزام الدول مبكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب الص ادرة عن جمموعة العمل
املايل (.)FATF
 -3متطلبات العناية الواجبة ابلعمالء الصادرة عن جلنة ابزل.
 -4اتفاقيات األمم املتحدة وقرارات جملس األمن ذات الصلة.
ومن جانبنا نعتقد أن القواعد الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يكفي لتحديدها أمران مها:
 التوصيات األربعون الصادرة عن جمموعة العمل املايل (.)FATF منهجية تقييم مدى التزام الدول مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الصادرة عن جمموعة العمل املايل(.)FATF
وذلك ابعتبار أهنما قد استغرقا متطلبات العناية الواجبة ابلعمالء الصادر عن جلنة ابزل ( ،)1وأيضاً اتفاقيات
األمم املتحدة وقرارات جملس األمن ذات الصلة(.)2
وعلى هذا األساس ،نستعرض توصيات جمموعة العمل املايل ( ،)3ومعايري االلتزام الفين هبذه التوصيات كما
حددهتا املنهجية ،وذلك ابعتبارها ركن القواعد الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ حيث تُعد
التوصيات األربعني جملموعة العمل املايل إطار عمل شامل ومتسق من التدابري األساسية اليت ينبغي على الدول
تطبيقها من أجل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وتلزم الدول ب :
 حتديد املخاطر ووضع السياسات والتنسيق احمللي. مالحقة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار التسلح. -1خصت جمموعة العمل املايل ( ) FATFالعناية الواجبة ِتاه العمالء بتوصية خاصة ،هي التوصية العاشرة ،فتحدثت فيها عن أحكام
العناية الواجبة ،وبينت املنهجية عن املعايري الالزم مراعاهتا عند تقييم هذه التوصية ،انظر :منهجية تقييم االلتزام الفين بتوصيات جمموعة
العمل املايل وفعالية نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وثيقة مرتمجة إىل اللغة العربية ،صادرة عن جمموعة العمل املايل ملنطقة
الشرق األوسط ومشال أفريقيا  ،MENAFATFص ،49-45منشورة على املوقع الرمسي للمجموعة ،على الرابط:
http://menafatf.org
 -2انظر التوصيات رقم (.) 7 ، 6 ، 5 ، 3
 -3هي الت وصيات األربعني يف نسختها النهائية " املعدلة" ،الصادرة من جمموعة العمل املايل ( )FATFسنة  ،2012واحملدثة يف أكتوبر
.2019
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 تطبيق تدابري وقائية على القطاع املايل وغريه من القطاعات احملددة. -منح اجلهات الرقابية والسلطات املختصة املسئوليات والصالحية الالزمة.

 تعزيز الشفافية وتوافر املعلومات عن املستفيدين احلقيقيني من األشخاص االعتبارية والرتتيبات القانونية. تسهيل التعاون الدويل.ونستعرض فيما يلي ،هذه التدابري يف مبحثني ،األول بعنوان :السياسات والتنسيق والتدابري الوقائية ،أما
الثاين فبعنوان :السلطات املختصة يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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املبحث األول
السياسات والتنسيق والتدابري الوقائية

ينقسم هذا املبحث إىل مطلبني ،يُعىن األول :بعرض التوصيات املتعلقة ابلسياسات والتنسيق يف جمال

مكافحة وِترمي غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،أما الثاين فيعرض التدابري الوقائية يف جمال املكافحة.
املطلب األول :السياسات والتنسيق يف جمال مكافحة وجترمي غسل األموال ومتويل اإلرهاب

هتدف جمموعة العمل املايل إىل نظام مايل عاملي شفاف ونظيف ،ولبلوغها هذه الغاية تضع وتعزز
السياسات حلماية هذا النظام ،وتوجب قيامه على توصياهتا ابعتبارها معيار عاملي ملكافحة وِترمي غسل األموال
ومتويل اإلرهاب (.)1
أوالا :السياسات والتنسيق يف جمال املكافحة.
يوىل نظام جمموعة العمل املايل ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أمهية خاصة للتقييم الوطين للمخاطر
يف كل دولة ،ابعتباره مفضياً إىل بيان التهديدات ونقاط القوة والضعف يف النظام ،وابلتايل يُعد قاعدة انطالق

لرسم سياسات واسرتاتيجيات انجعة وفعالة ،ميكنها إدارة التهديدات وسد الفجوات يف النظام ( )2أو خفضها،
وهذا األمر لن يتحقق بدون مشاركة وتنسيق وتعاون حملي نشط وفعال بني مجيع اجلهات املعنية بنظام املكافحة،
وهو ما يبدو واضحاً يف التوصيتني األوىل والثانية.
 -1التوصية األوىل :تقييم املخاطر وتطبيق النهج القائم على املخاطر.
تضمنت هذه التوصية على أثىن عشر معياراً ،حددت التزامات متعلقة ابلدول واملؤسسات

 -1راجع :منهجية تقييم االلتزام الفين بتوصيات جمموعة العمل املايل  ....مرجع سابق ،ص.3
 -2حول نفس املعين راجع :املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ...مرجع سابق .ص ،8وراجع أيضاً :املذكرات التفسريية
لتوصيات جمموعة العمل املايل ،املذكرة التفسريية للتوصية ( )1املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار التسلح،

نسخة حمدثة يونيو  2019صادرة عن جمموعة العمل املايل فاتف ،منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ،OECDص.30
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املالية واألعمال واملهن غري املالية فيها ( ،)1فأوجبت علىها حتديد خماطر غسل األموال
ومتويل اإلرهاب وتقييمها ،وفهمها ،وحتديثها ابستمرار من سلطة تعينها الدولة وحتدد آلية لتنسيق اإلجراءات
من أجل إجراء عملية التقييم الوطين للمخاطر.
وبناءً على فهم الدولة واملؤسسات املعنية فيها للمخاطر ينبغي تطبيق منهج قائم على املخاطر ،قوامه
سياسات وضوابط وإجراءات هتدف إىل خفض املخاطر أو إدارهتا على حنو فعال من قبل الدولة واملؤسسات
املالية واألعمال واملهن غري املالية (.)2
 -2التوصية الثانية :التعاون والتنسيق احمللي.
حددت هذه التوصية أربعة معايري جيب على الدول استيفائها فأوجبت علىها وضع سياسات وطنية
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،أتخذ بعني االعتبار املخاطر اليت مت حتديدها.
وينبغي على الدول أن تعني سلطة تكون مسئولة عن هذه السياسات ،وأن تقوم بوضع آلية للتنسيق
متكن اجلهات احمللية من التعاون مع بعضها البعض فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

(.)3

وهكذا فإن التعاون والتنسيق احمللي يعد من ركائز نظام املكافحة ،سواء أكان ذلك يف جانبه الوقائي
أم يف جانب العالج املتمثل يف مكافحة اجلرائم وتعقب األموال اجلرمية ومصادرهتا ،وتربز أمهيته بشكل خاص
يف عملية التقييم الوطين للمخاطر ،حىت أن جناح هذه العملية يرتبط بشكل كبري جبودة فعالية التنسيق احمللي؛
حيث إنه كلما مت تنسيق اجلهود وتوحدت الرؤى حول املخاطر وفهمها وتقييمها وترتيبها حسب األمهية ،ومن
مث حتديد نقاط القوة والضعف يف النظام؛ األمر الذي جيعل من نتائج عملية التقييم تعكس واقع نظام املكافحة

 -1راجع :املنهجية ،التوصية ( )1املعايري من  4 – 1حددت التزامات الدول بتقييم املخاطر ،واملعايري من  9-5حددت التزاماهتا خبفض
املخاطر ،ص.26 ،25
 -2راجع :التوصية ( )1املعيار ( )10حدد التزام املؤسسات املالية واملهن غري املالية بتقييم املخاطر ،واملعيار( )11حدد التزام هذه املؤسسات
خبفض املخاطر ،املنهجية ،مرجع سابق ،ص.27-26
 -3راجع :التوصية الثانية املعايري من  ،4-1املنهجية ،مرجع سابق ،ص.28
125

السنـــة 2021م

العدد األول

يف البلد ،وابلتايل يسهل تبين السياسات واالسرتاتيجيات الالزمة خلفض املخاطر ،أو على األقل إدارة
التهديدات – مرحلياً – بقصد احلد من املخاطر(.)1
اثني ا :توحيد أحكام التجرمي والعقاب.
حددت جمموعة العمل املايل ( )FATFمعايري معينة يف جرمية غسل األموال ،واملصادرة والتدابري
الوقائية ،وجرمية متويل اإلرهاب ،والعقوابت املالية املستهدفة ذات الصلة ابإلرهاب ،ومتويل اإلرهاب ،وانتشار
أسلحة الدمار الشامل ،وأوجبت على الدول أن تلتزم هبذه املعايري عند سنها لتشريع يتعلق هبذه اجلرائم.
 -1التوصية الثالثة :جرمية غسل األموال.
حددت هذه التوصية أحد عشر معياراً جيب توافرها يف التشريع الذي جيرم غسل األموال ( ،)2فالبد
أن يقوم ِترمي غسل األموال على أساس اتفاقييت فيينا وابلريمو ،وأن يطبق على كافة اجلرائم اخلطرية ليشمل
أكرب عدد من اجلرائم األصلية؛ مع وجوب أن ميتد إىل:
 األفعال اليت ارتكبت يف دولة أخرى ومتثل جرمية يف تلك الدولة ،وتشكل جرمية أصلية إذا ارتكبت حملياً. إىل أي نوع من املمتلكات بغض النظر عن قيمتها ،ما دامت انِتة بصورة مباشرة أو غري مباشرة عنجرمية ما؛ وإنه من غري الالزم عند إثبات أن هذه املمتلكات هي متحصالت جرمية ،أن يكون قد مت إدانة
الشخص جبرمية أصلية.
وينبغي استنباط عنصري اإلرادة والعلم الالزمان إلثبات هذه اجلرمية من الظروف الواقعية املوضوعية.
والعقاب على هذه اجلرمية يقع على الفاعل األصلي والشريك يف أي صورة كان ،كما يقع على الشخص
الطبيعي واالعتباري اجلزاء املتناسب والرادع (.)3

 -1راجع :حول نفس املعىن :إرشادات جمموعة العمل املايل " التقييم الوطين ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب" صادرة عن جمموعة
العمل املايل  FATFمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،فرباير ،2013ص.9
 -2انظر املعايري ( ،)11-1املنهجية ،مرجع سابق ذكره ،ص .30 – 29
 -3يفرض املعيار ( )10من هذه التوصية ضرورة خضوع الشخص االعتباري للمسئولية اجلنائية والعقوابت ،فإن تعذر ذلك حبسب القوانني
احمللية ،وجب أن تطبق عليه العقوابت املدنية واإلدارية ،وذلك دون اإلخالل مبسئولية األشخاص الطبيعيني.
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 -2التوصية الرابعة :املصادرة والتدابري الوقائية.

تضمنت هذه التوصية على أربع معايري لتحديد أحكام املصادرة والتدابري االحرتازية( ،)1فأوجبت على
الدول أن تتخذ تدابري ِماثلة لتلك املنصوص علىها يف اتفاقييت فيينا وابلريمو( ،)2واتفاقية قمع متويل اإلرهاب(،)3
مبا يف ذلك تدابري تشريعية تسمح أو متكن اجلهات املختصة ابلدولة – من دون اإلخالل حبقوق األطراف
الثالثة حسنة النية -من ِتميد أو حجز ومص ادرة املمتلكات اليت يتم غسلها ،أو متحصالت جرائم غسل
األموال أو اجلرائم األصلية ،أو املمتلكات اليت تشكل متحصالت من متويل اإلرهاب أو األعمال واملنظمات
اإلرهابية ،أو يتم استخدامها أو تتجه النية إىل استخدامها يف متويل هذه األعمال أو املنظمات اإلرهابية.
وإن تعذر اختاذ هذه التدابري يف مواجهة املتحصالت أو املمتلكات اجلرمية ،فإنه يتم اختاذها يف مواجهة
ِمتلكات معادلة هلا يف القيمة ،سواء كانت يف حيازة املتهمني أم أطراف اثلثة.
وينبغي على الدول أن تصنع آليات إلدارة املمتلكات اليت يتم ِتميدها أو حجزها أو مصادرهتا ،وعند
الضرورة التصرف فيها.
 -3التوصية اخلامسة :جرمية متويل اإلرهاب.
توجب هذه التوصية على الدول أن ِترم متويل اإلرهاب على أساس اتفاقية قمع متويل اإلرهاب ،وال
تقتصر التجرمي على متويل األعمال اإلرهابية فحسب ،بل جيب أن يطول متويل املنظمات اإلرهابية واألشخاص
اإلرهابيني حىت يف حالة عدم وجود ارتباط بعمل أو أعمال إرهابية حمددة ،ليشمل أي شخص يقوم طوعاً
بتوفري أو مجع أموال مشروعة أو غري مشروعة املصدر ،وأبي وسيلة كانت ( ،)4مباشرة أو غري مباشرة،

 -1راجع :املنهجية ،مرجع سابق ،ص. 31
 -2انظر :املادة ( )5من اتفاقية فيينا عام  ،1988اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االِتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية" واملادة
( )12من اتفاقية ابلريمو " اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية" عام 2000م.
 -3انظر :املادة ( )2من اتفاقية قمع متويل اإلرهاب عام .1999
 -4حول مصادر وأساليب متويل اإلرهاب ،راجع :د .مصطفى إبراهيم العريب ،مالمح املواجهة اجلنائية ضد متويل اإلرهاب (دراسة مقارنة)،
حبث منشور يف جملة العلوم القانونية ،جملة حمكمة تصدرها كلية القانون برتهونة ،جامعة الزيتونة ،العدد األول 2013م ،ص – 136
.137
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الستخدامها أو بعلمه أهنا ستستخدم كلياً أو جزئياً للقيام بعمل أو أعمال إرهابية أو بواسطة منظمة أو شخص
إرهايب(.)1
وينبغي على الدول اعتبار جرائم متويل اإلرهاب جرائم أصلية لغسل األموال ،وأن تعاقب على هذه اجلرائم
الفاعل األصلي والشري ك ،بعقوابت جنائية متناسبة ورادعة على األشخاص الطبيعيني ،وخيضع األشخاص
االعتباريني للمسئولية اجلنائية والعقوابت املدنية واإلدارية املناسبة والرادعة (.)2
 -4التوصية السادسة :العقوابت املالية املستهدفة ذات الصلة ابإلرهاب ومتويل اإلرهاب.
حددت املنهجية سبعة معايري جيب على الدول استيفائها لتحقيق متطلبات االلتزام الفين هبذه
التوصية( ،)3اليت تنص على أنه " :ينبغي على الدول أن تطبق أنظمة العقوابت املالية املستهدفة وفقاً لقرارات
جملس األمن التابع لِلمم املتحدة اليت تتعلق مبنع وقمع اإلرهاب ومتويله ،وتلزم تلك القرارات الدول أبن ِتمد
دون أتخري أموال أي شخص أو كيان وأصوله األخرى ،وأن تتأكد من عدم إاتحة أي أموال أو أصول أخرى،
بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،ألي شخص أو كيان أو لصاحله أو ملنفعته ،سواء إذا كان الشخص أو الكيان
حمدداً ) 1( :مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،من قبل جملس األمن التابع لِلمم املتحدة أو
حتت سلطته ،مبا يف ذلك وفقاً للقرار  1267لسنة  ،1989والقرارات الالحقة له ،أو ( )2حمدداً من قبل
الدولة مبوجب القرار  1373لسنة .2001
ولغرض تنفيذ أحكام هذه التوصية تصدر الدول الئحة بتنفيذ قرارات جملس األمن ( ،)4تتوىل حتديد السلطة
املختصة( )5ابقرتاح األشخاص والكياانت على جلنة جملس األمن وفق القرار  ،1989/1267والتسمية على
القائمة احمللية وفق القرار  ،2001/1373وآليات وموجبات التصنيف وفقاً هلذين القرارين( ،)6وما يرتتب
 -1انظر :املعايري من  5 – 1من هذه التوصية ،املنهجية ،مرجع سابق ،ص.32
 -2انظر :املعايري من  10 – 6من هذه التوصية ،املرجع نفسه ،ص .33 ،32
 -3انظر :معايري االلتزام الفين ابلتوصية السادسة من  ،7 – 1املنهجية ،املرجع نفسه ،ص .38 – 34
 -4صدرت الئحة إجراءات تنفيذ قرارات جملس األمن يف ليبيا عن اجمللس الرائسي حلكومة الوفاق الوطين مبوجب القرار  1037لسنة
 ،2017ونشرت ابجلريدة الرمسية عدد خاص ،السنة السابعة بتاريخ  5مجادى األخر  ،1439املوافق.2018/02/21
 -5انظر :التوصية السادسة ،املعيار /11- 6أ2- 6 ،أ ،املنهجية  ،مرجع سابق ،ص .35-34
 -6انظر :التوصية السادسة ،املعيار /11- 6أ2- 6 ،أ ،املنهجية  ،مرجع سابق ،ص .35-34
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علىهما من إجراءات التجميد لِلموال واملمتلكات( )1وما يقع علىها من استثناءات ،وأحوال وإجراءات التظلم،
والشطب من القوائم(.)2
 -5التوصية السابعة :العقوابت املالية املستهدفة ذات الصلة ابنتشار التسلح.
توجب هذه التوصية على الدول أن تطبق العقوابت املالية املستهدفة وفقاً لقرارات جملس األمن التابع
لِلمم املتحدة اليت تتعلق مبنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتويله ( ،)3وذلك أبن ِتمع دون
أتخري أموال أي شخص أو كيان حمدد مبوجب قرارات جملس األمن.
ولقد حددت املنهجية مخسة معايري جيب على الدول استيفائها( ،)4ومنها إنشاء سلطة خمتصة تكون
مسئولة عن تنفيذ العقوابت املالية املستهدفة بدون أتخري ،وأن يكون لديها حزمة من اإلجراءات املنشورة
تفرض على مجيع األشخاص االعتباريني والطبيعيني داخل الدولة بتجميد األموال واألصول والقيم املالية،
وإجراءات تبليغ القرارات للقطاع املايل واألعمال واملهن غري املالية ،والتدابري الرقابية على املؤسسات املالية
وقطاع املهن غري املالية ،مبا يف ذلك توقيع العقوابت اجلنائية واإلدارية واملدنية املناسبة والرادعة على املتخلفني
عن تنفيذ أحكام التجميد.
 -6التوصية الثامنة :املنظمات غري اهلادفة للربح.
تعد املنظمات غري اهلادفة للربح عرضة – بشكل خاص – إلمكانية استغالهلا لغاايت متويل اإلرهاب،
لذلك ينبغي على الدول التأكد من عدم إمكانية استغالهلا كأدوات لتمويل اإلرهاب من قبل املنظمات اإلرهابية
اليت تظهر ككياانت مشروعة ،سواء متثل هذا االستغالل يف التهرب من تدابري ِتميد األصول أو من أجل
إخفاء أو تغطية حتويل األموال املخصصة ألغراض مشروعة سراً إىل منظمات إرهابية (.)5
 -1انظر :املعيار  5من التوصية السادسة ،املنهجية ،املرجع نفسه ،ص.37-36
 -2انظر :املعيارين  6،7من التوصية السادسة ،املنهجية ،املرجع نفسه ،ص.38-37
 -3تسري التوصية السابعة على مجيع قرارات جملس األمن احلالية اليت تطبق العقوابت املالية املستهدفة املتعلقة بتمويل انتشار أسلحة الدمار
الشامل ،وأية قرارات مستقبلية الحقة ،وكذلك أية قرارات مستقبلية جمللس األمن تفرض عقوابت مالية مستهدفة يف سياق متويل انتشار
أسلحة الدمار الشامل ،راجع :املنهجية ،املرجع السابق ،اهلامش ،ص.39
 -4راجع :التوصية السابعة ،املعايري من  ،5-1املنهجية ،ص.41-39
 -5انظر :التوصية ( ،)8املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال  ،....مرجع سابق ،ص.13
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وجاءت املنهجية بسبع معايري تفرض حزمة من التدابري ( )1اليت تكفل الوصول إىل املعلومات املتعلقة بكل
منظمة ،وعلى النحو الذي يعزز الشفافية والنزاهة وثقة اجلمهور.
ويض من قدرة الس لطات الرقابية على إجراء التحقيقات وتبادل املعلومات حول أنش طتها ،وفرض العقوابت
املتناسبة والرادعة عليها أو على األشخاص الذين يعملون لصاحلها أو ميلكوهنا أو يسيطرون عليها.
املطلب الثاين :التدابري الوقائية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
أولت جمموعة العمل املالية  FATFأمهية خاصة جلانب الوقاية من غسل األموال ومتويل واإلرهاب،
وذلك بتخصيصها لسبع عشرة توصية " التوصيات من  " 25 – 9حتت عنوان التدابري الوقائية؛ ونعرض فيما
يلي إبجياز هذه التوصيات تباعاً.
 -1التوصية التاسعة :قواني السرية اخلاصة ابملؤسسات املالية.
توجب هذه التوصية على الدول أال تقف قوانني سرية املعلومات لدى املؤسسات املالية حائالً دون
تطبيق توصيات جمموعة العمل املايل (.)2
فبالنظر إىل أمهية املعلومات املالية يف حتليل بالغات االشتباه وتعقب األموال اجلرمية ،وقمع متويل
اإلرهاب ،جيب على الدول أن تضمن بقانون قدرة اجلهات املختصة بنظام املكافحة احلصول على املعلومات
والواثئق اليت ختدم أغراضها ،وتقع يف نطاق اختصاصها ،دون أن يكون للمؤسسات املالية حق الدفع ابلسرية
املهنية (.)3
 -2التوصية العاشرة :العناية الواجبة جتاه العمالء.
تلزم الدول أبن تفرض مبوجب القانون على املؤسسات املالية ضرورة القيام ببذل العناية الواجبة ِتاه العمالء،
فيحظر على املؤسسات املالية االحتفاظ حبساابت جمهولة اهلوية أو حساابت أبمساء من الواضح أهنا ومهية (.)4
 -1راجع :التوصية ( ،)8املعايري من  ،7-1املنهجية ،مرجع سابق ،ص .48-42
 -2انظر :نص التوصية ( )9املعايري الدولية  ،....مرجع سابق ،ص.13
 -3راجع :حتليل النتيجة املباشرة ( )4املسألة اجلوهرية ( ،)6-4واملثال ( ،)10املنهجية ،املرجع السابق ،ص.107-106
 -4املبدأ القاضي بضرورة قيام املؤسسات املالية ببذل العناية الواجبة ِتاه العمالء جيب أن يتضمنه القانون ،وجيوز للدولة أن ترتك للوسائل
امللزمة األخرى فرض وتنظيم التزامات حمددة تتعلق ابلعناية الواجبة ِتاه العمالء .انظر :التوصية ( ،)10املعايري الدولية  ،....مرجع
سابق ،اهلامش ،ص.13
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وتقوم املؤسسات املالية ابختاذ إجراءات العناية الواجبة ِتاه العمالء (العميل واملستفيد احلقيقي) ،عند إنشاء
عالقات العمل ،وإجراء العمليات العارضة اليت تفوق احلد املعني املعمول به ،وإجراء عمليات حتويل األموال،
ويف حاالت االشتباه بغسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وعند قيام الشك بشأن مدى صحة أو كفاية البياانت
اليت مت احلصول عليها مسبقاً عند حتديد هوية العميل.
وتتمثل هذه اإلجراءات يف حزمة من التدابري اليت تكفل حتديد هوية العميل واملستفيد احلقيقي والتحقق
منها ،وفهم غرض عالقة العمل وطبيعتها ،وبذل العناية الواجبة املستمرة بشأهنا ،والتدقيق يف العمليات اليت يتم
إجراؤها خالهلا.
واملؤسسات املالية ملزمة بتحديد نطاق تلك التدابري ابستخدام املنهج القائم على املخاطر (.)1
 -3التوصية احلادية عشر :االحتفاظ ابلسجالت.
توجب هذه التوص ية على الدول أن تلزم املؤس س ات املالية االحتفاظ ابلس جالت املتعلقة ابلعمليات
احمللية والدولية ملدة مخس سنوات على األقل من اتريخ إمتام العملية ،ويصح فرض هذا اإللزام أبي أداة قانونية
ملزمة؛ أما االحتفاظ ابلس جالت املتعلقة ابلعمليات واملعلومات اليت يتم احلص ول عليها من خالل تدابري
العناية الواجبة ِتاه العمالء ،فالبد أن تفرضه الدولة بقانون وملدة مخس سنوات على األقل (.)2
وجيب على املؤس س ات املالية إاتحة معلومات العناية الواجبة ِتاه العمالء ،وس جالت العمليات
بس رعة للس لطات احمللية املعنية ،وأن يكون حمتوى هذه الس جالت كايف إلعادة تركيب املعامالت اليت حاول
العمالء القيام هبا أو اليت قاموا هبا فعالً ،ومبا يس مح لتق دميها كأدلة على نش اطهم اإلجرامي عن د إجراء
التحقيقات يف القضااي ذات الصلة (.)3

 -1حول تفاصيل وقت وتدابري إجراءات العناية الواجبة وتطبيق املنهج القائم على املخاطر ،راجع :التوصية ( )10املعايري من ،20 – 2
املنهجية ،مرجع سابق ،ص.49-45
 -2انظر :املنهجية ،مرجع سابق ،اهلامش ،ص.50
 -3راجع :التوصية ( ،)11املعايري الدولية ،مرجع سابق ،ص  15 ،14املنهجية ،املرجع السابق ،ص.50
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 -4التوصية الثانية عشر :األشخاص السياسيون مثلو املخاطر.

جيب على املؤس س ات املالية اختاذ إجراءات العناية الواجبة املعززة على األش خاص ِمثلي املخاطر
سواء كانوا أجانب أم حمليني ،وعلى أفراد عائالهتم ،واألشخاص املقربني منهم.
فباإلض افة إىل تدابري العناية الواجبة العادية تطبق املؤس س ات املالية مجلة من التدابري املعززة على
األشخاص السياسيني ِمثلي املخاطر ،حبيث ال تقيم عالقات عمل معهم وال تستمر فيها بدون موافقة اإلدارة
العلي ا  ،وجي ب أن تتخ ذ ت دابري معقول ة ملعرف ة مص در الثروة أو مص در األموال هل ذا النوع من العمالء أو
املس تفيدين احلقيقيني ،وأن تقوم ابملتابعة املس تمرة واملعززة لعالقات العمل معهم ،واجلدير ابلذكر أن تطبيق
تدابري العناية الواجبة العادية واملعززة على األشخاص السياسيني ِمثلي املخاطر ال تقتصر على عالقات العمل
املصرفية ،بل جيب تطبيقها أيضاً يف جمال التأمني(.)1
 -5التوصية الثالثة عشر :عالقات املراسلة املصرفية.
تلزم املؤس س ات املالية عند قيامها بعالقات املراس الت املص رفية عرب احلدود والعالقات األخرى
املش اهبة ابإلض افة إىل اختاذ إجراءات العناية الواجبة ِتاه العمالء ،بتجميع معلومات عن املؤس س ة املراس لة
املتلقية ،تكفي لفهم طبيعة نش اطها ،وحتديد مسعتها ،وض وابطها يف جمال املكافحة ،ومس توى الرقابة الذي
ختضع له ،وإذا ما كانت قد خضعت لتحقيقات أو إجراء رقايب يتعلق بغسل األموال أو متويل اإلرهاب (.)2
وفيما يتعلق " حبساابت الدفع الوسيط " أو الدفع ابملراسلة ،جيب أن تكون املؤسسة املالية واثقة أبن
البنك املتلقي قد أجرى العناية الواجبة ِتاه العمالء الذين لديهم إمكانية الوص ول املباش ر إىل حس اابت البنك
املراسل ،وأنه قادر على توفري املعلومات حول هذه اإلجراءات عند طلب البنك املراسل

(.)3

وحيظر على املؤس س ات املالية الدخول يف عالقة مراس لة مع بنوك ص ورية أو االس تمرار فيها ،ويلزمها
التحقق أبن املؤسسات املراسلة األصلية ال تسمح أبن تستخدم حساابهتا من قبل البنوك الصورية (.)4
 -1انظر :املعيار 4من التوصية  ،12املنهجية ،مرجع سابق ،ص.51
 -2راجع :املعياران  2 ،1من التوصية  ،13املنهجية ،مرجع سابق ،ص.52
 -3راجع :املعياران  2 ،1من التوصية  ،13املنهجية ،مرجع سابق ،ص.52
 -4انظر :املعيار 3من التوصية  ،13املنهجية ،املرجع السابق ،ص.52
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 -6التوصية الرابعة عشر :خدمات حتويل األموال أو القيمة.

تلزم الدول ابختاذ تدابري تض من أن مقدمي خدمات حتويل األموال أو القيمة من األش خاص الطبيعيني
واالعتباريني ،ووكالئهم ،مرخص هلم ومس جلني من س لطة خمتص ة ،وخيض عون لنظام رقايب فعال يكفل االلتزام
ابلتدابري ذات الصلة اليت تتطلبها جمموعة العمل املايل؛ وأن خيضع املخالفني لعقوابت مناسبة ورادعة (.)1
وجي ب على مق دمي خ دم ات حتوي ل األموال أو القيم ة االحتف اظ بق ائم ة حم دث ة بوكالئهم يس ه ل
الوص ول إليها من الس لطات املختص ة يف الدول اليت يعمل فيها مقدمو خدمات حتويل األموال أو القيم
ووكالؤهم (.)2
 -7التوصية اخلامسة عشر :التقنيات اجلديدة.
جيب على الدول واملؤس س ات املالية حتديد وتقييم خماطر غس ل األموال ومتويل اإلرهاب اليت قد
تنش أ عن تطوير منتجات أو ِمارس ات مهنية جديدة ،مبا يف ذلك الوس ائل اجلديدة لتقدمي اخلدمات ،أو
اس تخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل املنتجات اجلديدة املوجودة س ابقاً ،وجيب على
املؤس س ات املالية إجراء تقييم املخاطر قبل إطالق املنتجات أو املمارس ات املهنية اجلديدة ،أو اس تخدام
التقنيات اجلديدة أو اليت قيد التطوير ،وتلزم ابختاذ تدابري مناسبة إلدارة تلك املخاطر وخفضها (.)3
ولقد جاءت املنهجية يف نس ختها احملدثة يف أكتوبر  2019إبض افة تلزم الدول أن تكون األص ول
االفرتاض ية ومزودي خدمات هذه األص ول مس جلني أو مرخص ني ،وأن يتم حتديد وتقييم وفهم خماطر هذا
النوع من اخلدمات ،وأن يطبق بشأهنا املنهج القائم على املخاطر (.)4
وأن تض ع الدول تدابري تنظم بش كل كايف مزاولة أنش طة خدمات األص ول األفرتاض ية ،وإلزامهم
أبحكام التدابري الوقائية املنص وص عليها يف التوص يات من ( 10إىل  ،)21فض الً عن إلزامهم بتطبيق

 -1راجع :التوصية ( ،)13املعايري الدولية  ،....مرجع سابق ،ص .16
 -2راجع :املعيار ( )4من التوصية ( ،)14املنهجية  ،....مرجع سابق ،ص.53
 -3راجع :التوصية ( ،)15املعايري الدولية  ،...مرجع سابق ،ص.15
 -4راجع :املنهجية ،النسخة احملدثة يف أكتوبر  ،2019صادرة عن جمموعة العمل املايل ،ص .58-55
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العقوابت املالية املس تهدفة ،وخض وعهم إلش راف س لطة رقابية ،وتطبق بش أن املخالفني العقوابت املناس بة وفقاً
ملتطلبات التوصية (.)1( )35
 -8التوصية السادسة عشر :التحويالت الربقية.
جيب على الدول إص دار تدابري – قانون أو الئحة – تفرض على املؤس س ات املالية عندما تقوم
بتحويالت برقية عرب احلدود تتجاوز الس قف املقرر ( ،)2أو رس ائل ذات ص لة ،أن حتص ل على املعلومات
الكاملة والدقيقة عن منش ئ التحويل أو املس تفيد منه وتبقى هذه املعلومات مص احبة للتحويل الربقي أو
الرسالة ذات الصلة خالل سلسلة الدفع (.)3
كما جيب أن تفرض التدابري على املؤس س ات املالية مراقبة التحويالت الربقية ،ومتكنها من اختاذ إجراءات
مناس بة يف مواجهة التحويالت اليت ال تتض من املعلومات اخلاص ة مبنش ئ التحويل أو املس تفيد منه أو كالمها،
وأن تقوم إبجراءات التجميد وحظر إجراء عمليات ألش خاص أو كياانت حمددة وفقاً لقرارات جملس األمن
املتعلقة مبنع وقمع اإلرهاب أو متويله (.)4
 -9التوصية السابعة عشر :االعتماد على أطراف اثلثة.
ِتيز هذه التوص ية للدول أن تقرر مبوجب أداة قانونية الس ماح للمؤس س ات املالية واألعمال واملهن
غري املالية ابالعتماد على أطراف اثلثة " مؤس س ة مالية أو أعمال ومهن غري مالية" ،للتحقق من اختاذ بعض
تدابري العناية الواجبة ،وهي حتديداً املتعلقة ابلتعرف على هوية العمالء ومن يدعي التص رف نيابة عنهم أو
املس تفيد احلقيقي واختاذ ما يكفي من التدابري للتحقق من هذه اهلوية ( .)5ويف حالة االعتماد على األطراف

 -1راجع :املنهجية احملدثة ،املرجع نفسه ،ص.58 ،57
 -2احلد املقرر لقيمة احلوالت الربقية عرب احلدود اليت تلزم مقابلها املؤسسات املالية بتنفيذ أحكام هذه التوصية هو " 1000دوالر  /يورو"
فهذا هو املعيار الدويل ،وجيوز للدول أن حتدده كما هو ،أو تقرير حد لقيمة مالية أدىن منه.
 -3راجع :نص التوصية ( )16املعايري الدولية  ،....املرجع السابق ،ص.16
 حددت املنهجية ( )18معيار فصلت مبوجبها أحكام االلتزام هبذه التوصية ،راجع :املنهجية ،مرجع سابق ،ص4.58-55 -5راجع :نص التوصية ( ،)17املعايري الدولية  ،....مرجع سابق ،ص .17
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الثالثة تبقى املسئولية قائمة يف تطبيق تلك اإلجراءات على املؤسسة املالية واألعمال واملهن غري املالية املعتمدة
على الطرف الثالث (.)1
 -10التوصية الثامنة عشر :الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة يف اخلارج.
املؤس س ات املالية ملزمة بتطبيق برامج مكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب وفق توص يات جمموعة
العمل املايل ،وهذا االلتزام قائم على اجملموعات املالية وفروعها ابخلارج والش ركات التابعة اليت متتلك غالبية
أس همها على أن تش مل برامج املكافحة لديها س ياس ات وإجراءات تبادل املعلومات داخل اجملموعة ألغراض
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب (.)2
 -11التوصية التاسعة عشر :الدول مرتفعة املخاطر.
جيب على الدول أن تفرض مبوجب أداة قانونية ملزمة – قانون أو الئحة  -على املؤس س ات املالية
واألعمال واملهن غري املالية تطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة ،وبش كل يتناس ب مع درجة املخاطر ،على
عالقات العمل والعمليات اليت تتم مع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني يف الدول اليت حتددها جمموعة العمل
املايل على أهنا عالية املخاطر (.)3
 -12التوصية العشرون :اإلبالغ عن العمليات املشبوهة.
جيب أن تقرر الدول مبوجب القانون إلزام املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية يف حالة توافر لديها
أس باب معقولة لالش تباه أبن أمواالً انِتة عن نش اط إجرامي ،أو مرتبطة بتمويل اإلرهاب ،أن تقوم إبرس ال
تقرير اشتباه ابلعلمية املشبوهة فوراً إىل وحدة املعلومات املالية (.)4

 -1انظر :املعيار ( )3من التوصية ( ،)17املنهجية  .....مرجع سابق ،ص.59
 -2انظر :نص التوصية ( ،)18املعايري الدولية  ،...املرجع السابق ،ص ،18وراجع :املنهجية ،املعايري من  ،3-1ص.60
 -3انظر :نص التوصية ( ،)19املعايري الدولية  ...املرجع السابق ،ص ،18راجع :املنهجية ،مرجع سابق ،ص.61
 -4انظر :نفس التوصية ( ،)20املعايري الدولية  ،....املرجع السابق ،ص.18
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 -13التوصية الواحدة والعشرون :التنبيه وسرية اإلبالغ.

حيظر على املؤس س ات املالية واألعمال واملهن غري املالية ومديرها وموظفيها وس ائر العاملني هبا
اإلفص اح للعمي ل أو للغري عن أي ة بالغ ات أو معلوم ات تق دم إىل وح دة املعلوم ات امل الي ة ،أو تتعلق
ابلتحقيق يف قضااي غسل األموال أو متويل اإلرهاب

(.)1

( ) 14التوص ـ ـ ـ ـ ـيــة الثــانيــة والعش ـ ـ ـ ـ ــرون :األعمــال واملهن غري املـاليــة احملـددة " العنــايـة الواجبــة جتـاه
العمالء".
تتطلب هذه التوص ية أن يطبق قطاع األعمال واملهن غري املالية متطلبات العناية الواجبة ِتاه العمالء،
واالحتفاظ ابلسجالت الواردة يف التوصيات ( ،)17( ،)15( ،)12( ،)11( ،)10يف احلاالت اآلتية:
أ -أندية القمار :عند قيام العمالء بعمليات مالية تساوي أو تزيد قيمتها عن (3000دوالر /يورو)(.)2
ب -الوكالء العقاريون :عند إبرامهم لصفقات حلساب عمالئهم تتعلق ببيع أو شراء العقارات.
جِ -تار املعادن النفيس ة واألحجار الكرمية :عند إبرامهم أي عمليات نقدية تس اوي أو تزيد قيمتها على
( 15000دوالر  /يورو) (.)3
د -احملامون وكتاب العدل وغريهم من أص حاب املهن القانونية واحملاس بني املس تقلني :عند قيامهم إبجراء
عمليات أو تنفيذها نيابة عن عمالئهم فيما يتعلق ابألنشطة اآلتية:
 شراء وبيع العقارات. إدارة األموال أو األوراق املالية أو غريها من األصول اليت ميتلكها العميل. إدارة احلساابت املصرفية أو حساابت التوفري أو حساابت األوراق املالية. -تنظيم املسامهات بغرض إنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارهتا.

 -1راجع :نص التوصية ( ،)21املعايري الدولية  ،...مرجع سابق ،ص.19
 -2راجع :التوصية ( ،)22املعيار ( – 1أ) ،املنهجية ،مرجع سابق ،ص.64
 -3راجع :التوصية ( ،)22املعيار (– 1ج) ،املرجع نفسه ،ص.64
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 إنش اء الش خص يات االعتبارية أو الرتتيبات القانونية أو تش غيلها أو إدارهتا ،وش راء الكياانت التجاريةوبيعها.
ه -مقدمو خدمات الشركات والص ناديق االئتمانية – عند قيامهم إبعداد العمليات أو تنفيذها ملصلحة
عميل -فيما يتعلق ابألنشطة التالية:
 العمل كوكيل للشخصيات االعتبارية يف تكوين الشركات. العمل (أو الرتتيب لش خص آخر للعمل) كمدير أو س كرتري لش ركة أو كش ريك يف ش ركة تض من ،أو يفمنصب ِماثل له عالقة أبشخاص اعتبارية أخرى.
 توفري مكتب مس جل أو عنوان عمل أو مقر إقامة أو عنوان للمراس الت أو عنوان إداري لش ركة أو ش ركةتضامن أو أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوين آخر.
 العمل (أو الرتتيب لش خص آخر للعمل) كوص ي لص ندوق اس تئماين ص ريح أو أتدية وظيفة ِماثلة لص احلشكل آخر من أشكال الرتتيبات القانونية.
 العمل (أو الرتتيب لشخص آخر للعمل) كحامل أسهم أمسي ملصلحة شخص آخر. -14التوصية الثالثة والعشرون :األعمال واملهن غري املالية احملددة تدابري أخرى.
تفرض هذه التوص ية على مجيع األعمال واملهن غري املالية تطبيق املتطلبات الواردة يف التوص يات
من  18إىل  21وذلك وفق التفصيل التايل:
أ) ينبغي تطبيق املتطلبات املتعلقة ابإلبالغ عن العمليات املش بوهة املنص وص عليها يف التوص ية (،)20
على مجيع األعمال واملهن غري املالية احملددة بشرط توافر احلاالت اآلتية:
 -1احملامون وكتاب العدل ،وغريهم من أص حاب املهن القانونية واحملاس بني عند إبراهيم نيابة عن العميل أو
ملص لحته ،عملية مالية تتعلق ببيع وش راء العقارات ،أو إدارة األموال أو األوراق املالية وغريها من األص ول
اليت ميتلكها العميل ،أو إدارة احلس اابت املص رفية أو حس اابت التوفري أو حس اابت األوراق املالية ،أو
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تنظيم املس امهات بغرض إنش اء الش ركات أو تش غيلها أو إدارهتا ،أو إنش اء الش خص يات االعتبارية أو
الرتتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارهتا أو شراء الكياانت التجارية وبيعها (.)1
ِ -2تار املعادن النفيس ة وِتار األحجار الكرمية عند إبرامهم أية عمليات نقدية مع عميل تس اوي أو تزيد
على ( 15000دوالر /يورو).
 -3مقدمو خدمات الش ركات والص ناديق االس تئمانية عند قيامهم ابلنيابة عن العميل أو ملص لحته إببرام
عملية ِتارية تتعلق بعملهم كوكالء للش خص يات االعتبارية يف تكوين الش ركات ،أو عملهم أو ترتيبهم
لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتري لشركة أو كشريك يف شركة تضامن أو يف منصب ِماثل له عالقة
بش خص يات اعتبارية أخرى ،أو توفري مكتب مس جل أو عنوان أو مقر إقامة أو عنوان للمراس الت أو
عنوان إداري لشركة تضامن أو أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوين آخر ،أو عملهم أو ترتيبهم لشخص
آخر للعمل كوص ي لص ندوق اس تئماين ص ريح أو أتدية وظيفة ِماثلة لص احل ش كل آخر من أش كال
الرتتيبات القانونية ،أو العمل أو الرتتيب لش خص آخر للعمل كحامل أس هم أمسي ملص لحة ش خص
آخر(.)2
ب)

يف احلاالت املنص وص عليها يف الفقرة الس ابقة (أ) تلزم األعمال واملهن غري املالية بتنفيذ املتطلبات

املتعلقة ابلرقابة الداخلية املنص وص عليها يف التوص ية ( ،)18وابلدول مرتفعة املخاطر املنص وص عليها يف
التوصية ( ،)19وابلتنبيه وسرية التبليغ املنصوص عليها يف التوصية (.)3( )21
 -15التوصية الرابعة والعشرون :الشفافية واملستفيدون احلقيقيون من األشخاص االعتبارية.
ينبغي على الدول أن تتخذ تدابري مناس بة ملنع اس تغالل األش خاص االعتبارية يف غس ل األموال
ومتويل اإلرهاب ،ولتحقيق ذلك ،جيب أن حتدد التدابري:
 -1األنواع املختلفة لِلشخاص االعتبارية يف الدولة ،وأشكاهلا ومساهتا األساسية.

 -1انظر :التوصية ( ،)23املعيار (-1أ) ،املنهجية ،مرجع سابق ،ص.66
 -2انظر :التوصية ( ،)23املعيار (-1ج) ،املنهجية ،املرجع نفسه ،نفس الصفحة.
 -3انظر :التوصية ( ،)23املعيار ( ،)4 ،3 ،2املنهجية ،مرجع سابق ،ص .66
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 -2عمليات إنش اء تلك األش خاص االعتبارية واحلص ول على املعلومات األس اس ية املتعلقة بتس جيلها (،)1
واملستفيد احلقيقي ( ،)2وينبغي أن تكون هذه املعلومات متاحة للعموم.
وينبغي على الدول تقييم خماطر غس ل األموال ومتويل اإلرهاب املرتبطة جبميع أنواع األش خاص االعتبارية
املنشأة يف الدولة.
 -16التوصية اخلامسة والعشرون :الشفافية واملستفيدون احلقيقيون من الرتتيبات القانونية.
ينبغي على الدول أن تتخذ تدابري مناس بة ملنع اس تغالل الرتتيبات القانونية يف غس ل األموال ومتويل
اإلرهاب ،وعلى وجه اخلصوص:
 أن تتأكد من توافر معلومات كافية ودقيقة يف الوقت املناس ب عن الص ناديق االس تئمانية الص رحية؛ مبايشمل املعلومات اخلاصة ابملوصى والوصي واملستفيدين (.)3
 أن تنظر يف اختاذ تدابري من ش أهنا تس هيل الوص ول إىل معلومات املس تفيدين احلقيقيني والس يطرة من قبلاملؤس س ات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة ،اليت تقوم بتنفيذ املتطلبات الواردة يف التوص يتني
(.)4( )22( ،)10

 -1حول املعلومات األساسية املتعلقة إبنشاء وتسجيل الشركات وااللتزامات القائمة على الشركات ،راجع :املعايري ( )5 ،4 ،3من التوصية
( )24املنهجية ،مرجع سابق ،ص .67
-2حول معلومات املستفيد احلقيقي ،راجع :املعايري ( )9-6من التوصية ( ،)24املنهجية ،املرجع السابق ،ص.69-68
 -3حول تفاصيل االلتزام هبذه التوصية ،انظر املعايري ( )8 – 1املنهجية ،املرجع السابق ،ص .72 ،71
 - 4حول تفاصيل االلتزام هبذه التوصية ،انظر املعايري ( ) 8 – 1املنهجية ،املرجع السابق ،ص .72 ،71
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املبحث الثاين
السلطات املختصة يف جمال املكافحة

تنقسم اجلهات املختصة يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب إىل السلطات الرقابية على
جهات اإلبالغ املتمثلة يف املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة ،وسلطات إنفاذ القانون،
ووحدة املعلومات املالية ،وسلطات التحقيق.
ولكل واحدة من هذه ا لسلطات صالحيات ومسئوليات معينة يف نظام املكافحة يف الداخل ،ويف اخلارج
عن طريق التعاون الدويل.
املطلب األول :صالحيات ومسئوليات السلطات املختصة بنظام املكافحة داخل الدولة
تتحدث التوصيات من ( )26إىل ( )32عن تنظيم السلطات املختصة بنظام املكافحة واختصاصات كل
منها ،ويف التوصيات من ( )33إىل( )35جرى احلديث عن متطلبات عامة ختضع هلا السلطات املختصة
كافة.
الفرع األول :تنظيم السلطات املختصة واختصاصاهتا
يقوم نظام املكافحة يف أي بلد على جمموعة من السلطات ،متارس كل منها اختصاصات معينة –
تتفق مع طبيعتها – يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،فالسلطات الرقابية متارس اختصاص
الرقابة واإلشراف ،وتصدر الضوابط واملنشورات والتعليمات جلهات اإلبالغ اخلاضعة لرقابتها (.)1

 -1ال يسمح نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بوجود جهات معنية ابلنظام غري خاضعة لرقابة وإشراف سلطة حمددة؛ ومن
أمثلة اجلهات الرقابية :املصرف املركزي هو جهة الرقابة على املؤسسات املالية املتمثلة يف البنوك وشركات الصرافة وشركات التأجري
التمويل ي ،وهيئة األوراق املالية هي جهة الرقابة على سوق األوراق املالية ،وهيئة اإلشراف على التأمني هي جهة الرقابة على قطاع
التأمني ،أما قطاع األعمال واملهن غري املالية فلكل عمل أو مهنة معينة جهة رقابة ،كنقابة احملامني عن احملامني ،ونقابة ِتار الذهب
واملعادن النفيس ة عن هذا القطاع ...اخل .وإن حدث ومل حيدد القانون جلهة معينة السلطة الرقابية اخلاضعة هلا ،ففي هذه احلالة ختضع
اجلهة لرقابة وحدة املعلومات املالية.
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وتتلقى وحدة املعلومات املالية البالغات عن املعامالت املش بوهة بغس ل األموال ومتويل اإلرهاب أو
اجلرائم األص لية ،وتقوم يف ش أهنا جبمع املعلومات اإلدارية واملالية واألمنية الالزمة لعملية التحليل ،ومن مت حتيل
نتائج " تقرير " التحليل املايل على اجلهات املختصة

(.)1

وتقوم س لطات إنفاذ القانون جبمع املعلومات والتحري وض بط اجملرمني من غاس لي األموال وِمويل
اإلرهاب ،أو يف اجلرائم األص لية اليت ينتج عنها أموال ،وحتيل حماض ر مجع اس تدالالهتا مبا يف ذلك التحقيق
املايل املوازي يف تتبع األموال اجلرمية يف اجلرائم األصلية على سلطات التحقيق (.)2
وتتوىل س لط ات التحقيق ،التحقيق وإق ام ة أو حتري ك ال دع اوى يف جرائم غس ل األموال ومتوي ل
اإلرهاب ،كما تقوم يف اجلرائم األص لية بفتح حتقيق مايل موازي لتتبع األموال اجلرمية والتحفظ عليها بغرض
مصادرهتا ،وذلك وفق غاايت النظام (.)3
وغين عن البيان أن مجيع هذه الس لطات من الص عب أن حتقق املهام املوكلة إليها مبكافحة غس ل
األموال ومتويل اإلرهاب ما مل تنس ق وتتعاون وتتبادل املعلومات فيما بني بعض ها البعض ،والذي يدير عملية
التنسيق ويضمن توافرها هي اللجنة الوطنية.

 -1اجلهات املختصة اليت حتيل إليها الوحدة تقرير التحليل املايل :هي حبسب نتائج التحليل إما النيابة العامة أو السلطات الرقابية املعنية.
 -2أجهزة إنفاذ القانون هي األجهزة الضبطية التقليدية كالشرطة ،واملباحث اجلنائية واألجهزة األمنية كجهاز املخابرات وجهاز األمن
الداخلي ،ويتطلب املعيار الدويل أن يكون ضباط التحقيق يف هذه األجهزة قادرين قانونياً وفنياً على إجراء التحقيق يف أية جرائم تتعلق

بغسل األموال ومتويل اإلرهاب أثناء التحقيق املوازي ،أو أن تكون لديهم القدرة قانوانً إلحالة القضية إىل جهات أخرى خمتصة يف حال
حدد القانون جهات ضبطية متخصصة يف غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،راجع :تقرير العمل املايل واملسائل التشغيلية (إرشادات

التحقيقات املالية) منشور عن جمموعة العمل املايل  FATFيف يونيو  ،2012ص.5
 -3نشري إىل أن سلطات التحقيق اليت تباشر التحقيقات وإقامة أو حتريك الدعوى العمومية ضد غاسلي األموال وِمويل اإلرهاب قد تكون
النيابة العامة ،وقد تكون نياابت متخصصة ،ويف احلالتني البد أن يباشر التحقيقات وكالء نيابة تلقوا التدريب الكايف يف جمال مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،ألن ذلك يتعلق ابلفعالية ،ويعين مصطلح التحقيق املايل :االستعالم عن الشئون املالية املتعلقة ابلسلوك
اإلجرامي ،فاهلدف الرئيسي من التحقيق املايل هو حتديد وتوثيق حركة املال أثناء النشاط اإلجرامي ،وتتبعها بغرض التحفظ على
األموال الناِتة عن اجلرمية ،ومصادرهتا ،راجع :تقرير جمموعة العمل املايل" إرشادات التحقيقات املالية " يونيو  ،2012ص.3
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 -1التوصية السادسة والعشرون :التنظيم والرقابة على املؤسسات املالية.

ينبغي على الدول أن تتأكد من أن املؤس س ات املالية ختض ع لتنظيم ورقابة كافيني ،وأهنا تطبق
توصيات جمموعة العمل املايل بفعالية (.)1
ويقتضي هذا األمر أن تكون التدابري والضوابط اليت تصدرها اجلهات الرقابية لتنظيم الرقابة على املؤسسات
املالية ،متوافر فيها آمران:
أوهلما :وجود تدابري كافية ال تسمح يف مبادئها األساسية للمؤسسات املالية كافة بدخول
الس وق ما مل تكن مرخص ة ،وفض الً عن الرتخيص البد أن تكون املؤس س ات املالية اليت تقدم خدمات حتويل
األموال أو القيمة ،أو تبدل األموال " صرفها" أو العملة ،مسجلة.
وأن متنع اجملرمني وش ركائهم من حيازة حص ص كبرية ومس يطرة يف أي مؤس س ة مالية (أو أن يكونوا
مستفيدين حقيقيني من احلصص) أو تويل وظيفة من وظائف اإلدارة فيها (.)2
اثنيها :أن ختضع املؤسسات املالية للمنهج القائم على املخاطر يف الرقابة واملتابعة (.)3
 -2التوصية السابعة والعشرون :سلطات اجلهات الرقابية.
ينبغي أن تتمتع اجلهات الرقابية بصالحيات كافية للرقابة على املؤسسات املالية ،والتأكد من التزامها
مبتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،مبا يف ذلك صالحية القيام بعمليات التفتيش.
كما ينبغي أن تتمتع اجلهات الرقابية بص الحية إلزام املؤس س ات املالية بتقدمي أية معلومات مبتابعة
االلتزام مبتطلبات مكافح ة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب؛ وأن متلك س لطة فرض عقوابت مبا يتفق مع
التوصية ( ) 35على املؤسسات املالية املخالفة ،وإىل احلد الذي يتجاوز فرض العقوابت التأديبية واملالية ليصل
إىل سحب رخصة املؤسسة املالية أو تقييدها أو تعليقها (.)4
 -1راجع :نص التوصية ( ،)26املعايري الدولية  ،....مرجع سابق ،ص.21
 -2راجع :املعياران (  ) 3 ، 2من التوصية ( ،)26املنهجية  ،....مرجع سابق ،ص.73
 -3انظر :املعايري من ( )6-4من التوصية ( )26املرجع نفسه ،ص .74 ،73
 -4انظر :التوصية ( ،)27املعايري الدولية ،...مرجع سابق ،ص .21وراجع :املعايري من ( )4-1من التوصية ( ،)27املنهجية ،...مرجع
سابق ،ص.75
142

السنـــة 2021م

العدد األول

 -3التوصية الثامنة والعشرون :تنظيم األعمال واملهن غري املالية احملددة والرقابة عليها:
توجب هذه التوص ية على الدول إخض اع قطاع األعمال واملهن غري احملددة لتدابري تنظيمية ورقابية يف
جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ( ،)1قوامها):)2
أ -وجود سلطة خمتصة معينة أو هيئة ذاتية التنظيم تكون مسئولة عن متابعة التزام
األعمال واملهن غري املالية احملددة مبتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتأكد منها.
ب -السلطة املختصة املعنية أو اهليئة ذاتية التنظيم جيب أن:
 )1تتمتع بصالحيات كافية ألداء وظائفها ،ومنها متابعة االلتزام.
 )2تتخ ذ الت دابري القانونية والتنظيمية الالزمة ملنع اجملرمني أو ش رك ائهم من أن يتم اعتمادهم مهنيا ،أو من
حيازة حص ص كبرية أو مس يطرة يف األعمال واملهن غري املالية احملددة ،أو أن يكون املس تفيدين احلقيقيني
منها ،أو أن يتولوا وظيفة من وظائف اإلدارة فيها.
 )3يتوافر هلا عقوابت مبا يتفق مع التوص ية ( )35للتعامل مع اإلخفاق يف االلتزام مبتطلبات مكافحة غس ل
األموال ومتويل اإلرهاب.
وقد أوجبت هذه التوص ية على الدول أن تتأكد من خض وع أندية القمار لتنظيم ورقابة مكافحة
غس ل األموال ومتويل اإلرهاب ،وعلى األقل ( :)3أن تكون مرخص ة وأن تتخذ الس لطات املختص ة التدابري
القانونية والتنظيمية الالزمة ملنع اجملرمني وش ركائهم من حيازة حص ص كبرية أو مس يطرة يف اند قمار أو أن
يص بحوا املس تفيدين احلقيقيني منه ،أو أن يتولوا وظيفة من وظائف اإلدارة فيه ،أو أن يقوموا بتش غيله ،وينبغي
أن ختضع أندية القمار لرقابة التزامها مبتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
وخبص وص الرقابة على األعمال واملهن غري املالية احملددة ،أوجبت هذه التوص ية ،قيامها على أس اس
درجة املخاطر مبا يف ذلك (:)4
 - 1انظر :نص التوصية ( ،)28املعايري الدولية ،....مرجع سابق ،ص .21
 - 2انظر :املعايري (  ) 4 – 2من التوصية ( ،)28املنهجية ،....مرجع سابق ،ص .76
 - 3انظر :املعيار ( )1من التوصية ( ،)28املنهجية ،...املرجع السابق ،ص .76
 -4انظر :املعايري ( )5من التوصية ( )28املنهجية ،...املرجع السابق ،ص .77 ،76
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 -1حتديد دورية وكثافة الرقابة يف جمال املكافحة على األعمال واملهن غري املالية احملددة على أس اس فهمها
ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وأخذاً ابالعتبار السمات املميزة هلذا القطاع وتنوع املهن وتعددها
بعني االعتبار.

 -3األخذ بعني االعتبار هيكل خماطر غس ل األموال ومتويل اإلرهاب لِلعمال واملهن غري املالية احملددة،
ودرجة حرية التق دير املمنوحة هلا يف ظل املنهج القائم على املخاطر ،عن د تقييم مدى كف اية الض وابط
الداخلية أو السياسات واإلجراءات اليت تطبقها األعمال واملهن غري املالية احملددة ملكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب.
 -4التوصية التاسعة والعشرون :وحدات املعلومات املالية.
تلزم الدول إبنش اء وحدة معلومات مالية تعمل كمركز وطين لتلقي تقارير املعامالت املش بوهة،
واملعلومات األخرى ذات الص لة بغس ل األموال ،واجلرائم األص لية املرتبطة ومتويل اإلرهاب ،وحتليلها وإحالة
نتائج هذا التحليل إىل اجلهات املختصة (:)1
ولقد حددت هذه التوص ية يف املعايري من ( )8 –2الس مات املميزة لوحدة املعلومات املالية ،وما
جيب أن تتمتع به من سلطات وصالحيات ،وما يقع عليها من التزامات وذلك على النحو اآليت:
 )1جيب أن تكون وحدة املعلومات املالية مستقلة ومنفصلة من الناحية التشغيلية وذلك من خالل (:)2
أ -متتعها ابلس لطة والص الحية لتنفيذ اختص اص اهتا حبرية ،مبا يف ذلك اختاذ قرار مس تقل بتحليل معلومات
معينة وطلبها ،أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
ب -متتعها ابلقدرة على وض ع ترتيبات أو العمل ابس تقاللية مع الس لطات املختص ة احمللية األخرى أو
الوحدات النظرية األجنبية فيما يتعلق بتبادل املعلومات.
ج -ويف حالة وجودها ض من اهليكل القائم لس لطة أخرى ،جيب أن تتمتع ابختص اص ات أس اس ية متمايزة عن
اختصاصات السلطة األخرى (.)3
 -1انظر :التوصية ( ،)29املعايري الدولية  ،....مرجع سابق ،ص .22
 -2انظر :املعيار ( )7من التوصية ( )29املنهجية  ،....مرجع سابق ،ص .79
 -3لوحدات املعلومات املالية َّناذج ثالثة ،فقد تكون الوحدة إدارية من ضمن اجلهات التابعة لرائسة الوزراء ،أو قائمة ضمن اهليكل التنظيمي
لكيان أخر كامل صرف املركزي أو وزارة املالية ،وقد تكون ضبطية قائمة ضمن هيكل وزارة الداخلية ،وقد تكون اتبعة لوزارة العدل أو
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د -أن تكون قادرة على احلصول على املوارد (املالية والبشرية) لتنفيذ مهامها واستخدامها
على أس اس انفرادي أو روتيين وأن تكون بعيدة عن أي أتثري أو تدخل س ياس ي أو حكومي أو من القطاع
اخلاص يف غري حمله ميكن أو يؤثر على استقالليتها التشغيلية.
جيب على وحدة املعلومات املالية أو تؤدي دورها ابعتبارها اهليئة املركزية الس تالم االفص احات اليت تقدمها
اجلهات املبلغة ومبا يشمل على (:)1
التقارير عن العمليات املشبوهة املرسلة من قبل اجلهات املبلغة وفق ما تشرتطه التوصيتان (.)23-20
أية معلومات أخرى تقتض يها التش ريعات الوطنية؛ كتقارير العمليات النقدية ،والتحويالت الربقية ،واإلقرارات
أو االفصاحات عن األموال املنقولة عرب احلدود.
جيب أن تكون الوحدة قادرة – مبوجب القانون – على احلص ول على أية معلومات إض افية من اجلهات
املبلغة ،حس بما يكون ذلك ض روراي إلجراء حتليلها بش كل مناس ب ومزودة – قانوان – بص الحية الوص ول إىل
أقصى حد ِمكن من املعلومات ( )2املالية واإلدارية واألمنية اليت تتطلبها للقيام بوظائفها بصورة مناسبة(.)3
جيب على الوحدة إجراء عملية حتليل تشغيلي وأخر اسرتاتيجي للمعلومات اليت حتصل عليها (.)4
التحليل التشغيلي :يعرف أيضا ابلتحليل العملي أو التكتيكي ،وهو عملية استخدام املعلومات املتاحة ،وتلك
اليت ميكن احلصول عليها من خمتلف املصادر حول بالغ اشتباه أو حالة معينة ،وتكون هذه املعلومات الزمة
للتعرف على األَّناط وهوية األشخاص املشتبه هبم ،وأهدافهم ،وتتبع مسار أنشطتهم أو العمليات اليت قاموا

النائب العام ،ويف أي حالة تكون عليها الوحدة ال بد أن تكون مستقلة متاما من الناحية التشغيلية ،ومستقلة إداراي ابلقدر الكايف الذي
يضمن عدم التأثري على مديرها وموظفيها يف قراراهتا وتقاريرها.
 -1انظر :املعيار ( )2من التوصية ( )29املنهجية  ،....مرجع سابق ،ص .78
 -2ال جيب أن تقتصر الوحدة يف طلبها للمعلومات على املصادر الرمسية ،بل جيب عليها البحث أيضا يف املصادر املفتوحة سواء كانت
عامة أو خاصة ومن أمثلتها البحث يف شبكة املعلومات الدولية واالنرتنت ،وما ينشر يف وسائل التواصل االجتماعي ،أو يف وسائل
اإلعالم.
 -3راجع :املعيار ( )3من التوصية ( )29املنهجية  ،....مرجع سابق ،ص .78
 -4انظر :املعيار ( )4من التوصية ( )29املنهجية  ،....مرجع سابق ،ص .78
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هبا ،وذلك لتحديد األصول والشبكات االجرامية والروابط والعالقات بينها وبني العائدات احملتملة لغسل
األموال أو اجلرائم األصلية أو متويل اإلرهاب (.)1
أ -التحليل االسرتاتيجي :هو استخدام املعلومات املتاحة واملعلومات اليت ميكن احلصول عليها ،مبا يف ذلك
البياانت اليت تقدمها السلطات املختصة األخرى ،لتحديد اِتاهات وأَّناط غسل األموال ومتويل
اإلرهاب(.)2
 )2ينبغي أن تكون وحدة املعلومات املالية قادرة على إحالة املعلومات ونتائج حتليلها تلقائيا وعند الطلب إىل
السلطات املختصة ذات الصلة ،وذلك عرب قنوات خمصصة آمنة وحممية (.)3
 )3ينبغي على وحدة املعلومات املالية محاية املعلومات وذلك من خالل (: )4
أ -وضع قواعد حتكم أمن املعلومات وسريتها ،مبا يف ذلك إجراءات معاجلة املعلومات وختزينها وإحالتها
ومحايتها ،وكذلك الوصول إليها.
ب-

التأكد من حصول موظفي الوحدة على التصاريح األمنية وإدراك مسئولياهتم يف التعامل مع املعلومات

احلساسة والسرية وإحالتها.
ج -التأكد من حمدودية إمكانية الوصول إىل منشآهتا ومعلوماهتا مبا يف ذلك أنظمة تقنية املعلومات.
د -ينبغي على الوحدة أ ن تتقدم بطلب غري مشروط للحصول على العضوية يف جمموعة إيغمونت( ،)5وهلذا
الطلب آليات واجراءات حددها ميثاق جمموعة االمجونت.
ه -وأن تنخرط كليا يف هذه العملية (.)6
 -1ملزيد من التفاصيل حول التحليل التشغليلي ،راجع :مسودة الدليل االسرتشادي إلجراءات العمل بوحدة املعلومات ،مرجع سابق،
ص.15
 -2ملزيد من التفاصيل حول التحليل االسرتاتيجي ،راجع :املرجع نفسه ،ص .17
 -3راجع :املعيار ( )5من التوصية ( )29املنهجية  ،...مرجع سابق ،ص .79
 راجع :املعيار ( )6من التوصية ( )29املرجع نفسه ،نفس الصفحة4. -5جمموعة االمجونت :أتسست يف البداية كمنتدى غري رمسي وعاملي لوحدات املعلومات املالية يف التجمع الدويل األول لوحدات املعلومات
املالية يف  9يونيو  ،1995ويف عام  2007م اعتمدت ميثاقها األصلي وهيكلها اإلداري من أجل القيام مبهامها يف تبادل املعلومات
بني وحدات املعلومات املالية األعضاء فيها عرب نظام الكرتوين آمن ،للمزيد :راجع املوقع الرمسي للمجموعة على الرابطhttps : :
// egmountgroup.org1en
 -6انظر :املعيار ( )8من التوصية ( ،)29املنهجية  ،....املرجع السابق ،ص.79
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 - 5التوصية الثالثون :مسئوليات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق.

خبصوص تنظيم وحتديد مسئوليات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق ،جاءت هذه التوصية
خبمس معايري ،وجري نصها على اآليت (:)1
 -1ينبغي وجود سلطات إنفاذ قانون معينة تناط هبا مسئولية التأكد من إجراء التحقيقات يف جرائم غسل
األموال واجلرائم األصلية املرتبطة وجرائم متويل اإلرهاب بصورة مناسبة ،ضمن إطار السياسات الوطنية يف
جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 -2ينبغي أن يكون حمققو إنقاذ القانون يف اجلرائم األصلية إما خمولني مبباشرة التحقيق يف جرائم غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ذات الصلة خالل إجراء حتقيق مايل مواز ،أو أن يكونوا قادرين على إحالة القضية إىل
جهاز آخر ملتابعة هذه التحقيقات بغض النظر عن مكان اجلرمية األصلية.
 -3ينبغي وجود سلطة خمتصة معينة واحدة أو أكثر تقوم على وجه السرعة بتحديد وتعقب وِتميد وحجز
املمتلكات اليت ختضع أو اليت قد ختضع للمصادرة ،أو اليت يشتبه يف كوهنا متحصالت من جرمية.
 -4ينبغي أن تتأكد الدول من أن التوصية ( )30تنطبق أيضا على السلطات املختصة اليت ليست سلطات
إنفاذ القانون ذاهتا لكن يقع على عاتقها مسئولية متابعة التحقيقات املالية حول اجلرائم األصلية ،وذلك
إىل احلد الذي متارس عنده تلك السلطات املختصة الوظائف املنصوص علىها يف التوصية (.)2( )30
 -5يف حال تصنيف سلطات إنفاذ مكافحة الفساد للتحقيق يف جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب الناشئة
عن جرائم الفساد أو املتعلقة هبا مبوجب التوصية ( ،)30ينبغي أيضا أن تتمتع هذه السلطات ابلصالحيات
الكافية لتحديد األصول وتعقبها وِتميدها وحجزها.

 -1انظر :املعايري من (  ) 5 -1من التوصية ( ،)30املنهجية  ،...املرجع نفسه ،ص.81-80
 -2السلطات املعنية يف هذا املعيار هي املكاتب أو اللجان اليت تنشأ ملتابعة واسرتداد األصول أو األموال املهربة واملنهوبة ،وهذا املعيار هو
وجه لتنفيذ االلتزام الفين ملا نصت عليه التوصية ( ) 30بقوهلا " .....وينبغي على الدول أيضا أن تتخذ عند الضرورة من جمموعات
عمل دائمة أو مؤقتة ذات اختصاصات متعددة تكون متخصصة يف التحقيقات املالية أو يف التحري عن األصول ،وينبغي أيضا على
الدول أن تضمن عند الضرورة إجراء حتقيقات تعاونية مع السلطات املختصة املناسبة يف الدول األخرى  " ...راجع :نص التوصية
( )30املعايري الدولية  ،...مرجع سابق ،ص .22
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 - 6التوصية الواحدة والثالثون :صالحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق.
حول ص الحيات س لطات إنفاذ القانون وس لطات التحقيق يف جمال مكافحة غس ل األموال ومتويل
اإلرهاب ،أوجبت هذه التوصية االلتزام أبربع معايري وجرى نصها على النحو اآليت(:)1
"عند إجراء التحقيقات ذات الصلة بغسل األموال واجلرائم األصلية املرتبطة ومتويل اإلرهاب ،ينبغي أن تكون
الس لطات املختص ة قادرة على الوص ول إىل كافة املس تندات واملعلومات الالزمة لالس تفادة منها يف تلك
التحقيقات وإقامة الدعاوي القانونية واإلجراءات املتعلقة.
وينبغي أن يش مل ذلك ص الحيات اس تخدام تدابري جربية لتقدمي الس جالت اليت حتتفظ هبا
املؤس س ات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة ،والش خص يات الطبيعية أو االعتبارية األخرى ،وتفتيش
األشخاص واملباين ومجع إفادات الشهود ،واحلجز واحلصول على األدلة (.)2
وينبغي على الدول أن تتأكد أن الس لطات املختص ة اليت ِتري التحقيقات قادرة على اس تخدام جمموعة
واس عة من أس اليب التحقيق املناس بة للتحقيق يف جرائم غس ل األموال واجلرائم األص لية املرتبطة ومتويل
اإلرهاب ،وتض م تلك األس اليب :العمليات الس رية ،واعرتاض االتص االت ،والدخول إىل نظم الكمبيوتر،
والتسليم املراقب (.)3
وعالوة على ذلك ،ينبغي أن يكون لدى الدول آليات فعالة متكنها ،يف وقت مناس ب ،من حتديد ما إذا
كان هناك أش خاص طبيعيون أو أش خاص اعتبارية لديها حس اابت أو تتحكم فيها ،كما ينبغي أن يكون
لديها آليات للتأكد من أن الس لطات املختص ة لديها إجراءات متكنها من حتديد األص ول بدون إخطار
مسبق للمالك (.)4

 -1انظر :نص التوصية ( )31املعايري الدولية  ،....مرجع سابق ،ص  .23وجيب مالحظة أن الصالحيات اليت توجبها هذه التوصية
مطلوبة أن تكون لدا سلطات التحقيق (النيابة العامة أو قاضي التحقيق) لتستخدمها بنفسها أو تستخدمها سلطات إنفاذ القانون
إبذن منها.
 -2انظر :املعيار ( )1من التوصية ( )31املنهجية  ،....مرجع سابق ص.81
 -3انظر :املعيار ( )2من التوصية ( )30املنهجية  ،....املرجع نفسه ،نفس الصفحة.
 -4انظر :املعيار ( )3من التوصية ( )30املنهجية  ،....املرجع السابق ،ص.81
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وعند إجراء حتقيقات بشأن جرائم غس ل األموال واجلرائم األص لية ذات الص لة ومتويل اإلرهاب ينبغي
أن تكون السلطات املختصة قادرة على طلب مجيع املعلومات الالزمة اليت حبوزة وحدة املعلومات املالية

()1

 -7التوصية الثانية والثالثون :انقلو النقد.
خبص وص نقل األموال عرب احلدود أوجبت هذه التوص ية على الدول أن( :)2يكون لديها تدابري –
قانونية ولوجس تية – مطبقة ،متكنها من كش ف النقل املادي للعمالت واألدوات القابلة للتداول حلاملها
عرب احلدود ،مبا يف ذلك من خالل استخدام نظام لإلقرار أو نظام لإلفصاح أو كالمها(.)3
وينبغي على الدول أن تتأكد من أن لدى الس لطات املختص ة الس لطة القانونية اليت متكنها من وقف أو
حجز العمالت أو األدوات املالية القابلة للتداول حلاملها اليت يش تبه يف ارتباطها بتمويل اإلرهاب أو غس ل
األموال أو اجلرائم األص لي ة ،أ و العمالت أو األدوات امل الي ة الق ابل ة للت داول حل امله ا اليت يتم اإلقرار هب ا أو
اإلفصاح عنها بشكل كاذب (.)4
 -1انظر :نص التوصية ( )31املعايري الدولية  ،.......املرجع السابق ص.23
 -2انظر :نص التوصية ( )32املرجع نفسه ،نفس الصفحة.
 -3معايري االلتزام الفين هبذه التوصية ( )11معيار كما حددهتا املنهجية ،وتضمنت املعايري من (  ) 3 – 1التعريف بنظامي اإلقرار
واإلفصاح ،وموجباهتا ،وذلك كما يلي :املعيار ( ) 1ينبغي على الدول تطبيق نظام إقرار أو نظام إفصاح لنقل العمالت واألدوات
القابلة للتداول حلاملها عبد احلدود ابلنسبة للمغادرين والقادمني وينبغي على الدول أن تتأكد من أن نظام اإلقرار أو اإلفصاح مطلوب
جلميع أشكال النقل املادي عبد احلدود ،سواء من قبل املسافرين أو عرب الربيد أو الشحن ،وكذلك ميكن استعمال أنظمة خمتلفة
ابختالف أنواع النقل املستخدمة.
املعيار ( :) 2يف نظام اإلقرار  ،ينبغي مطالبة مجيع األشخاص الذين يقومون بنقل مادي عرب احلدود للعمالت أو األدوات املالية القابلة
للتداول حلاملها واليت تتجاوز قيمتها احلد األقصى للحد املعني احملدد ب (  15000دوالر /يورو) بتقدمي إقرار صادق إىل السلطات
املختصة احملددة ،وجيوز للدول االختيار بني أنواع نظام اإلقرار الثالثة املختلفة التالية :أ /نظام اإلقرار املكتوب جلميع املسافرين ،ب/
نظام اإلقرار املكتوب للمسافرين الذين حيملون مبالغ تتجاوز حدا معينا ،ج /نظام اإلقرار الشفهي جلميع املسافرين.
املعيار ( :) 3يف نظام اإلفصاح ،ينبغي أن يكون املسافرون مطالبني بتقدمي إجابة صرحية وتوفري معلومات مناسبة إىل السلطات عند طلبها،
ولكنهم غري مطالبني بتقدمي إقرار مكتوب أو اإلدالء إبقرار شفهي.
 -4املعياران ( )4،8من هذه التوصية أوضحت مقتضى السلطة القانونية اليت جيب أن تتمتع هبا السلطات املختصة يف مواجهة املفصح أو
املقر أو حملها ،وذلك علي النحو التايل:
املعيار ( :) 4ينبغي أن يكون من حق السلطات املختصة املعنية طلب معلومات إضافية واحلصول عليها من انقلها حول مصدر العمالت أو
األدوات القابلة للتداول حلاملها ،واالستخدام الذي كان ينوى هلا ،وذلك عند اكتشاف إقرار  /إفصاح كاذب عن العملة أو األدوات
القابلة للتداول حلاملها أو عدم اإلقرار هبا  /اإلفصاح عنها.
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كما ينبغي على الدول أن تتأكد من وجود عقوابت فعالة ومتناس بة ورادعة لديها للتعامل مع األش خاص
الذين يقومون ابإلقرار واإلفص اح الكاذب عما حبوزهتم ألكثر من مرة .وينبغي على الدول يف احلاالت اليت
ترتبط فيها العمالت أو األدوات املالية القابلة للتداول حلاملها بتمويل اإلرهاب أو بغس ل األموال أو جبرائم
أص لية ،أن تتبىن تدابري متكنها من مص ادرة مثل هذه العمالت أو األدوات ،مبا يف ذلك التدابري التش ريعية اليت
تتوافق مع التوصية (.)1( )4
الفرع الثاين :واجبات السلطات املختصة بنظام املكافحة
يطلب من الدولة يف نظام جمموعة العمل املايل ملكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب ابتداءً أن

تعكس التوص يات األربعني يف منظومتها التش ريعية بقانون ،وحيثما تطلب األمر ابلوس ائل امللزمة األخرى

ك اللوائح واملنش ورات والقرارات .ومىت فعل ت تكون ملتزم ة فني اً مبتطلب ات النظ ام ،أم ا التزام الفع الي ة بنظ ام
املكافحة مبا يس تلزمه من تطبيق القانون والوس ائل امللزمة األخرى ذات الص لة ابلنظام ،فهذا يقع عبء إثباته
على الدولة أثناء خض وعها لعملية التقييم املتبادل ( ،)2ووس يلتها يف اإلثبات ما تقدمه الس لطات املختص ة
فيها من اإلحص ائيات ،وكم اإلرش ادات الص ادرة ،والربامج التدريبية والتوعوية والتغذية العكس ية الواردة على
البالغات والطلبات والعقوابت املطبقة .فهذه متطلبات عامة جيب على مجيع الس لطات املختص ة توفريها
إلثبات فعالية نظام املكافحة يف الدولة.
 -1التوصية الثالثة والثالثون :اإلحصائيات
توجب هذا التوص ية على الدول االحتفاظ إبحص ائيات ش املة بش أن األمور املتعلقة بفعالية وكفاءة
نظام مكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاص ة هبا .وينبغي أن يش مل هذا االحتفاظ إبحص ائيات

املعيار( :) 8ينبغي أن تكون السلطات املختصة قادرة علي إيقاف أو حجز العملة أو األدوات القابلة للتداول حلاملها لفرتة معقولة لكي
تتأكد من احتمال العثور علي أدلة تتعلق بغسل األموال أو متويل اإلرهاب ،وذلك يف حالتني :أ /االشتباه بوجود غسل األموال أو
متويل اإلرهاب أو اجلرائم األصلية .ب /وجود إقرار كاذب ،أو إفصاح كاذب .انظر :املنهجية ،مرجع سابق ،ص .82،83
 -1حول تفاصيل ذلك ،راجع :املعايري ( )5،11من التوصية ( ،)32املنهجية ،...املرجع نفسه ،ص .83,82

-2

راجع :املنهجية  ،...مرجع سابق ،ص  15وما بعدها.
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عن )1(:تقارير العمليات املش بوهة املس تلمة واحملالة ( ،)2التحقيقات وحاالت اإلدعاء وأحكام اإلدانة املتعلقة
بغس ل األموال ومتويل اإلرهاب ( ،)3املمتلكات اجملمدة واحملجوزة واملص ادرة ( ،)4طلبات املس اعدة القانونية
املتبادلة وغريها من طلبات التعاون الدويل اليت مت التقدم هبا أو تلقيها (.)5
 -2التوصية الرابعة والثالثون :اإلرشادات والتغذية العكسية
توجب هذه التوصية على السلطات املختصة واجلهات الرقابية واهليئات ذاتية التنظيم وضع مبادئ
إرشا دية وتقدمي التغذية العكسية اليت من شأهنا أن تساعد املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة
يف تطبيق التدابري الوطنية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وال سيما يف كشف العمليات املشبوهة
واإلبالغ عنها (.)6
 -3التوصية اخلامسة والثالثون :العقوابت
تلزم هذه التوص ية الدول أبن يكون لديها نطاق من العقوابت الفعالة والرادعة واملتناس بة ،س واء
كانت عقوابت جنائية أو مدنية أو إدارية ،متاحة للتعامل مع األش خاص الطبيعيني أو األش خاص االعتبارية

-1

انظر :نص التوصية ( ،)33املعايري الدولية  ....مرجع سابق ،ص  ،23املنهجية ،مرجع سابق ،ص .84

-2

يُعين بتقدمي هذا النوع من اإلحص ائيات الوحدة بش كل أس اس ي ،والس لطات الرقابية ،وجهات اإلبالغ يف املؤس س ات املالية واألعمال

واملهن غري املالية احملددة.

-3

املعين بتوفري ه ذا النوع من اإلحص ائي ات هي جه ات إنف اذ الق انون وس لط ات التحقيق (الني اب ة الع ام ة والقض اء) ،وه ذا النوع من

اإلحص ائيات جيب أن تكون متوفرة عند وزارة العدل والنيابة العامة واجمللس األعلى للقض اء ،حول تفاص يل هذا النوع من اإلحص ائيات وما جيب
أن تش تمل عليه من معلومات وبياانت ،راجع :ورقة اإلحص ائيات ومعلومات عن الفعالية ،ص ادرة عن جمموعة العمل املايل  ،FATFترمجة
جمموعة 4 MENAFATFديسمرب  ،2017ص .58-56
 -4املعين بتوفري ه ذه اإلحص ائي ات هو مكت ب الن ائ ب الع ام ،وزارة الع دل ،اجمللس األعلى للقض اء ،هيئ ة تنفي ذ قرارات جملس األمن .حول
املعلومات والبياانت املطلوبة عن مص ادرة املتحص الت والوس ائط االجرامية راجع :النتيجة املباشرة ( ،)8ورقة اإلحص ائيات ...املرجع الس ابق ،ص
.61-59
 -5طلبات املس اعدة القانونية املتبادل اإلحص ائيات بش أهنا ميلكها مكتب النائب العام ووزارة العدل واخلارجية ،وعموم طلبات املعلومات عن
طريق التعاون الدويل متلك اإلحصائيات بشأهنا الوحدة ،السلطات الرقابية ،جهات إنقاذ القانون " وزارة الداخلية " ،راجع :النتيجة املباشرة (،)2
ورقة اإلحصائيات  ...املرجع السابق ،ص .34-30
 -6انظر :املعايري الدولية  ...مرجع س ابق ،ص 24،واملنهجية  ....مرجع س ابق ،ص .85وحول معلومات الفعالية يف تقييم هذه التوص ية،
راجع ،النتيجة املباشرة ( ،)3ورقة اإلحصائيات  ...مرجع سابق ،ص .40 ،39
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الذين تش ملهم التوص ية ( ،)6والتوص يات من ( )8إىل ( )23يفش لون يف االلتزام مبتطلبات مكافحة غس ل
األموال ومتويل اإلرهاب .وال بد من تطبيق العقوابت ،ليس فقط على املؤس س ات املالية واألعمال واملهن غري
املالية احملددة ،ولكن أيضاً على مديريها وإدارهتا العليا (.)1
املطلب الثاين :التـ ـ ـعاون ال ـ ـدويل
لقد سبقت اإلشارة إىل متيز جرمييت غسل األموال ومتويل اإلرهاب بطابعهما عرب الوطين( ،)2ولذلك ال يكفي
يف مكافحتهما أن تعتمد الدول" فقط "على س لطاهتا املختص ة احمللية ،أو حتديث وتعزيز نظمها الداخلية ،بل
يلزمه ا لبلوغ غ اايت نظ ام املك افح ة( ،)3أن تويل االهتم ام ذات ه جل ان ب التع اون ال دويل ،وعلى النحو ال ذي
فرض ته جمموعة العمل املايل  ،FATFيف توص ياهتا من ( )36إىل ( ،)40فتنظم إىل االتفاقيات الدولية
ذات الص لة ،وأن توجد األس اس القانوين الالزم ملختلف أوجه املس اعدة القانونية املتبادلة ،وتطبقها بش كل
فعال سلطاهتا املختصة كافة.
 -1التوصية السادسة والثالثون :األدوات القانونية املتبادلة
توجب هذه التوص ية على الدول أن تتخذ خطوات فورية لإلنظمام إىل اتفاقية فيينا لعام 1988م،
واتفاقية ابلريمو لعام  ،2000واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس اد لعام 2003م ،واتفاقية مكافحة متويل
اإلرهاب لعام  1999وتطبيقها بشكل كامل (.)4

 -1انظر :التوص ية ( ،)35املعايري الدولية  ،...مرجع س ابق ،ص  ،24واملعيارين ( )2( ،)1من التوص ية ( ،)35املنهجية ،..مرجع س ابق ،ص
.86
 -2راجع :مقدمة هذا البحث ص.1
 -3غاايت نظام املكافحة خلق نظام مايل عاملي ش فاف ونظيف ،وهذا يس تلزم الوص ول ايل :اجملرمني وتوقيع اجلزاء الالزم عليهم ،تتبع األموال
اجلرمية والتحفظ عليها ومصادرهتا.
 -4يطلب من الدول أن تنفذ بش كل كامل املواد ذات الص لة من االتفاقيات املذكورة ،وهي :اتفاقية فيينا (املواد  ، )19-17-15-3واتفاقية
ابلريمو (املواد  ،)58-57-55-50-48-46-44-43-40-38-31-26-24-23-17-14 :اتف اقي ة قمع متويل اإلره اب ( املواد
 )18-2راجع :املنهجية ،مرجع سابق ،اهلامش ،ص .87
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كما أن الدول مدعوة أيض ا للمص ادقة على االتفاقيات الدولية األخرى ذات الص لة وتطبيقها حيثما
أمكن ،مثل االتفاقية األمريكية الدولية حملاربة اإلرهاب لعام 2002م ،واتفاقية اجمللس األورويب اخلاص ة بغس ل
األموال وتقصي وحجز ومصادرة عائدات اجلرمية وبتمويل اإلرهاب لعام 2005م(.)1
 -2التوصية السابعة والثالثون :املساعدة القانونية املتبادلة.
توجب هذه التوصية على الدول أن تقدم املساعدة القانونية املتبادلة بشكل سريع وبناء وفعال على
أوسع نطاق ِمكن فيما يتعلق ابلتحقيقات واملالحقة القضائية واإلجراءات ذات الصلة بغسل األموال واجلرائم
األص لية املرتبطة ومتويل اإلرهاب ،ولقد تض منت مثانية معايري تفص ل أوجه هذا االلتزام ،وذلك على النحو
()2

اآليت:

 -1ينبغي أن يكون لدى الدول أس اس قانوين يس مح هلا أن تقدم بس رعة أوس ع نطاق ِمكن من املس اعدة
القانونية املتبادلة فيما يتعلق ابلتحقيقات املتعلقة بغس ل األموال واجلرائم األص لي ة املرتبط ة ب ه ومتوي ل
اإلرهاب ،وحاالت اإلدعاء واإلجراءات ذات الصلة.
 -2ينبغي على الدول أن تس تخدم س لطة مركزية أو آلية رمسية معتمدة أخرى إلرس ال الطلبات وتنفيذها.
وينبغي وجود إجراءات لرتتيب طلبات املس اعدة القانونية املتبادلة حس ب األولوية وتنفيذها يف الوقت
املناسب؛ ولغاايت متابعة التقدم يف شأن تلبية الطلبات ،ينبغي وضع نظام إلدارة احلاالت.
 -3ينبغي أال يتم منع تقدمي املس اعدة القانونية املتبادلة أو إخض اعها لش روط غري معقولة أو تقييدية بص ورة
ال داعي هلا.
 -4ينبغي على الدول أال ترفض طلب املس اعدة القانونية( :أ) على أس اس وحيد هو اعتبار أن اجلرمية
تتض من أيض اً مس ائل ض ريبية ،أو (ب) على أس اس متطلبات الس رية واخلص وص ية الواقعة على املؤس س ات

املالية أو األعمال واملهن غري املالية احملددة ،إال إذا كان قد مت احلص ول على املعلومات ذات الص لة يف
الظروف اليت تنطبق فيها االمتيازات املهنية القانونية أو السرية املهنية القانونية (.)3

 -1انظر :نص التوصية ( ،)36املعايري الدولية ،...مرجع سابق ،ص .24
 -2حول تفاصيل هذه املعايري ،راجع :املنهجية ،...مرجع سابق ،ص.89 ،88
 -3مثال ذلك ما حيصل عليه احملامي من معلومات من موكله يف قضية معينة.
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 -5ينبغي على الدول أن حتافظ على خص وص ية طلبات املس اعدة القانونية املتبادلة املس تلمة واملعلومات اليت
تتضمنها وفقاً للمبادئ األساسية للقانون احمللي ،وذلك حلماية نزاهة التحقيقات أو التحرايت.

 -6عندما ال تش تمل طلبات املس اعدة القانونية املتبادلة على إجراءات قس رية ،ال ينبغي على الدول اعتبار
ازدواجية التجرمي شرطاً لتقدمي املساعدة.

 -7عندما تكون ازدواجية التجرمي مطلوبة كش رط لتقدمي املس اعدة القانونية املتبادلة ،فأنه ينبغي اعتبار ذلك
الش رط متحققاً بغض النظر عن وض ع الدولتني اجلرمية يف ذات الفئة ،أو وص فها ابملص طلح نفس ه ش ريطة

أن ِترم الدولتان معاً السلوك الذي تنطوي عليه اجلرمية.

 -8من بني الص الحيات وأس اليب التحقيق اليت تقتض يها التوص ية ( )31وأي ص الحيات وأس اليب حتقيق
أخرى متاحة للسلطات املختصة ،ينبغي على الدول أن تتأكد من أن سلطاهتا املختصة احمللية تتوافر على:
(أ)

كافة الص الحيات واألس اليب املتعلقة بتقدمي املعلومات أو املس تندات أو األدلة ،مبا يف ذلك

الس جالت املالية ،والتفتيش عنها وحجزها من مؤس س ات مالية أو أش خاص طبيعيني أو أش خاص اعتبارية،
ومجع إفادات الش هود( .ب) نطاق واس ع من الص الحيات وأس اليب التحقيق األخرى؛ ذلك الس تخدامها
أيض اُ يف االس تجابة لطلبات املس اعدة القانونية املتبادلة ،واالس تجابة للطلبات املباش رة اليت تقدمها س لطات
قض ائية أجنبية أو س لطات إنفاذ القانون األجنبية إىل اجلهات احمللية املقابلة يف حال متش ي ذلك مع إطار

العمل احمللي (.)1
 -3التوصية الثامنة والثالثون :املساعدة القانونية املتبادلة يف التجميد واملصادرة.
تلزم هذه التوص ية الدول أبن يكون لديها الص الحية القانونية الختاذ إجراءات س ريعة لالس تجابة
لطلبات الدول األجنبية بتحديد أو ِتميد أو حجز أو مص ادرة املمتلكات املغس ولة ،أو املتحص الت الناِتة
عن غس ل األموال أو اجلرائم األص لية ومتويل اإلرهاب ،أو الوس ائط املس تخدمة أو اليت اِتهت النية إىل
اس تخ دامه ا يف ارتك اب تل ك اجلرائم ،أو املمتلك ات املم اثل ة هل ا يف القيم ة ( .)2وينبغي أن تش م ل تل ك
الص الحية القدرة على االس تجابة إىل الطلبات املقدمة على أس اس إجراءات املص ادرة غري املس تندة على إدانة
 -1انظر :املعيار ( )8من التوصية ( ،)37املنهجية  ...مرجع سابق ص  .88،89وراجع :نص التوصية ( ،)37املعايري الدولية  ...مرجع سابق
ص .25
 -2انظر :املعيار ( )1التوصية ( ،)38املنهجية  ،...مرجع سابق ،ص .90
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والتدابري املؤقتة ذات الص لة .على األقل يف حاالت عدم وجود اجلاين بس بب وفاته أو هربه أو غيابه أو يف
حالة عدم معرفته إال إذا كان ذلك ال يتسق مع املبادئ األساسية للقانون احمللي (.)1
وينبغي أيض ا على الدول أن يكون لديها آليات فعالة إلدارة املمتلكات اجملمدة أو املص ادرة أو املس اوية هلا
يف القيمة ،أو الوس ائط املض بوطة والتص رف فيها عند اللزوم ،وكل ما يلزم من الرتتيبات القانونية لتنس يق
إجراءات احلجز واملصادرة واليت ينبغي أن تشمل أقتسام املمتلكات املصادرة مع الدول األخرى (.)2
 -4التوصية التاسعة والثالثون :تسليم اجملرمي
توجب هذه التوص ية على الدول أن تقوم بتنفيذ طلبات تس ليم اجملرمني ذات العالقة بغس ل األموال
ومتويل اإلرهاب ،وذلك بص ورة بناءة وفعالة دون أدين أتخري غري مربر .وعلى الدول أيض اً اختاذ مجيع التدابري
املمكنة لض مان عدم تقدمي مالذ آمن لإلفراد املتهمني بتمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أو املنظمات
()3

اإلرهابية ،وبشكل خاص ،ينبغي على الدول:

أ -أن تتأكد من أن غسل األموال ومتويل اإلرهاب من اجلرائم اليت تستوجب تسليم اجملرمني.
ب -أن تتأكد من أن لديها نظاماً إلدارة احلاالت ،وإجراءات واض حة لتنفيذ طلبات تس ليم اجملرمني يف وقت

مناسب ومبا يشمل ترتيبها حسب األولوية حيثما كان ذلك مناسباً.

ج -أال تضع شروطاً غري معقولة أو مقيدة بشكل غري مربر على تنفيذ طلبات تسليم اجملرمني.
د -إن تتأكد من أن لديها إطاراً قانونياً مناسباً لتسليم اجملرمني.
وينبغي على كل دولة إما أن تس لم مواطنيها ،أو على الدولة يف حالة رفض تس ليم اجملرمني على
أس اس وحيد هو اجلنس ية ،فإنه ينبغي علىها أن حتيل القض ية من دون أتخري غري مربر ،بناءً على طلب الدولة

اليت تس عى لتس لمه ،إىل س لطاهتا املختص ة ملالحقته قض ائياً بش أن اجلرائم املبينة يف الطلب ( .)4وعلى تلك
الس لطات املختص ة اختاذ قرارها والقيام إبجراءاهتا بذات الطريقة اليت تتبعها يف أي قض ية أخرى تتعلق ابجلرائم

 -1انظر :املعيار ( )2من التوصية ( ،)38املنهجية  ،...مرجع سابق ،ص.90
 -2انظر :نص التوصية ( )38املعايري الدولية  ،...مرجع سابق ،ص ،26واملنهجية ،املرجع نفسه ،ص .90
 -3راجع :املعيار ( )1من التوصية ( ،)39املنهجية  ،...مرجع سابق ،ص .91
 -4راجع :املعيار ( )2من التوصية ( ،)39املنهجية  ،...مرجع سابق ،ص .91
155

السنـــة 2021م

العدد األول

ذات الطبيع ة اخلطرية مبوج ب الق انون احمللي لتل ك ال دول ة ،وينبغي على ال دول املعني ة أن تتع اون فيم ا بينه ا،
وخاص ة فيما يتعلق ابجلوانب اإلجرائية وإجراءات اإلثبات ،ض ماانً لفعالية تلك املالحقة القض ائية ،وعندما

تكون ازدواجية التجرمي مطلوبة كش رط من أجل تس ليم اجملرمني ينبغي اعتبار ذلك الش رط متحققاً بغض النظر
عن وض ع الدولتني للجرمية يف ذات الفئة ،أو وص فها ابملص طلح نفس ه ش ريطة أن ِترم الدولتان معاً الس لوك
الذي تنطوي عليه اجلرمية(.)1

ومع مراعاة املبادئ األس اس ية للقانون احمللي ،ينبغي أن يكون لدى الدول آليات مبس طة لتس ليم
اجملرمني ،مثل الس ماح ابإلرس ال املباش ر لطلبات التوقيف املؤقت من الس لطات املختص ة ،وتس ليم األش خاص
فقط على أساس مذكرات االعتقال أو األحكام الصادرة أو إعداد إجراءات مبسطة لتسليم األشخاص الذين
يتخلون عن إجراءات التسليم الرمسية( ،)2والبد من تزويد السلطات املسئولة عن التسليم ابملوارد املالية والبشرية
والفنية الكافية ،وينبغي أن يكون لدى الدولة إجراءات قائمة لض مان متتع العاملني هبذه الس لطات مبعايري
مهنية عالية ،مبا يف ذلك املعايري اخلاصة ابلسرية ،وأن يكونوا على درجة عالية من النزاهة واملهارة املناسبة (.)3
 -5التوصية األربعون :أشكال أخرى للتعاون الدويل
لقد نص ت هذه التوص ية على أنه " :ينبغي على الدول أن تتأكد من أن س لطاهتا املختص ة ميكنها توفري
أكرب قدر ِمكن يف التعاون الدويل على حنو س ريع وبناء وفعال فيما يتعلق بغس ل األموال واجلرائم األص لية
ومتوي ل اإلره اب ،وينبغي على ال دول أن تقوم ب ذل ك بش ك ل تلق ائي وعن د الطل ب ،والب د أن يكون هن اك
أساس قانوين لتقدمي التعاون الدويل ،وينبغي على الدول أن تفوض سلطاهتا املختصة بصالحية استخدام أكثر
الس بل فعالية يف التعاون الدويل ،وإذا احتاجت الس لطة املختص ة اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة
األطراف ،كمذكرات التفاهم ،فينبغي التفاوض بش أهنا وتوقيعها يف وقت مناس ب مع أوس ع نطاق ِمكن من
السلطات األجنبية النظرية.

 -1راجع :املعيار ( )3من التوصية ( ،)39املرجع نفسه ،نفس الصفحة.
 -2راجع :نص التوص ية ( ،)39املعايري الدولية  ،...مرجع س ابق ،ص  ،26وراجع :املعيار ( )4من التوص ية ( )39املنهجية  ،...مرجع س ابق،
اهلامش ،ص.91
 -3انظر :نص التوصية ( )39املعايري الدولية  ،...املرجع السابق ص.26
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وينبغي على السلطات املختصة أن تستخدم قنوات وآليات واضحة من اجل حتويل طلبات املعلومات أو
أي نوع آخر من أنواع املس اعدة وتنفيذها بش كل فعال .كما ينبغي أن يكون لدى الس لطات املختص ة
إجراءات واضحة وفعالة من أجل ترتيب الطلبات حسب األولوية وتنفيذها يف وقت مناسب ،من أجل محاية
املعلومات اليت يتم استالمها "(.)1
ولقد حددت املنهجية عش رون معياراً يف االلتزام هبذه التوص ية ،فتحدثت عن املبادئ العامة للتعاون الدويل

يف املعايري من ( )1إىل (.)2( )8

أما تبادل املعلومات بني وحدات املعلومات املالية ،فلقد فص لته املعايري من( )8إىل( ،)3()11وتبادل
املعلومات بني اجلهات الرقابية املالية فيما عدا اهليئات ذاتية التنظيم حددته املعايري من ( )12إىل (،)4( )16
وخبص وص تبادل املعلومات املالية بني س لطات إنقاذ للقانون فلقد تض منته املعايري من ( )17إىل (،)5( )19
يف حني تضمن املعيار ( )20بيان املوقف من تبادل املعلومات مع اجلهات غري النظرية(.)6

 -1انظر :املعايري الدولية  ،...مرجع سابق ،ص.27-26
 -2راجع :املنهجية  ،...مرجع سابق ،ص .93-92
 -3راجع :املرجع نفسه ،ص.93
 -4راجع :املرجع نفسه ،ص .94-93
 -5املرجع نفسه ،ص .95-94
 -6املرجع نفسه ،ص .95
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اخلامتـ ـ ـ ــة

بعد هذا العرض ملوضوع القواعد الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،البد من أبراز أهم النتائج
اليت مت التوصل إليها ،والتوصيات اجلديرة ابالهتمام.
أوالا :النتائج
-1

يقوم نظام مكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب على جمموعة من القواعد الدولية ،كالتوص يات

األربعني ومنهجية تقييم االلتزام الفين بتوص يات جمموعة العمل املايل وفعالية نظام مكافحة غس ل األموال
ومتويل اإلرهاب الصادرة يف جمموعة العمل املايل  ،FATFوعلى إعالانت ابزل أو القواعد األس اس ية للرقابة
املص رفية الص ادرة عن جلنة ابزل للرقابة البنكية ،وعلى اتفاقيات األمم املتحدة وقرارات جملس األمن ذات
الصلة.
وتعترب جمموعة العمل املايل  FATFهي املؤس س هلذا النظام ومبثابة مالكه ،وتعد توص ياهتا األربعني
ومنهجية التقييم الص ادرة عنها املص در الرئيس ي للقواعد الدولية لنظام املكافحة ،ابعتبار أهنما قد اس تغرقا
املصادر األخرى.
-2

يتطلب نظام املكافحة من الدول:

أ -االلتزام الفين بتوصيات جمموعة العمل املايل :وذلك أبن تعكسها يف منظومتها التشريعية من خالل قانون
ملكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب ،وابلوس ائل امللزمة األخرى كاللوائح واملنش ورات حيثما يتطلب
األمر ذلك.
ب -التزام الفعالية :وذلك بتطبيق أحكام قانون مكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب من مجيع الس لطات
واجلهات املعنية واملختصة يف الدولة.
-3

يتم مراقبة والتحقق من مدى التزام الدول ابلقواعد الدولية ملكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب

عن طريق عملية التقييم املتبادل الذي ختض ع له الدول للوقوف على مدى التزامها الفين ومس توى فعالية
أنظمة املكافحة لديها.
-4

تكش ف نتيجة التقييم املتبادل الذي ختض ع له الدولة عن مدى التزامها – الفين والفعالية – بنظام

املكافحة ،حبيث يتقرر وضعها حتت املتابعة العادية أو املتابعة املعززة.
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أ -املتابعة العادية :هي احلد األدىن الذي جيب تطبيقه على مجيع الدول األعض اء اليت خض عت لعملية
التقييم املتبادل ،وهتدف إلجياد آلية متابعة مس تمرة على الدول ،حيث تقوم الدول اليت ختض ع للمتابعة
العادية بتقدمي تقرير من تظم " دوري كل عامني ونص ف " عن ما تقوم به من إجراءات يف س بيل تطوير
نظام املكافحة لديها ،وزايدة فعالية النظم املطبقة ،ومعاجلة أية مس ائل متبقية – هي ليس ت جوهرية
ابلضرورة – مل تكن قد انتهت من معاجلتها (.)1
ب-

املتابعة املعززة :هي إطالع االجتماع العام للمجموعة بص ورة دوري ة أكثر من املتابع ة العادي ة على

اإلجراءات التص حيحية اليت تتخذها الدول اليت خض عت للتقييم املتبادل ،وبينت نتائج التقرير وجود
أوج ه قص ور جوهري ة يف نظ ام املك افح ة ( ،)2وتنطوي ه ذه العملي ة على إجراءات مكتف ة حل ث ال دول
وحتفيزها على معاجلة أوجه القصور يف أسرع وقت ِمكن.
ويف واقع احلال أن الدول اليت توض ع حتت املتابعة املعززة تواجه وض عاً ص عباً ،حيث حتال على فريق
مراجعة التعاون الدويل  ICRGمبجموعة العمل املايل ( ) FATFوتكون ملزمة بتقدمي خطة عمل لتاليف
أوجه القص ور اليت لديها يف آجال زمنية حمددة ،فض الً عن أن جمرد اإلحالة على فريق  ICRGجيعل من

املؤس س ات املالية الدولية حتجم عن التعامل مع الدولة أو يف أحس ن الظروف تتعامل معها بكلفة أكرب ،وهذا

بكل أتكيد يضر ابلوضع االقتصادي واملايل للدولة.

 -1راجع :إجراءات عمل ية التقييم املتبادل للجولة الثانية ،جمموعة العمل املايل ملنطقة الش رق األوس ط ومشال إفريقيا MENAFATF
نوفمرب 2014م ،ص.24
 - 2ختضع الدولة حمل التقييم بشكل مباشر لعملية املتابعة املعززة عندما يكشف تقرير التقييم املتبادل وجود إحدى احلاالت التالية:
-1حصول الدول ة على درجة التزام " ،ملتزمة جزئيا " ،أو " غري ملتزمة " ،يف مثان توصيات أو أكثر من التوصيات اخلاصة اباللتزام الفين.
 -2حصول الدولة على درجة التزام "ملتزمة جزئيا" أو " غري ملتزمة " يف واحدة أو أكثر من التوصيات التالية) 20 ،11 ،10 ،5 ،3( :
-3حص ول الدولة على درجة التزام" ،مس توى متوس ط" أو مس توى متدين ،يف س بع نتائج أو أكثر من درجات االلتزام اخلاص ة ابلنتائج املباش رة
( )11للفعالية.
 -4حص ول الدولة على " مس توى متدين " يف أربع نتائج أو أكثر من درجات االلتزام اخلاص ة ابلنتائج املباش رة ( )11للفعالية .راجع :إجراءات
عملية التقييم املتبادل ،مرجع سابق ،ص.25
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وإذا مل تربهن الدولة على التزامها وتص حح أوجه القص ور اجلوهرية اليت لديها خالل املواعيد الزمنية احملددة
قد يصل األمر إىل نشر امسها يف قائمة للعموم ابعتبارها عالية املخاطر (.)1
اثني ا :التوصيات

-1

نوص ي الس لطات واجلهات املختص ة واملعنية مبكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب يف ليبيا ،كل

فيما خيص ه بتنفيذ أحكام قانون مكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب الص ادر عن اجمللس الرائس ي ابلقرار
بق انون رقم  1013لس ن ة 2017م ،والئح ة إجراءات تنفي ذ قرارات جملس األمن الص ادرة ابلقرار رقم
( )1037لس نة 2017م ،واملنش ور ابجلريدة الرمسية (عدد خاص) الس نة الس ابعة بتاريخ  5مجادى األخر
 1439ه املوافق 2018/2/21م.
-2

نوصي الربملان استعراض القرار بقانون رقم  1013لسنة  2017وإقراره وإصداره يف أقرب فرصه.

 -3نوص ي اجمللس األعلى للقض اء بس رعة إنش اء نياابت وحماكم متخص ص ة يف مكافحة غس ل األموال ومتويل
اإلرهاب.
 -4نوص ي س لطات التحقيق وجهات إنفاذ القانون والس لطات الرقابية إبعادة تقييم مواردها البش رية لتوجيه
العناص ر الكفؤة أو تعيني عناص ر جديدة ذات كفاءة عالية للعمل يف جمال املكافحة وخض وعها للتدريب
املكثف واملستمر واملشاركة يف الفعاليات الدولية ذات العالقة مبجال املكافحة.
 -5جناح نظام املكافحة يف أي بلد يعتمد على وجود إرادة س ياس ية عليا  -على مس توى رائس ة الدولة
وس لط اهت ا الثالث والوزراء – تلتزم وتعم ل على تطبيق النظ ام ،والعم ل على توفر ه ذه اإلرادة هي أهم
مهام اللج نة الوطنية ملكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب ،اليت نوص يها بعقد اجتماعات مع املس ئولني
السياسيني رفيعي املستوى يف البلد لتعريفهم مبقتضيات نظام املكافحة ومتطلباته وواجبات الدولة إزاءه.

 - 1توجد س لس لة من اإلجراءات اليت تتخذها جمموعة العمل املايل واجملموعات اإلقليمية يف مواجهة الدولة ،تبدأ ( )1بقيام رئيس اجملموعة
بتوجيه رس الة رمسية إىل الدولة للفت انتباهها إىل مدى خطورة عدم االلتزام ابلتوص يات ( )2القيام بزايرة رمسية للدولة املعنية يتم خالهلا االجتماع
مع كبار املسئولني يف الدولة حلثها على االلتزام وتصحيح أوضاعها )3( .إصدار بيان عام أبن الدولة غري ملتزمة واختاذ تدابري احرتازية ضدها وفق
التوصية ( .)19راجع :ورقة إجراءات عملية التقييم املتبادل ،...مرجع سابق ،ص .26
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والعمل بش كل خاص ومكثف على عملية التقييم الوطين للمخاطر ،واالس تعداد لعملية التقييم
املتبادل الذي س تخض ع له الدولة الليبية فور حتس ن األوض اع األمنية فيها ،وذلك حبس ب قرار االجتماع
العام السادس والعشرون جملموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف نوفمرب .2017
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قائمة املراجع

 -1د .حممد حس ن حيي ،املواجهة اجلنائية جلرمية غس ل األموال يف التش ريع اجلنائي اللييب " دراس ة حتليلية "
رسالة دكتوراه يف احلقوق ،جامعة القاهرة ،كلية احلقوق سنة 2013م.
 -2د .مص طفي إبراهيم العريب ،املواجهة اجلنائية ض د متويل اإلرهاب " دراس ة مقارنة " حبث منش ور مبجلة
العلوم القانونية ،كلية القانون ترهونة ،جامعة الزيتونة ،العدد األول 2013م.
 -3املعايري الدولية ملكافحة غس ل األموال ومتويل اإلرهاب وانتش ار التس لح " توص يات جمموعة العمل املايل
( )FATFمنظم ة التع اون والتنمي ة االقتص ادي ة ( /COECDجمموع ة العم ل امل ايل  FATFفرباير
 .2012املوقع االلكرتوينwww.fatf-gafi.org :
 -4منهجية تقييم االلتزام الفين بتوص يات جمموعة العمل املايل وفعالية نظام مكافحة غس ل األموال ومتويل
اإلره اب ،جمموع ة العم ل امل ايل  /FATFمنظم ة التع اون والتنمي ة االقتص ادي ة ( ،)OECDفرباير
2013م ،الربيد االلكرتوينcontact@fatf-gafi.org.
 -5املعايري الدولية ملكافحة غس يل األموال ومتويل اإلرهاب وانتش ار التس لح ،توص يات جمموعة العمل املايل
( )FATFواملذكرات التفس ريية للتوص يات ،نس خة حمدثة – يونيو 2019م ،جمموعة العمل املايل ،ابريس،
فرنسا ،املوقع االلكرتوينwww.fatf-gafi-org/recommendations.hfmi:
 -6منهجية تقييم االلتزام الفين بتوص يات جمموعة العمل املايل وفعالية نظم مكافحة غس ل األموال ومتويل
اإلرهاب ،نسخة حمدثة أكتوبر 2019م العمل املايل ،فرنسا ،املوقع االلكرتوين:
http://www.fatf-gafi.org/ publications / mufualevaluations
/documents/ fatf-methodology.htm /
 -7مس ودة دليل اس رتش ادي إلجراءات العمل بوحدة املعلومات املالية ،جمموعة العمل املايل ملنطقة الش رق
األوسط ومشال أفريقيا ،أبريل 2013م ،الربيد االلكرتوين:
Info@menafatf.org
 -8ورقة اإلحص ائيات ومعلومات عن الفعالية ،جمموعة العمل املايل ملنطقة الش رق األوس ط ومشال أفريقيا،
نوفمرب 2017م ،الربيد االلكرتوينinfo@menafatf.org :
 -9إجراءات عملية التقييم املتبادل للجولة الثانية ،جمموعة العمل املايل ملنطقة الش رق األوس ط ومشال أفريقيا،
نوفمرب 2014م  ،الربيد االلكرتوينinfo@menafatf.org :
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المخاطر التي تواجه المشروعات المقامة بنظام B.O.T
د .خلود خالد بيوض
عضو هيئة التدريس بكلية القانون
جامـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة طرابل ـ ــس
املقدم ـ ـ ـ ـة:
ينسب لعقد  B.O.Tتوزيع املخاطر على املستثمرين حيث تستفيد احلكومة من خربات القطاع اخلاص
يف اإلدارة والتشغيل ( ،)1وهذا سيؤدي لالعتماد على منظومة اإلدارة واملتابعة السريعة ،وتفعيل القدرات وتوظيف
االمكانيات واالرتقاء ابملهارات (.)2
فاملخاطر تصاحب كل مشروع وحتديدها أساس لنجاح املشروع؛ لذا فهي تلعب دورا يف مرحلة التفاوض،
فاملشروع جيب أن يكون جمداي اقتصاداي لتسديد القروض ،خاصة يف ظل عقود طويلة املدة ،وتتسم بضخامة
تكاليفها

(.)3

( )1تعرف املخاطر أبهنا تلك الوقائع املادية أو القانونية أو الفنية أو السياسية أو البيئية أو التجارية اليت تطرأ عقب البدء يف تنفيد املشروع
ومن شأن وجودها إحداث خسائر وأضرار للمشاركني يف تنفيد املشروع ويرتتب على تلك املخاطر يف حال عدم السيطرة عليها توابع قد
يتمثل يف ت أخري يف تنفيد املشروع ومن مث يف تشغيله أو الزايدة يف تكلفة املشروع أو عدم التشغيل كما هو متوقع من اإلدارة أو عدم اجلودة
يف اخلدمة املقدمة من املشروع مشار إليه يف حبث د .حممد صالح ،د .البشري عبد الكرمي ،أسلوب البوت كألية لتشييد مشروعات البنية
ا لتحتية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ‘كلية العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيري‘ أحباث اقتصادية و إدارية _اجلزائر _العدد السابع
عشر‘ جوان 2015ص . 189ويالحظ أن ليس مجيع املخاطر تظهر عقب تنفيذ املشروع إذ قد توجد خماطر تبدأ من مرحلة التصميم
والتخطيط.
( )2د .يوسف حممود ،د .عدانن العربيد ،رامي كاسر اليقة ،نظام البناء والتشغيل والتحويل  B.O.Tجملة جامعة تشرين للبحوث
والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية_ سوراي ،اجمللة 30العدد_2008‘3ص ,185وأيضا الشراكة بني القطاع العام
واخلاص ،إعداد إدارة الدراسات االقتصادية واملالية ،دائرة املالية ،حكومة ديب_ص 6ود .وليد حيدر جابر ،التفويض يف إدارة واستثمار املرافق
العامة ،رسالة دكتوراه_ بريوت :منشورات احلليب احلقوقية ،الطبعة األوىل  ،2009ص.486
( )3د .حممد صالح ،د .البشري عبد الكرمي ،املرجع السابع الذكر _ص ،189د .يوسف حممود ،د .عدانن العربيد ،رامي كاسر اليقة،
املرجع السابق الذكر ،ص ،189حممد متويل دكرورى ،الشراكة مع القطاع اخلاص مع الرتكيز على التجربة املصرية ،وزارة املالية ‘اإلدارة العامة
للبحوث املالية ،بدون اتريخ _ص.7
163

العدد األول

السنـــة 2021م

فوجود املخاطر يؤثر على الدولة واملستثمر يف آن معا ،حيث أن الدولة تثأر ابخنفاض يف وجود اخلدمة املقدمة،
()1
وخطر زايدة العبء على امليزانية العامة ،والقطاع اخلاص قد خيسر جزء من رأس املال بسبب اخنفاض العائد
لذا فإن ختفيض املخاطر وتوزيعها بني املتعاقدين اعتربت من متطلبات جناح مشروعات الشراكة ( ، )2واليت
جيب أن حتدد بدقة( )3كما جيب إدارة املخاطر بشكل جيد عن طريق معرفة تكاليف املخاطر اليت يتحملها
القطاع اخلاص ،وإمكانية حتملها من جانب احلكومة ،والتكاليف اليت تتحملها احلكومة يف حال إبقائها على
املخاطر ،ومدى قدرهتا على ختفيف االاثر السلبية النامجة عن ذلك(. )4
فتحديد املخاطر وتوزيعها من حمددات جناح الشراكة .وعقود  B.O.Tتتسم بطول مدهتا ،لذا فإن مسألة
حتديد املخاطر ومن يتحملها تثري إشكاليات عملية عدة ،تتعلق ابلدولة والشريك يف آن معاً .وتؤثر على العقد
وسري املرفق الذي يتعلق به.
وسيتم تناول املوضوع عن طريق املنهج الوصفي التحليلي واملقارن كلما كان ذلك ِمكنا ،ويتحدد نطاق البحث
يف دراسة موقف القانون اللييب من حتديد املخاطر واملسؤولية عنها واحللول ملواجهتها ،وذلك حسب ما نصت
عليه القوانني ذات العالقة.
وذلك يف مبحثني يتناول االول صور املخاطر ،يف حني يتناول الثاين أسباب املخاطر على النحو التايل:

( )1د .حممد صالح ،د .البشري عبد الكرمي ،املرجع السابق الذكر ،ص.190
( )2أشارت انئبة األمني العام لالونكتاد يف بياهنا لدعم هتيئة بيئة مواتية لِلعمال التجارية واملساعدة يف ختفيض املخاطر املرتبطة ابالستثمار
يف القطاعات ذات الصلة لتحقيق األهداف االَّنائية – تقرير االمم املتحدة –ص ,6كما أشارت املؤسسة العربية لضمان االستثمار يف دراسة
هلا إىل أن " حتقيق منافع القطاع ا خلاص بتوفري البنية االساسية تعتمد على الكيفية اليت تقوم هبا احلكومة بتوزيع املخاطر" مشار اليه يف حبث
حممد عبد هللا يوسف ,املخاطر االقتصادية واملالية للمشروعات ال  B.O.Tمع التعرض لتجارب عربية ،بدون اتريخ ،منشور علي
https:shcholar .cu. edu. Eg
( )3الشراكة بني القطاع العام واخلاص ،مرجع سبق ذكره ،ص.23
( )4نفس املرجع السابع _ص.25
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تندرج املخاطر اليت تواجه مشروعات  B.O.Tضمن فئات ،منها فنية وأخرى اقتصادية ،وبعضها سياسية.
املطلب األول :املخاطر الفنية.
تتعدد املخاطر ذات الطبيعة الفنية واليت تواجه املشروعات ،وميكن حصرها يف املخاطر التالية:
أوال :خماطر التصميم :تتمثل يف عدم القدرة على إجناز التصميم يف الوقت احملدد وابلتكاليف املتوقعة؛ ِما يؤدي

لعدم القدرة ابلوفاء ملتطلبات القطاع العام ،وأيضا إلمكانية إحداث تغيري يف املعايري الفنية خالل عملية
التصميم ،كما أن اخلوف من حدوث عيوب يف تصميم املشروع أو معداته يؤدي الخنفاض مستوى اخلدمة،

عما تستهدفه الدولة (.)1
اثنيا :خماطر التخطيط :تتمثل يف فشل املشروع يف حتقيق أهدافهِ ،ما يزيد من تكاليف تعديله وجيعلها ابهظة

(.)2

اثلتا :خماطر البناء ( )3حتدث هذه املخاطر بسبب التأخر يف تنفيذ املشروع لعدة أسباب كتغيري تكاليف العمالة.
واملواد والتأخر يف احلصول على املوافقات والتصاريح ،وإضراابت العمال ،وعدم كفاءة ِمارسات البناء ،وعدم
مطابقة العمل للمواصفات الفنية ،أو زايدة التكاليف عن القيمة املقدرة ،والتأخر يؤدي لزايدة تكاليف املشروع،

( )1د .وليد حيدر جابر ،التفويض يف إدارة واستثمار املرافق العامة ،مرجع سبق ذكره ،ص 481د .حممد صالح ،د .البشري عبد الكرمي ،أسلوب
البوت كألية لتشييد مشروعات البنية التحتية ،مرجع سبق ذكره ،ص192
( )2نفس املرجع السابق– ص.192
( )3انظر يف ذلك :نفس املرجع السابق ،ص ،193ود .أمل جناح البشبيشي ،نظام البناء والتشغيل والتحويل  ،B.O.Tسلسلة جسر التنمية_
سلسلة دورية تعىن بقضااي التنمية يف األقطار العربية _العدد اخلامس و الثالتون ،تشرين الثاين ‘ 2004السنة الثالتة ‘الكويت ‘املعهد العريب
للتخطيط‘ص ،6حممد عبد هللا يوسف ،املخاطر االقتصادية واملالية ملشروعات  B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص.3
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لذا تربم عقود طويلة األجل مع املوردين وأبسعار اثبتة ،لتفادي هذه املخاطر ( )1وهذه املخاطر تؤثر يف تكاليف
(.)2
إعداد دراسة اجلدوى
رابع ا :خماطر التشغيل :تتمثل يف العيوب الفنية ،أو انقطاع مصادر الطاقة ،أو عدم كفاية املواد الالزمة للتشغيل،
وعمليات النقل والتوزيع ،فيما إذا تغريت تكاليف التشغيل عن املخطط له ،فتتوقف اخلدمة ( )3أو قلة العائد،
وترتبط هذه املخاطر بعوامل تتمثل يف العوامل املرتبطة ابلبنية األساسية وأيضا ابحلد الذي ميكن فيه ربط املشروع
ابملرافق خارج املشروع كالكهرابء والصرف الصحي واملياه ،فإذا كانت البنية االساسية ضعيفة يف الدولة ،كانت

غري قادرة على إمداد املشروع هبا ،يؤدي ذلك لعرقلة تنفيد املشروع ،والعوامل اليت ترتبط ابلسوق ،اليت تؤثر
على قدرة املشروع على تسديد ديونه لتغيري الطلب يف السوق ،ومن ذلك فإن اخلدمات اليت يتطلب تسويقها
السوق احمللي(. )4
خامس ا :خماطر التطوير :تتمثل يف التنافس الذي قد تتعرض له الشركة من قبل منتجني جدد يف حال حدوث
تغريات تكنولوجية ،يصاحبها اخنفاض التكلفة ،وهو ما يؤدي إىل خسائر انمجة عن حتول يف الطلب (.)5
سادسا  :خماطر تكنولوجية تتمثل يف سوء حتديد التكنولوجيا من القطاع العام ،أو استخدام تكنولوجيا غري
(.)6
مالئمة من القطاع اخلاص

( )1د .عارف صاحل خملف ،د .عالء حسني علي ،عقود البوت ،دراسة يف التنظيم القانوين لعقد البناء والتشغيل ونقل املليكة ،جامعة األنبار
للعلوم القانونية والسياسية ،الرمادي ،العدد األول ص ,21حممود عبد هللا يوسف ،املخاطر االقتصادية واملالية ملشروعات  ,B.O.Tمرجع سبق
ذكره ص ,3د .أمحد سالمة بدر ،العقود االدارية وعقد  ,B.O.Tالقاهرة ،دار النهضة العربية  ،2003ص .381وهذا ما حدث يف السودان
ملشروع مياه اخلرطوم إذ مل تكتمل شبكات التوزيع واخلطوط الناقلة يف الزمن احملددِ ،ما أدى إىل أتخري يف تشغيل احملطة ،ولذلك مل تبلغ طاقتها
االنتاجية ،وأدى ذلك لعدم سداد أقساط التمويل ،مشار إليه يف حبث أمرية علي حممد املكي ،عبد املطلب علي البغوفِ ،تربة نظام البناء والتشغيل
ونقل امللكية يف السودان ابلتطبيق علي مشروع حمطة مياه املنار والطريق السريع عطربة _ هيا ،جملة العلوم االقتصادية ،ملحق ،جامعة النيلني-
ص.173
( )2د .كمال طلبة املتوىل سالمة ،النظام القانوين لعقود البناء والتشغيل ونقل امللكية ،القاهرة :دار النهضة العربية ،بدون اتريخ ص50
( )3حممد عبد هللا يوسف ،املخاطر االقتصادية واملالية ملشروعات البوت ،مرجع سبق ذكره ،ص 5وأيضا د .أمل جناح البشبيشي ،املرجع السابع
الذكر -ص ,6ود .حممد صالح ،د .البشري عبد الكرمي ،املرجع السابق الذكر ،ص.193
( )4د .كمال طلبة املتويل سالمة‘لنظام القانوين لعقود البناء والتشغيل ونقل امللكية‘ص52‘51
( )5د .أمل جناح البشبيشي ،نظام البناء والتشغيل والتحويل  ،B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص6
( )6د .حممد صالح ،د .البشري عبد الكرمي ،أسلوب البوت لتشييد مشروعات البنية التحتية ،مرجع سبق ذكره ،ص.193
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سابع ا :املخاطر املرتبطة ابلبنية التحتية :تتمثل يف مدى توافر ابقي مشروعات البنية التحتية كالكهرابء واملاء

والطرق والصرف الصحي واهلاتف للمشروع ،وتقع مسؤولية هذه املخاطر على الدولة ( )1وهذه املخاطر تؤثر

على تشغيل املشروع ابلشكل الذي سبق بيانه
اثمن ا :خماطر تكلفة الصيانة :تتمثل يف اختالف التكلفة املخطط هلا عن الواقع.

ويالحظ أن املخاطر الفنية ترتبط مجيعها بشركة املشروع ،منها ما يرتبط ابملشروع بعد تنفيذه ،ومنها ما يتعلق

مبراحل ما قبل إبرام العقد.
املطلب الثاين :املخاطر االقتصادية.
تتعلق بتذبذب االسعار وتغري سعر الصرف( ، )2والفائدة يف االسواق العاملية ،والتقلب يف سعر العملة ،ومعدل
التضخم املتوقع عن الفعلي ِما يؤثر على االرابح والتكاليف ( ،)3وبعض العقود عاجلت ذلك جبعل احلكومة
تدفع تكاليف ضد خماطر التضخم( )4ورغم أن الدولة ال حتمي املستثمرين من خماطر التقلبات االقتصادية إال
أن املخاطر املالية تؤثر على اجلدوى املالية للمشروع ،ولتفادي ذلك تتعهد احلكومة بضمان ثبات أسعار
الصرف عند حتويل املستثمرين إيراداهتم للخارج ( )5أما خماطر سداد الدين تتحملها البنوك ،وميكن أن يتحمل
رعاة املشروع جزء من املخاطر ،وذلك حسب االتفاق ( )6وخماطر السوق يتم تفاديها من خالل دراسة اجلدوى

( )1نفس املرجع السابق -ص.192
( )2يقصد بتغري سعر الصرف " السعر الذي يتم على أساسه حتويل العملة االجنبية إىل العملة الوطنية عند إدخال راس املال املستمر والسعر
الذي حيتسب على أساسه حتويل العملة الوطنية إىل العملة االجنبية عند إخراج أرابح رأس املال من الدولة املضيفة " مشار إليه يف رسالة د .وائل
حممد السيد إمساعيل ،املشكالت القانونية اليت تثريها عقود B.O.T ،وما مياثلها دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه – االسكندرية :دار اجلامعة
اجلديدة -2011ص .21وقد حدث يف عقد  B.O.Tهليئة مياه والية اخلرطوم ،أن تغري سعر الصرف لليورو مقابل العملة احمللية إىل حنو
 ،% 35عما كان مقدرا يف النموذج املايل للمشروع فأثر ذلك سلبا على إجراءات املشروع ،مشار إليه يف حبث أمرية علي حممد املكي ،عبد املطلب
علي البغوفِ ،تربة نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية البوت يف السودان ،مرجع سبق ذكره ،ص.171
( )3د .حممد صالح ،د .البشري عبد الكرمي ،أسلوب البوت كألية لتشييد مشروعات البنية التحتية ‘مرجع سبق نكره ص ,293د .وليد حيدر
جابر ،التفويض يف إدارة واستثمار املرافق العامة ،مرجع سبق ذكره ،ص ,481د .يوسف حممود ،د .عدانن العريبد ،رامي كاسر اليقة ،نظام البناء
والتشغيل والتحويل  ،B.O.Tمرجع سبق ذكره – ص.189
( )4د .وائل حممد السيد إمساعيل ،املشكالت القانونية اليت تثريها عقود  B.O.Tوما مياثلها ،مرجع سبق ذكره – ص.261
( )5نفس املرجع السابق  -ص195
( )6د .أمحد سالمة بدر ،العقود االدارية وعقود  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره – ص.380
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ملعرفة أوضاع االسواق احمللية والدولية اليت ميكن للمشروع تسويق منتجاته عربها(. )1
أيضا املخاطر ترتبط مبستوى الطلب ،إذ قد يقوم الطلب يف دراسة اجلدوى على خمرجات املشروع وابلتايل
(.)2

يعجز املشروع عن حتقيق االرابح
وخماطر التوريد تتعلق ابلسوق ،وهي تؤثر سلبا على ديون املشروع كعدم استقرار التوريد ،سيما يف االحتكار
الذي يؤدي لزايدة شركة املشروع لِلسعار ،وابلتايل ارتفاع التكاليف ( .)3أما خماطر التمويل فتقع على القطاع
(.)4
اخلاص
ويقرتح بعض الفقه ،مواجه خماطر تقلبات العملة اباللتزام يف العقد ،بضمان حتويل هذه العوائد لصاحل املشروع،
أما تقلبات سعر الصرف فيمكن للدولة ضبط عملية حتويل العملة عند أسعار معينة لتجديد سعر الصرف،
(.)5
ولكن هذا األمر يعد قيدا شديدا على سيادة الدولة يف جمال التحكم بعملتها
و تضمنت الئحة العقود اإلدارية ،الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة  563لسنة  2007بعض النصوص
ملواجهة هذه املخاطر منها ما نصت عليه املادة  88على أنه " يستحق املتعاقد املقابل املايل املتفق عليه
وابألسعار الواردة يف العقد وال يستحق أي زايدة تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خالل مدة التنفيذ وذلك مع
مراعاة عدم االخالل ابحلق يف أي تع ويض أو زايدة يف املقابل يقررها العقد يف حدود أحكام هذه الالئحة،
كما جيوز زايدة املقابل املايل للعقد يف حال تنفيذ تشريعات تصدر بعد إبرام العقد يرتتب عليها زايدة يف
االلتزامات املالية املتعاقد ويف كل االحوال ال تضاف الزايدة إىل قيمة العقد يف هذه احلالة إال بعد موافقة اجلهة
املختصة إبصدار قرار الرتسية واالذن ابلتعاقد"
هذا النص يواجه املخاطر املتعلقة بتقلبات االسعار ،فمن حيث االصل املتعاقد ال يستحق إال السعر املتفق
عليه يف العقد ،مع عدم املساس ابملركز املايل للمتعاقد الذي يضمنه التوازن املايل للعقد ،الذي حيكم كافة
العقود االدارية .فعجز املادة ينصرف إىل مبدأ عام هو حق املتعاقد يف إعادة التوازن املايل للعقد.
( )1د .عارف صاحل خملف ،د .عالء حسني علي ،عقود البوت دراسة يف التنظيم القانوين لعقد البناء والتشغيل ونقل امللكية ،مرجع سبق ذكره،
ص.21
( )2د .حممد صالح ،د .البشري عبد الكرمي ،املرجع السابق النكر -ص.192
( )3نفس املرجع السابق – ص.192
( )4حممد متويل دكروري ،الشراكة مع القطاع اخلاص مع الرتكيز على التجربة املصرية ،مرجع سبق ذكره ،ص ,17وأيضا د .أمحد حممد أمحد
خبيت ،تطبيق عقد البناء والتشغيل واالعادة  B.O.Tيف تعمري االوقاف واملرافق العامة ،منظمة املؤمتر االسالمي جممع الفقه االسالمي الدويل،
الدورة التاسعة عشرة ،إماره الشارقة -بدون اتريخ – ص.13
( )5د .كمال طلبة املتويل سالمة ،النظام القانوين لعقود البناء والتشغيل ونقل  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص.50-49
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كما نصت املادة  33من الالئحة على أنه حتدد التزامات اجلهة املتعاقدة طول مدة تنفيذ العقد وتثبت على
أساس سعر الصرف هبذه العملة يف يوم فتح املظاريف ابلنسبة للمناقصات ،وسعر الصرف يف يوم تقدمي
العروض ابلنسبة للتعاقد بطريقيت املمارسة والتكليف املباشر.
وبذلك واجهة الالئحة تقلبات سعر الصرف بتثبيت سعره عند أسعار معينة.
وهبذا نظمت الئحة العقود االدارية بعض املخاطر اليت تواجه املشروعات املقامة بنظام  ،B.O.Tواملتمثلة
يف أسعار السوق وسعر الصرف ،بينما مل حتدد كيفية مواجهة املخاطر االقتصادية االخرى كالتضخم أو غريه.
املطلب الثالث :املخاطر السياسية.
هي املخاطر اليت تواجه املشروع واملقرضون ابحتمال أتثر املشروع سلبا بتصرفات السلطة سواء كان املشرع أو
اإلدارة.
وقد عرفها الفقه ( )1أبهنا " اإلجراءات اليت تقوم هبا حكومات الدول املضيفة لالستثمار وتؤدي إىل حرمان
املستثمر بشكل مباشر أو غري مباشر من حقوقه اجلوهرية على استثماره أو السيطرة عليه أو حىت نزع امللكية"
و املخاطر السياسية تتمثل ( )2يف املخاطر التقليدية كتأميم أصول املشروع ،أو فرض ضرائب جديده تضعف
قدرة املشروع على اسرتداد االرابح وسداد الديون ،وخماطر نزع املليكة ،والتأميم واملصادرة واالستيالء ونزع
امللكية التدرجيي ،بفرض تسعرية خمفضة على املنتجات أو حرمان املستثمر من تراخيص االسترياد الالزمة
الستجالب ما حيتاج إليه من اخلارج ،وخماطر تعديل القوانني وأثر ذلك على تكاليف املشروع ،سواء الضريبية
أو البيئية أو امللكية ،أو تشريعات االستثمار أو قوانني  ،B.O.Tوعدم قبول العطاء من اإلدارة بعد اإلعداد
للتعاقد ،وما حيتاجه من تكاليف للمستشارين وإعداد دراسات اجلدوى والتصميم.
وخماطر تنظيمية كاستخدام معايري أكرت تشددا ،لتقدمي اخلدمة وفتح قطاع منافس.
وخماطر شبة ِتارية كمخالفات السلطة املتعاقدة أو توقف العمل لتغري يف أولوايت وخطط السلطة املتعاقدة.

( )1أبو العال النمر ،نظرة انتقادية للسياسة التشريعية يف جمال االستثمار ونقل التكنولوجيا -ص 338مشار إليه يف رسالة د .وائل السيد حممد
إمساعيل ،املشكالت القانونية اليت تثريها عقود  B.O.Tوما مياثلها ،ص.259
( )2د .وليد حيدر جابر ،التفويض يف إدارة واالستثمار املرافق العامة ،مرجع سبق ذكره ،ص ,481حممد متويل دكروري ،الشراكة مع القطاع
اخلاص مع الرتكيز علي التجربة املصرية ،مرجع سبق ذكره ،ص 12د .وائل حممد السيد إمساعيل ،املرجع السابق الذكر ،ص ,260د .حممد
صالح ،د .البشري عبد الكرمي ،أسلوب البوت كألية لتشييد مشروعات البنيه التحتية ،مرجع سبق ذكره – ص  ,194-192د .يوسف حممود،
عدانن العربيد ،رامي كاسر اليقة ،نظام البناء والتشغيل والتحويل ،مرجع سبق ذكره ،ص.189
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واملخاطر السياسية من أكرت املخاطر اليت يتم التفاوض بشأهنا ( )1ويبدو ذلك أمر طبيعي ،لتعلق هذه املخاطر
إبرادة الدولة املتعاقدة ،وميكن تفاديها ابالتفاق.
وهلذا حيرص املستثمرون على تضمني العقد شروطا تتعهد مبقتضاها الدولة ابالمتناع عن القيام ابلعمل من شانه
()3
أن حيمل خطرا على املشروع ( )2ألهنا أكرت املخاطر اليت يتعرض هلا املستثمرون االجانب
()4
وبعض العقود نصت على االعفاء من املخاطر يف حاالت املخاطر السياسية إسوة ابلقوة القاهرة
وقد نص قانون االستثمار املصري رقم 8لسنة  1997على محاية املستثمرين من هذه االخطار.
ورغم وجود البنود العقدية حلماية املستثمر من املخاطر السياسية اال أنه توجد بعض املخاطر السياسة يصعب
تفاديها لعدم إمكان توقعها كاحلروب ،واالضطراابت السياسية واالنقالابت العسكرية واليت ستدخل ضمن
إطار القوة القاهرة ،ويف هذا املقام أشار رأي يف الفقه ( )5إىل أن خماطر التعاقد بنظام  B.O.Tابتت معلومة
وميكن التقليل من آاثرها.
إال أن بعض صور املخاطر اليت مت التعرض هلا ميكن تفاديها عن طريق دراسة جدوى تشمل كافة جوانب
املشروع املالية ،والفنية ،والقانونية ،واهلندسية ،فقد أظهرت التطبيقات أن بعض املخاطر حتدث لعدم وجود
دراسات جدوى ،أو عدم تناسب ما ورد يف دراسة اجلدوى مع الواقع .لذا البد من دراسات علمية حىت تكون
النتائج مرضية وبعيدة عن العشوائية.
و لقد نظم قانون االستثمار اللييب رقم  9بسنة  ،2010هذا النوع من املخاطر يف املادة  23اليت تنص على
أنه " ال جيوز أتميم املشروع أو نزع املليكة أو االستيالء اجلربي عليه أو مصادرته أو فرض احلراسة أو التحفظ
أو التجميد أو إخضاعه إلجراءات هلا نفس التأثري إال مبوجب قانون أو حبكم قضائي ويف مقابل تعويض عادل
ويشرتط أن تتخدد هذه االجراءات بصورة غري متييزية وحيتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة
للمشروع عند اختاد اإلجراءات ويسمح بتحويل قيمة التعويضات ابلعمالت القابلة للتحويل يف فرتة ال تتجاوز

( ) 1د .عارف صاحل خملف ،د .عالء حسني علي ،عقود البوت دراسة يف تنظيم القانوين لعقد البناء والتشغيل ونقل امللكية ،مرجع سبق ذكره –
ص ،20حممد حممود عبد هللا يوسف ،املخاطر االقتصادية واملالية ملشروعات  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره – ص.3
( )2د .أمحد سالمة بدر ،العقود اإلدارية وعقود  .B.O.Tمرجع سبق ذكره – ص 381حممد عبد هللا يوسف .املرجع السابق الذكر -ص,3
د .عارف صاحل خملف ،د .عالء حسني علي ،املرجع السابق الذكر -ص.21
( )3د .كمال طلبة املتويل سالمة ،النظام القانوين لعقود البناء والتشغيل ونقل امللكية  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص.49
( )4د .وائل حممد السيد إمساعيل ،املشكالت القانونية اليت تثريها عقود  B.O.Tوما مياثلها ،مرجع سبق ذكره– ص.55
( )5أمحد هادي ديك ،عقد  ،B.O.Tوأثره على إحداث التنمية املستدامة مرجع سبق ذكره ،ص.45
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سنة من اتريخ صدور القانون أو احلكم وأبسعار الصرف عند التحويل ،وهو ذات ما تضمنته الالئحة التنفيذية
للقانون يف املادة  43منها.
ويالحظ على املادة أهنا تضمنت النص على محاية املستثمر من املخاطر السياسية اليت تقوم بناء على تدخل
الدولة ِمثلة يف السلطة التشريعية ،أو اإلدارة ابملنع من أي مساس ابملشروع بال أتميم أو نزع امللكية أو االستيالء
اجلربي أو املصادرة أو فرض احلراسة أو التحفظ أو التجميد ،أو أي إجراء من شأنه أن خيلق ذات التأثري .فقد
عدد النص حاالت شىت قانونية حتول بني املستثمر واملشروع واستثناء على هذا األصل أجاز املشرع أن يتم
ذلك بناء على قانون أو حكم قضائي مع تعويض املستثمر تعويضا عادال ،وحقه يف حتويل قيمة التعويض
للخارج.
وابلرغم من احلماية الظاهرية اليت جاء هبا النص إال أن يد الدولة ال تزال طليقة يف إمكان إصدار قانون
ابلتأميم أو نزع امللكية.
فهنا النهى يقف موقفا وسطا فهو مل مينع يد الدولة هنائيا يف إصدار القانون ،كما فعلت شروط الثبات
التشريعي يف بعض العقود مع االجانب سيما يف قطاع النفط ،ومل يطلقها دون تقييد يف حرمان املتعاقد من
استثماره ،كما أنه حيمل ضماانت ،وذلك أن احلكم القضائي يصدر بعد فحص ومتحيص ،وإجراءات تكفل
تعدد درجات التقاضي.
ومواجهة مجيع املخاطر تتم ابالتفاق عند املفاوضات إلبرام العقد ،وأيضا ابلتأمني عليها لدى املؤسسات
الدولية واحمللية املختصة بضمان االستثمار .وهذا ما أجازته املادة  47من قانون االستثمار .مبراعاة االتفاقيات
الدولية املربمة بني ليبيا وغريها من الدول ،ويف حدود املعاملة ابملثل.
وبعد االنتهاء من دراسة صور املخاطر ،ننتقل لدراسة أسباهبا وذلك يف املبحث الثاين.
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املبحث الثاين :أسباب املخاطر.

ترتبط .عقود  BOTيف التطبيق بوجود املخاطر ،ويف عقود الدول النامية تتعلق بعدة أسباب ميكن إمجاهلا
يف:
املطلب األول :عدم مالءمة التشريعات لتطبيق عقود .B.O.T
تشريعات بعض الدول اليت استخدمت عقود  B.O.Tتعد غري متطورة ،فبعضها يرجع إىل عهد الدولة
املتدخلة " ،وال تنتهج سياسات اخلصخصة " ( )1وبذلك فهي ال تشجع االستثمار الوطين أو االجنيب اخلوض
(.)2
يف ِتارب استثمارية يف تلك الدول ،األمر الذي حيتاج لتطوير قوانينها فيما يعرف "ابلتهيئة القانونية"
وِتب اإلشارة هنا إىل أن عقد  B.O.Tخيتلف عن اخلصخصة ،اليت تعين انتقال ملكية املشروع للقطاع
اخلاص بشكل هنائي ،يف حني أن عقد  B.O.Tهو وسيلة اقتصادية قانونية إلنشاء أو تشغيل مرفق عام،
يعود ملكيته للدولة بنهاية العقد ،واألصح القول أبن هذه الدول ال تنتهج سياسات الشراكة مع القطاع اخلاص
وليس اخلصخصة.
ويشري الفقهاء إىل أن عدم مالءمة تشريعات  B.O.Tهي السبب يف فشل مشاريعها .ففي مصر مثال
ذهب رأي يف الفقه ( )3إىل أن قانون املرافق العامة يف مصر ال يتالءم مع التطورات احلديثة ،وغياب التنظيم
التشريعي الشامل واللجوء للمعاجلات اجلزئية ،كما ذهب رأي أخر ( )4إىل أن عدم إعداد تشريع متكامل
وموحد من احلكومة املصرية ،والدخول يف تطبيق هذا النظام كان له أثر سليب على التجربة املصرية.
ويردد الفقه اجلزائري أيضا ذات األمر ،إذ أن حداثة التطبيق هلذا النظام وعدم مواكبة التنظيم احلكومي له
(.)5
كانت سببا يف عدم جناح بعض تطبيقاته
ونصت بعض تشريعات الدول العربية على حوافز استثمارية تضمنتها قوانني االستثمار ،كقانون االستثمار
العراقي

(.)6

( )1د .يوسف حممود ،د .عدانن العربيد ،رامي كاسر اليقة ،نظام البناء والتشغيل والتحويل  B.O.Tمرجع سبق ذكره– ص.189
( )2حممد عبد هللا يوسف ،املخاطر االقتصادية واملالية ملشروعات  ،B.O.Tمرجع سبق ذكره – ص.9
( )3د .جابر جاد نصار ،عقد  B.O.Tوالتطور احلديث لعقد االلتزام_ ،القاهرة ‘دار النهضة العربية ‘الطبعة األوىل ‘بدون اتريخ -ص.90
( )4د .وائل حممد السيد إمساعيل املشكالت القانونية اليت تثريها عقود  B.O.Tوما مياثلها ،مرجع سبق ذكره ،ص.11
( )5حممد صالح ،د .البشري عبد الكرمي ،أسلوب البوت كألية لتشييد مشروعات البنية التحتية ،مرجع سبق ذكره ،ص.188
( )6حول هده االمتيازات انظر د .عارف صاحل خملف ،د .عالء حسني علي ،عقود البوت ودراسة التنظيم القانوين بعقد البناء والتشغيل ونقل
امللكية ،مرجع سبق ذكره ،ص.190
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وحول هذا االمر ذهب الفقه العراقي ( )1إىل أنه " ميكن للعراق االستفادة من هذا العقد يف جمال البنية التحتية
وإعادة النهوض هبا وترجيح العمل هبذا العقد بعد إجياد البيئة القانونية املتمثلة ابلتشريعات املناسبة حلماية
االقتصاد الوطين " ولنا أن نتساءل عن مدى مالئمة التشريع اللييب لتنظيم عقود ال B.O.T؟
إن االجابة عن هذا التساؤل ال ميكن أن تكون وافية خالل هذه املرحلة من البحث ،إذ أنه مل يتم التطرق
لكافة جوانب القانون فيما يتعلق بعقود .B.O.T
ولكن ميكن القول إن القانون اللييب قد ابدر لتنظيم عقود  .B.O.Tألول مره وفقا لالئحة العقود االدارية
لسنة  ، 2007بعد انتشار استخدام هذا النظام العقدي يف دول العامل .وأن االنتقاد بعدم وجود تشريع يف ليبيا
يتناىف مع الواقع القانوين اللييب ،ويصدق يف غريها من الدول ،وإن كانت بعض مواد الالئحة حمل انتقاد.
املطلب الثاين :غي اب الشفافي ة:
تتسم مشروعات البوت ابلتعقيد لتعدد االطراف ،وتنوع العقود .ولطول املفاوضات .اليت تقوم على املعلومات
والبياانت إلبرام العقد وهذه البياانت البد أن تتسم ابلشفافية ( )2سواء يف مرحلة املفاوضات أو طرح املشروع
وترسيته ،وكذلك تنفيذ العقد املربم.
فغياب الشفافية يؤثر سلبا يف قيام القطاع اخلاص ابلتعاقد ( )3ويؤثر ابلسلب أيضا على الدولة ألن غياهبا يؤدي
(.)4

لعدم وجود منافسة حقيقية يف اختيار الشريك االنسب
و يشري تقرير أصدرته املنظمة العاملية للشفافية إىل تدين نسبتها يف الدول العربية ،فمن بني  8دول عربية مشلتها
()5
املسوحات ،هبا اتين عشر دولة ذات معدالت شفافية متدنية
( )1نفس املرجع السابق -ص ، 11ويف نظرة تفاؤلية يذهب الباحثان إىل أن العقد " سيحقق قفزات متسارعة يف النمو االقتصادي فضال عما
يوفره هذا العقد من مزااي للمستثمر " ص ،11-يف نفس املعىن من الفقه املصري انظر د .كمال طلبة املتويل سالمة ،النظام القانوين لعقود البناء
والتشغيل ونقل امللكية مرجع سبق ذكره .91-
( )2الشفافية ((تعين التنسيق بني الشركاء من خالل رؤية واضحة لِلسباب اليت ينتهجها كل شريك لتنفيذ االهداف املوضوعة مع التعامل بصدق
ووضوح مع التغريات ال داخلية واخلارجية اليت حتدث خالل فرته الشراكة)) الشراكة بني القطاع العام واخلاص مرجع سبق ذكره ،ص.9
( )3نفس املرجع السابق -ص 3وأيضا د .كمال طلبة املتويل سالمة ،النظام القانوين لعقود البناء والتشغيل ونقل امللكية ،مرجع سبق ذكره -
ص ,91د .يوسف حممود ،د .عدانن العربيد ،رامي كاسر اليقه ،نظام البناء والتشغيل والتحويل  B.O.Tمرجع سبق ذكره ص ,189من ذلك
مثال إحجام املتنافسني على االشرتاك يف عمليات التوريد لعدم يقينهم يف نزاهة العملية وشفافيتها مع التكاليف الباهظة هلذه املشاريع لذا جيب
وضع أسس توريد موضوعية تقوم على الشفافية والوضوح ،نفس املرجع-ص.189
( )4نفس املرجع السابق -ص 189وأيضا حممد عبد هللا يوسف ،مرجع السابق الذكر -ص .9
( )5مشار إليه يف حبت حممد حممود عبد هللا يوسف ،املخاطر املالية واالقتصادية ملشروعات البوت مرجع سبق ذكره ،ص 9د .يوسف حممود،
عدانن العربيد ،رامي كاسر اليقة ،نظام البناء والتشغيل والتحويل  B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص.189
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وهذا ما أعلنت عنه وزارة املالية يف السودان ،كأحد أسباب فشل مشروع طريق عطربه  -هيا ،ومشروع أخر
لتأهيل الطريق السريع ،وكذلك احلال يف لبنان إذ أثر افتقاد الشفافية يف جناح العقود وأدى خللق رأي مضاد
هلا ،وهذا األمر ينصرف لسوراي أيضا ( )1ولذلك جيب إرساء مبدأ الشفافية يف مجيع مراحل التعاقد ،حىت تكون
البيئة االستثمارية أكثر جداب.
وغياب الشفافية يرتبط ابلفساد أبنواعه يف الدول النامية بشكل عام فال ميكن للقانون مهما بلغت درجه إتقانه
وصياغته أن يعمل على جناح املشروعات طاملا أن االدارة القائمة عليه ينتاهبا الفساد.
ولذا فإنه قبل النص على الشفافية كمبدأ حيكم التعامل وفق عقود  B.O.Tفإنه جيب إصالح اجلهاز االداري
داخل الدولة ومنع الفساد أبنواعه.
املطلب الثالث :عدم قدرة اإلدارة على إنفاذ مشاريع.B.O.T
أظهرت بعض التطبيقات العملية لعقود  B.O.Tعدم جاهزية االدارات احلكومية للتعامل مع هذا النوع
()2

من العقود
وقد أفصحت وزارة املالية السودانية عن هذا االمر ،كسبب من أسباب فشل مشاريع  B.O.Tفيهاِ ،ما
(.)3
جعلها تتأىن فيما بعد يف املفاوضات لعقود أخرى
وقد أخد هذا العجز مظاهر متعددة ميكن ذكرها ،من استقراء ِتارب بعض الدول كما يلي:

( )1انظر يف ذلك على التوايل :أمرية علي حممد امل كي ،عبد املطلب البغوفِ ،تربة نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية يف السودان ،مرجع سبق
ذكره ،ص ، 12د .وليد حيدر جابر ،التفويض يف إدارة واستثمار املرافق العامة ،مرجع سبق ذكره ،ص ,195حممد حممود عبد هللا يوسف املرجع
السابق الذكر ص ,13-12يوسف حممود ،عدانن العربيد ،رامي كاسر اليقة املرجع السابق الذكر -ص.194
( )2يوسف حممود ،عدانن العربيد ,رامي كاسر اليقة ,نظام البناء والتشغيل والتحويل  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص ,190وتشري دراسة
ملنظمة االسكوا أن اداء املنطقة العربية ضعيف نسبيا يف استقطاب رؤوس االموال من القطاع اخلاص لتمويل املشاريع الكربى يف البنية التحتية،
واقرتحت الدراسة إنشاء برانمج للشراكة مع املنطقة العربية بني القطاعني العامل واخلاص ودورا نشطا لالسكوا يف إطار هذا الربانمج ،الشراكة بني
القطاع العام واخلاص لتنمية البىن التحتية يف املنطقة العربية ،حقوق النشر حمفوظه لالسكوا منشور على UN NE/ESCWA/2013/4
( )3أمرية علي حممد املكي ،عبد املطلب البغوفِ ,تربة نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية يف السودان ،مرجع سبق ذكره ،ص ,170حممد حممود
عبد هللا يوسف ،املخاطر االقتصادية واملالية ملشروعات  B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص ,18د .حممد صالح ,د .البشري عبد الكرمي ,أسلوب
البوت كألية لتشييد مشروعات البنية التحتية ،مرجع سبق ذكر -ص.195
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هذا االمر أدى إىل حرمان املواطنني من خدمات املشروع ،كما حدث يف مشروعات الطرق يف بعض الدول

النامية ،اليت فرضت فيها رسوم مرتفعةِ ،ما أدى إىل وجود طريق عام لِلغنياء فقط ( )1و اختالف سعر اخلدمة
من عقد ألخر (. )2
و هذا ما حدث يف مصر ملشروع تنقية مياه الشرب ،واختالف الشركة مع احلكومة حول سعر املرت املكعب،
الذي رأت فيه األخرية ،مراعاة حمدودي الدخل ،بينما املستثمر متمسك بتناسب السعر مع متوسط االسعار
العاملية(. )3
والئحة العقود االدارية مل ترتك مسألة االسعار دون حتديد ،بل وضعت ضوابط عدة لتحديدها يف نصوص
متفرقة.
فقد نصت املادة  139من الالئحة املذكورة ،واليت جاءت بصدد تنظيم عقود  ,B.O.Tيف الفقرة ج ،بعد
أن أانطت ابجلهة االدارية وضع متطلبات املشروع على أنه تضع اجلهة االدارية :ج -تقرير سعر شراء املنتج أو
اخلدمة خالل الفرتة اليت حتت مسؤولية املقاول وأي تغيري يف السعر وأسلوب حتديده وتغيريه بناء على متطلبات
ِتارية أو نتيجة لتغيري مستوى وطبيعة اخلدمة.
يالحظ أن الالئحة مل تستبعد احتمال تغري االسعار ،واضعة بذلك فرضني إما تغري السعر بناء على تغري
مستوى وطبيعة اخلدمة ،أو بناء على متطلبات ِتارية ،فالفرضية االوىل ميكن أن يؤثر تغيري مستوى وطبيعة
اخلدمة يف السعر بزايدة التزامات املتعاقد لتغيري مستوى اخلدمة .أما الفرضية الثانية فتتعلق ابملتطلبات التجارية
اليت تنصرف لِلمور االقتصادية اليت تالزم عملية تنفيذ العقد طويل املدة.
كما نصت الالئحة يف املادة  14على قواعد حتديد االسعار ابلنص على أنه " تضع اجلهة طالبة التعاقد
تقديراهتا لِلسعار بقدر ما ميكن من الدقة ومراعاة ما يلي- :
 .1االستعانة أبسعار السوق مع أخد أسعار املشروعات أو التوريدات السابقة والنمطية بعني االعتبار.
( )1د .أمل جناح البشيبشي ،نظام البناء والتشغيل والتحويل  ,B.O.Tمرجع سابق ذكره ،ص.12
( )2حممد حممود عبد هللا يوسف ،املرجع السابق الذكر -ص ,11يف نفس املعىن يوسف حممد ،عدانن العربيد ،رامي كاسر اليقة ،املرجع السابق
الذكر -ص.192
( )3حممد حممود يوسف ،املخاطر االقتصادية واملالية ملشروعات - B.O.Tص ,11ويشر رأي يف الفقه إىل أن الواقع املصري فيما يتعلق
بتطبيق عقود  B.O.Tكألية قانونية واقتصادية لتنفيذ مشروعات البنية األساسية قد شهد العديد من السلبيات اليت كان هلا أبلغ الضرر على
االقتصاد املصري ،وكذلك على جناح التجربة املصرية املتعلقة بعقود البوت ،د .وائل حممد السيد إمساعيل ،املشكالت اليت ثتريها عقود ال لBOT
وما مياثلها‘مرجع سبق نكره -ص.10
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توضع تقديرات االسعار إما مبقطوع إمجايل أو على أساس سعر الوحدة مضرواب يف عدد الوحدات
املطلوبة...

.3

توضع تقديرات أسعار التوريدات من اخلارج الثمن وسائر تكاليف الشحن والنقل والتأمني على البضاعة
عن املخاطر احملتملة والرسوم والضرائب املتعلقة هبا.

ب -أن تبني اجلهة طالبة التعاقد بوضوح االسس اليت استندت إليها يف تقديراهتا لِلسعار واجلهة أو اجلهات
اليت استعانت هبا يف وضع هذه التقديرات.

وإلزام الالئحة بتطلب االسس املستند هلا يف التقدير واجلهة اليت قامت هبا يعد ضابط يلزم االدارة يف االستناد
ألسس علمية ،بعيداً عن العشوائية ،ويف ذات الوقت جيعل من السهل رقابة االدارة يف تقدير االسعار ،وهي
مسألة مفصلية يف العقد .وهذه الضوابط حتكم نشاط اإلدارة قبل الدخول يف مرحلة إبرام العقد.
كما تضمنت املادة  21من الئحة العقود االدارية ،أحكام تتعلق ابألسعار ،بعد إجراء املناقصة ،وقبل إبرام
العقد ،حيث تنص على أنه " جيب أن حيتوي حمضر الرتسية الصادرة عن جلنة العطاءات على البياانت التالية-:
و -جدول ابألسعار وقت فتح املظاريف
ط -كشوفات مقارنة وحتليل االسعار
ك -ما يفيد مالئمة االسعار ...

وذلك حىت التأكد من إبرام العقد وفق الضوابط واالسس اليت جاءت هبا النصوص واتفاق االسعار مع السائد
يف التعاقد يف زمن إبرام العقد ،وأيضا لتثبيت األسعار ومعرفتها يوم فتح املظاريف.
ونظمت املادة  33من الالئحة قواعد إعداد قائمة االسعار من قبل مقدمي العطاءات وتتمثل يف مراعات
حتديد االسعار ابلعملة الليبية وتكون العملة الليبية هي االساس يف املناقصة .وحتدد مجيع األسعار على أساس
قاعدة واحدة (ف قرة ب) وتطلبت حتديد سعر كل صنف على أساس الوحدة عدا أو وزان (فقرة ه ) ،ال يعتد
أبي عطاء حتدد أسعاره على أساس خفض نسبة مئوية عن أسعار أقل عطاء يقدم يف املناقصة (فقرة ز) ،وإذا
أغفل املتعاقد يف عقود التوريد حتديد سعر كل صنف عد ذلك امتناعا عن الدخول يف املناقصة هلذا الصنف
(فقرة ط).
وللجنة العطاءات مراجعة االسعار املقدمة يف العطاءات وإجراء التصحيحات إذا اقتضى األمر ذلك،
واملقارنة بينهما وبني أسعار السوق واالسعار الواردة ابلتقديرات.
ويالحظ أن هذه النصوص جاءت مبعاجلة شاملة لِلسعار ،وكيفية حتديدها ،والضوابط اليت تلزم االدارة،
والتصحيحات الواقعة عليها ،فضال عن حتديد السعر ابلعملة الليبية.
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ويف املادة  49تلزم مراجعة االسعار ومقارنتها ابألسعار السابق التعاقد عليها لِلعمال ،أو أصناف التوريد،
وللجنة إلغاء املناقصة الرتفاع األسعار ،وهدف النص األخذ يف االعتبار األسعار السابقة لئال حتيد اإلدارة
عنها ،ولتسهل عملية الرقابة عليها.
كما أجازت املادة  53إلغاء املناقصة إذا كانت قيمة العطاء األقل تفوق بنسبة  %20أو أكرت القيمة
التقديرية املوضوعة له.
واملادة  54أجازت استبعاد العطاءات اليت تقل قيمتها بنسبة  %30عن االسعار التقديرية للمشروع.
ويالحظ أن الالئحة عنيت مبسألة األسعار يف التعاقد ،كما يالحظ أنه فيما عدا املادة  139اليت تتعلق
بتحديد سعر اخلدمة أو املنتج جلمهور املستهلكني ،فإن املواد  ،54 – 53 – 49 – 33 -14مل تنظم
أسعار اخلدمة للمستهلك ،إال أهنا تتعلق ابألسعار يف املراحل االوىل للعقد ،واليت ستؤثر حتما يف أسعار املنتج
أو اخلدمة بشكل هنائي يف حالة إبرام العقد.
اثنيا :ارتفاع تكلفة املشروع
ارتفعت تكاليف املشروعات يف الدول النامية ( ،)1فمثال يف مصر ارتفعت نفقات تشغيل مشروعات الكهرابء
( )2وابستقراء تكاليف بعض املشروعات الواردة يف دراسة مت االشارة إليها ( )3يالحظ ارتفاع التكلفة يف الدول
النامية واآلخذة يف النمو ،اليت تصل منها على سبيل املثال  920مليون دوالر أمريكي ،إلنشاء حمطة كهرابء
يف اهلند ،ونفس املبلغ حملطة مياه وتصل إىل  4مليار دوالر االرجنتني ،بينما يف دول متقدمة كأسرتاليا بلغت
تكلفة إنشاء ميناء سيدين  550مليون دوالر أمريكي.
ورمبا مرجع تباين هذه التكاليف بني الدول املتقدمة وغريها ،الفساد االداري واملايل الذي تعاين منه الدول
النامية ،فضال عن أتخر اهليكل االداري واالجهزة االستشارية اليت تقدم املشورة ،ودراسات اجلدوى ،يف حني
على العكس جند الدول املتقدمة تكون تلك الدراسات تنطبق مع الواقع.

( )1حممد متويل دكروري ،الشراكة مع القطاع اخلاص مع الرتكيز على التجربة املصرية مرجع سيق ذكره ،ص.12
( ) 2الحظ بعض املختصني أن أسعار أول حمطة مت التعاقد عليها يف مصر تعد األكثر ارتفاعا من حيث السعر ،ابلرغم من أن املنطق يقضى أبن
االسعار ترتفع وال تنخفض ،مشار إليه يف مؤلف د .جابر جاد نصار ،عقود  O.T.Bوالتطور احلديث لعقد االلتزام ‘مرجع سبق نكره ،ص60
حممد حممود عبد هللا يوسف ،املخاطر االقتصادية واملالية ،ملشروعات ,B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص ،11د .عارف صاحل خملف ،وعالء حسني
علي ،عقود البوت دراسة يف التنظيم القانوين لعقد البناء والتشغيل ونقل امللكية ،مرجع سبق ذكره ،ص.10
( )3انظر شكل رقم 1مشار إليه يف حبث د .حممد صالح ‘د  .البشري عبد الكرمي ‘أسلوب البوت كآلية لتشييد مشروعات البنية التحتية ‘مرجع
سبق نكره_ص197
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اثلث ا :ارتفاع سعر اخلدمة للمستهلكي.

ارتفاع أسعار التشغيل سيؤثر على أسعار اخلدمة اليت يتلقاها املستهلك .وأحياان حيدث املغاالة يف أسعار

املدخالت من جانب الشركة ،وزايدة يف تكاليف التمويل ،فيمثل عبء على املستهلك ،حبيث تفرض على
املستهلك أسعار عالية عند بدء التشغيل (. )1
وابلنسبة للقانون اللييب فقد حددت الالئحة يف املادة  139منها هذا األمر بتقرير حق اإلدارة يف حتديد سعر
اخلدمة للمشرتي ،على الوجه السابق بيانه.
رابع ا :حصول املستثمرين على منافع ال تتناسب مع تكلفة املشروع.
لوحظ يف تطبيقات عقود  ،B.O.Tحصول املستثمرين على أراضي شاسعة عند تنفيذ بعض املشاريع
()2
كالطرق السريعة ،واليت تفوق حجم متويل املشروع ابلكامل ،وهذا يؤدي إلهدار استخدام املوارد العامة
(.)3
ويرجع بعض اآلراء ذلك إىل عدم خربة املفاوض احمللي
وقد نص قانون االستثمار رقم 9لسنة  2010يف املادة  17على جواز انتفاع املستثمر ابلعقارات الالزمة
لتشغيل املشروع سواء كانت عامة أو خاصة ،وذلك استثناء من القوانني املتعلقة ابمللكية.
وال خيفي ما يف االنتفاع ابلعقارات اململوكة ملكية خاصة ،من املساس حبق امللكية ،فضال عن قيام الدولة
بتعويض املالك االصليني وفق القواعد القانونية السارية.
هذا وحيسب لقانون االستثمار اللييب أنه وفق الالئحة التنفيذية للقانون ،ويف املادة  4اليت تضمنت حتضري
املواقع وختطيطها للمستثمر ،نصت على حتديد مقابل االنتفاع وفق التشريعات النافدة ويتم تسجيل العقارات
واالراضي ابسم الدولة.
( ) 1د .كما حدث يف مشروع طريق عطربة_هيا ابلسودان بعد أن مت إنشاء احملطة ،مل يتم إرجاع رأس املال وأتخر الدفع ِما زاد يف التكلفة وأدى
لزايدة األعباء على الدولة ،وأيضا يف لبنان ،حيث ارتفع سعر الوحدة املخابراتية يف عقود اهلاتف اخللوي ِما جعلها األعلى يف الدول العربية ،انظر
يف ذلك علي التوايل أمريه حممد املكي ،عبد املطلب البغوفِ ،تربة نظام بناء والتشغيل ونقل امللكية يف السودان ،مرجع سبق ذكره ،ص .188د.
وليد حيدر جابر ،التفويض يف إدارة واستثمار املرافق العامة ،مرجع سبق ذكره ،ص  ,458وحول هذا املوضوع انظر أيضا ،د .يوسف حممود ،د.
عدانن العربيد ،رامي كاسر اليقة ,نظام البناء والتشغيل والتحويل  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص.192أمل جناح البشيبيشي ,نظام البناء
والتشغيل والتحويل  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص .11د .وائل حممد السيد إمساعيل ،املشكالت القانونية اليت تثريها عقود  B.O.Tوما
مياثلها ،مرجع سبق ذكره ،ص.54
()2د.أمل جناح البشيبيشي ،نظام البناء والتشغيل والتحويل  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص .11د .وائل حممد السيد إمساعيل ،املشكالت
القانونية اليت تثريها عقود  B.O.Tوما مياثلها ،مرجع سبق ذكره ،ص.54
( )3أمريه علي حممد املكي ،عبد املطلب البغوف ,املرجع السابق الذكر -ص 188
178

السنـــة 2021م

العدد األول
خامسا :التوسع يف منح االعفاءات الضريبية.

لوحظ يف بعض عقود  ،B.O.Tقيام احلكومة مبنح مزااي ،وإعفاءات ضريبية ،والقروض أبسعار خمفضة،
(.)1
وهذه املبادئ تتناىف مع حرية السوق
وهذا املأخذ ينطبق على قانون االستثمار اللييب ،الذي توسع هو اآلخر يف منح االعفاءات للمستثمرين إذ
تقضى املادة  10منه على أنه " يتمتع املشروع االستثماري اخلاضع ألحكام هذا القانون ابملزااي األتية- :
 .1إعفاء اآلالت واملعدات واألجهزة الالزمة لتنفيذ املشروع من كافة الضرائب والرسوم اجلمركية ،ورسوم
خدمات التوريد ،وغريها من الرسوم والضرائب ذات األثر املماثل ،وال تشمل االعفاءات الواردة يف
.2

.3

.4

.5

.6
.7

هذه الفقرة الرسوم املفروضة مقابل خدمات كروسم امليناء والتخزين واملناولة.
إعفاء التجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل واألاثث ومستلزمات واملواد األولية ومواد الدعاية
واالعالن ذات العالقة بتشغيل وإدارة املشروع ملدة مخس سنوات من كافة الرسوم والضرائب أاي كان
نوعها أو مصدرها.
إعفاء السلع املنتجة لغرض التصدير من ضريبة االنتاج ومن الرسوم والضرائب اجلمركية املفروضة على
التصدير.
إعفاء املشروع االستثماري من ضريبة الدخل عن نشاطه ملدة مخس سنوات يبدأ احتساهبا من اتريخ
االذن مبزاولة النشاط.
إعفاء عوائد احلصص واالسهم الناِتة عن توزيع أرابح املشروع االستثماري أثناء فرتة اإلعفاء وكذلك
االرابح الناِتة عن دمج املشروع أو بيعه أو تقسيمه أو تغيري شكله القانوين من كافة الضرائب والرسوم
املستحقة وذلك كله خالل فرتة االعفاء.
إعفاء األرابح الناِتة عن نشاط املشروع إذا ما أعيد استثمارها.
إعفاء كافة احملررات والتصرفات واملعامالت والوقائع اليت ينشئها أو يربمها أو يستعملها املشروع
االستثماري من ضريبة الدمغة املقررة مبوجب أحكام التشريعات النافدة وللمستثمر ترحيل اخلسائر اليت

تلحق مبشروعه خالل سنوات االعفاء إىل السنوات الالحقة.
ويالحظ أن هذا النص تضمن توسع غري مربر يف االعفاءات من الضرائب والرسوم أبنواعها ودون قيد ،إال
ما جاء يف بعض الفقرات بتأقيت مدة اإلعفاء خبمس سنوات ،واليت تتجاوز اعتبارات جذب االستثمار ومل
يكتف قانون االستثمار هبذه املزااي بل نص على أخرى إضافية يف املادة  ،15وهي جوازية ميكن منحها ملدة
( )1د .أمل جناح البشبيشي ،نظام البناء والتشغيل والتحويل  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص.12-11
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ثالث سنوات للمشروعات اليت يثبت أهنا تساهم يف حتقيق األمن الغذائي ،أو تستخدم ِتهيزات حتقق وفر
للطاقة أو املياه أو تسهم يف محاية البيئة ،أو حتقيق التنمية املكانية.
ويف احلقيقة أن هذا النص حيمل مثالب أشد من سابقه ،ذلك أنه جعل احلفاظ على البيئية أو توفري مصادر
الطاقة مكافأة لل مستثمر جيازى عنها إبعفاء إضايف ،وهذا االمر يتناىف مع التشريعات احلديثة اليت ابتت
حتمي البيئة ومصادر الطاقة ،سيما الناضبة منها بشكل إلزامي ،والذي حتما لن جيده املستثمر حىت يف
تشريعات بلده األصلي.
سادسا :السماح لألجانب بتملك مشروعات اسرتاتيجية.
أن متكني امل ستثمر من متلك بعض املشاريع احليوية قد جيعل من احملتمل التحكم يف سياسة الدولة الداخلية
واخلارجية ،لسيطرة رؤوس االموال االجنبية ،وهذا االمر قد يصعب التعامل معه يف املستقبل ويضر
(.)1
ابالستقالل الوطين والسيادة ،خاصة مع طول املدة ،وفقدان السيطرة على املشروع
سابعا :قيام املستثمر االجنيب ابحلصول على التمويل الالزم من لألسواق احمللية.
(.)2

حدث يف متويل املشروعات املقامة بنظام  ،B.O.Tأن مت توفري التمويل من البنوك احمللية
حيث يقوم املستثمرون بشراء معدات وأجهزة من اخلارج فيؤدي ذلك لزايدة الطلب على العمالت األجنبية،
والضغط على املتاح من السيولة يف السوق الداخليِ ،ما يؤدي الخنفاض قيمة العملة الوطنية ،واإلضرار هبا،
(.)4
( )3وانكماش األرصدة االجنبية هبده املصارف

( )1أمحد حممد أمحد خبيت ،تطبيق عقد البناء والتشغيل واإلعادة  ,B.O.Tيف تعمري االوقاف العامة واملرافق العامة ،مرجع سبق ذكره ،ص-33
 ، 34حممد متويل دكروري .الشراكة مع القطاع اخلاص مع الرتكيز على التجربة املصرية ،مرجع سبق ذكره ،ص ,18أمريه علي حممد املكي ،عبد
املطلب البغوفِ ،تربة نظام البناء والتشغيل ،ونقل امللكية يف سودان ،مرجع سبق ذكره ،ص .188
( )2د .أمحد حممد أمحد خبيت ،نفس املرجع السابق ،ص  ,33د .عارف صاحل خملف ،د .عالء حسني علي ،عقود البوت دراسة يف التنظيم
القانوين لعقد البناء والتشغيل ونقل امللكية ،مرجع سبق ذكره ،ص ,9نواف العقيل العجارمة ،عقد البناء والتشغيل ونقل امللكية  B.O.Tيف
النظام القانوين االردين ،اجلامعة األردنية ‘جملة دراسات الشريعة والقانون ،اجمللد ‘ 40ملحق 1ح ،2013ص.1053
( )3جابر جاد نصار ،عقود  B.O. Tوالتطور احلديث لعقد االلتزام ،ص ,57د .علي حممد ،عبد املطلب البغوفِ ,تربة نظام البناء والتشغيل
ونقل امللكية يف السودان ,مرجع سبق ذكره ،ص ,160د.يوسف حممود ,د .عدانن العربيد ,رامي كاسر اليقة ,نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية
مرجع سبق ذكره ،ص.190
( )4حممد عبد هللا يوسف ،املخاطر االقتصادية واملالية ملشروعات  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص.11
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وهذا ما حدث يف مصر عند إنشاء حمطة كهرابء سيدي كرير ،ابقرتاض مبلغ  400مليون دوالر من البنوك
(.)2
املصرية ( )1وكذلك يف بعض عقود الفلبني اليت سامهت فيها احلكومة بنسبة %25
وال خيفى ما يف هذا االمر من أضرار اقتصادية على الدولة املضيفة ،فضالً عن أنه يتعارض مع هدف
 ،B.O.Tاألساسي وهو التمويل اخلارجي للمشروعات ِما يؤثر على امليزانية العامة.
ونصت تشريعات بعض الدول على ربط املوافقة على مشروع  B.O.Tمن قبل املستثمر ،لتمويل املشروع
(.)3
من اخلارج ،من ذلك اهلند والصني والفلبني بنغالديش والباكستان وماليزاي وفيتنام
ويف ليبيا نص قانون االستثمار لسنة  ،2010على حق املستثمر االقرتاض من املصارف ومؤسسات التمويل
احمللية واألجنبية وفقا للتشريعات النافدة (م  12من القانون ،وم 3من الالئحة التنفيذية للقانون) خمالفا بذلك
االِتاهات احلديثة يف االعتماد على التمويل اخلارجي ،سيما لعقود البوت اليت ظهرت كألية اقتصادية مقصودها
األول التمويل للمشروعات يف الدول اليت تفتقد ذلك.
والنص السابق يتطلب تدخال تشريعا إللغائه ،أو على األقل تقييده ابلنسبة لعقود  ،B.O.Tاليت يقع فيها
التمويل على القطاع اخلاص.
اثمنا :حتويل املستثمر أرابحه للخارج دون قيود.
قيام املستثمر بتحويل أرابحه للخارج ،يؤثر على ميزان املدفوعات )4( ،حيث يؤدي الختالله ،ويؤثر على
(.)5

حجم السيولة يف السوق احملليةِ ،ما يؤدى لصعوبة حتقيق ميزات التعاقد بنظام B.O.T
و يؤثر أيضا يف اخنفاض حصة االقتصاد الوطين من عائدات االستثمار ،لتحويلها للخارج (. )6

( )1د .جابر جاد نصار ،املرجع السابق الذكر ،ص  58-57وص .60أ .حممد صالح .د .البشري عبد الكرمي ،أسلوب البوت كألية لتنفيذ
مشروعات البنية التحتية ،مرجع سبق نكره ،ص ,12د .يوسف حممود ،د .عندان العربيد ،رامي كاسر اليقة ،املرجع السابق الذكر -ص.,192
( )2مشار إليه يف حبث حممد حممود عبد هللا يوسف ،املرجع السابق الذكر -ص.11
( )3مشار إليه يف حبث د .أمل جماح البشبيشي ،نظام البناء والتشغيل والتحويل  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص.12
( )4ميزان املدفوعات هو سجل حماسيب ومايل ترد فيه كافة االجراءات االقتصادية املتعلقة ابلدول ويتكون من جانبني مدين تسجل فيه االجراءات
املالية اليت يتم دفعها ودائن تسجل فيه االجراءات املالية اليت يتم حتصيلهاMaudoo3.com .
( )5د .جابر جاد نصار ،عقود  B.O.Tوالتطور احلديث لعقد االلتزام ‘مرجع سبق دكره-ص 58وأيضا حممود عبد هللا يوسف ،املخاطر
االقتصادية واملالية ملشروعات  ,B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص.11
( )6د .وليد حيدر جابر ،التفويض يف إدارة واستثمار املرافق العامة ،مرجع سبق ذكره ،ص.485
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فال يوجد إلزام على املستثمر ابستثمار جزء من هذه االموال ابلداخل ( )1وهذا ما جاء به القانون املصري
لالستثمار رقم  9لسنة  ،1997الذي مل ينص على أي إلزام من هذا النوع أو يفرض قيود.
ويف ذلك ذهب رأي فقهي ( )2أن حتويل املستثمر أرابحه للخارج من حقه طاملا كان التمويل من اخلارج،
(.)3
وهو ما جرى علية العمل
وبعض الدول ذهبت لعكس ذلك ،حيث ألزمت املستثمر إبعادة استثمار جزء من أرابحه يف بلد املشروع
كالصني واهلند والفلبني وبنجالديش والباكستان وماليزاي وفيتنام ( )4وهذا األمر فيه عدم تقييد للمستثمر بضرورة
االستثمار يف ذات املشروع فقد يستثمر يف مشاريع أخرى ،وال خيفى مرونة هذا النص.
والقانون اللييب مل خيالف املعمول به يف أغلب الدول من جواز حتويل املستثمر أرابحه للخارج ،اليت نظمتها
املادة  12من قانون االستثمار رقم  9لسنة  .2010واليت تضمنت النص على حقوق املستثمر ونصت يف
ثالث فقرات على هذا املوضوع كما يلي( :للمستثمر احلق يف -3..إعادة تصدير رأس املال االجنيب املستثمر
يف حالة انتهاء مدة املشروع أو تصفيته أو بيعه كليا أو جزئيا.
 -4إعادة حتويل رأس املال األجنيب إىل اخلارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء مدة ستة أشهر من
اتريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوابت أو ظروف خارجة عن إرادة املستثمر
 -5حتويل صايف االرابح السنوية املوزعة والعوائد اليت حيققها رأس املال االجنيب املستثمر يف املشروع.
فهذه احلاالت تضمنت حكما يتعلق بتحويل رأس املال األجنيب يف أحوال معينة ،تتعلق ببيع املشروع وتصفيته،
أو لعدم استثماره بسبب ظروف خارجة عن إرادة املستثمر ،وهذه ِما يتفق مع العدالة إذ أن املشروع مل ينفد
بعد ،أو ما يتعلق بتحويل صايف االرابح ،وهي ما درجت عليه أغلب التشريعات ،ووردت هذه احلالة دون
قيود.
ولكن تشجيعا من املشرع على حتفيز املستثمر إلعادة استثمار أمواله يف الداخل ،تضمنت املادة  10من
القانون يف الفقرة  6أن "إعفاء االرابح الناِتة عن نشاط املشروع إذا ما أعيد استثمارها".
( )1د .نواف العقيل العجارمة ،عقد البناء والتشغيل ونقل امللكية  B.O.Tيف نظام القانوين االردين ،مرجع سبق ذكره ،ص.1053
( )2د .وائل حممد السيد إمساعيل ،املشكالت القانونية اليت تثريها عقود  B.O.Tوما مياثلها ،مرجع سبق ذكره ،ص ,252وقد جاء يف قرار
جملس الوزراء املصري مبوجب القرار رقم  685لسنة  2001بتشكيل جلنة وزارية وجمموعة عمل لتنظيم املشروعات واحمللية بنظام  B.O.Tيف
املادة السابعة ((ويشرتط ملشروعات  B.O.Tاليت تسدد قيمتها من خالل التحويل للخارج أن يقوم املكلف بشكل مباشر أو غري مباشر بتصدير
ما يعادل حتويلها إىل اخلارج سنواي)).
( )3مشار إليه يف نفس املرجع السابق-ص.253
( )4مشار إليه يف البحث د .أمال جناح البشبيشي ،نظام البناء والتشغيل والتحويل  B.O.Tمرجع سبق ذكره ،ص.12
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وذلك خللق احلافز للمستثمر إبعفاء االرابح من الضرائب إذا ما قام ابستثمارها ،ومل حيدد النص ما إذا كان
يلزم استثمار كافة االرابح ،أم جزء منها ،وابلرغم ِما تبدو علية صياغة النص من انصراف املعىن إىل استثمار
كافة االرابح ،إال أنه أمر غري متصور.
وجيب مالحظة أن إعادة االستثمار هلا ضوابط تقوم بتحديدها االدارة املختصة (االمني سابقا) ،حسب ما
جاء يف املادة  3من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  9لسنة .2010
اتسعا :التزام الدولة بشراء اخلدمة وضمان احلكومة حد أدىن هلا.
حيدث أحياان أن يكون السعر املقرر للخدمة مرتفع للجمهور ،وحىت تتمكن الشركة من اسرتداد النفقات،
وحتقيق عائد مايل ،فتقوم الدولة بشراء اخلدمة مث إعادة بيعها ،حيث أن السعر يكون ابلعملة االجنبية وحساابت
(.)1
الشركة يف بنوك أجنبية ،وخترج عن رقابة البنك املركزي لدولة املشروع
كما حدث يف مصر ملشروع حمطيت كهرابء سدى كرير ،حيث قام البنك املركزي بضمان أتدية الديون وهذا
(.)2

ليس من وظائفه
وهذا يسبب أضرار جسيمة ،إذ التزمت الدولة بشراء اخلدمة ابلدوالر االمريكي ،مقابل دفع أاتوة ابجلنيه املصري
( )3هذا مع األخذ يف االعتبار أن الدولة قامت بتوفري أسعار اثبتة للوقود طيلة مدة املشروع ،وفقا للعقد،
وابلرغم من ارتفاع أسعار الوقود بشكل دائم.
وهلذا جيب عند حتديد موضوع العقد بواسطة الشراكة ،معرفة مدى مالئمة قيام القطاع بتقدميها ،خاصة يف
الدول ذات املستوى املعيشي املنخفض.
وتفادايً هلذه االشكاليات ،جيب حتديد األسعار ابلعملة احمللية وحسناً فعل املشرع اللييب ،إذ مت النص على أن

على العملة الليبية هي السائدة يف التعامل .وبذلك يتم تفادي أن تقوم الدولة بشراء اخلدمة ابلعمالت االجنبية
ويثقل كاهلها مببالغ مالية تفوق قدرهتا.

( )1د .جابر جاد نصار ،عقد  B.O.Tوالتطور احلديث لعقد االلتزام ،مرجع سبق ذكره ،ص ,58د .عارف صاحل خملف د .عالء حسني
علي ،عقود البوت دراسة يف التنظيم القانوين لعقد البناء والتشغيل ونقل امللكية ،مرجع سبق ذكره ،ص ,9د .نواف العقيل العجارمة ،عقد البناء
والتشغيل ونقل امللكية  B.O.Tيف النظام القانوين االردين ،مرجع سبق ذكره ،ص ,1053أ .أمحد هادي ديك ،عقد  ،B.O.Tوأثره على
أحداث التنمية املستدامة ،مرجع سبق ذكره ،ص.29
( )2د .جابر جاد نصار ،المرجع السابق الذكر ،ص ,99وأيضا ص156من نفس المرجع.
( )3د .وائل محمد السيد إسماعيل ،المشكالت القانونية التي تثيرها عقود  B.O.Tوما يماثلها ،مرجع سبق ذكره
_ص55
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اخلامت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بعد دراسة املوضوع ميكن حصر جمموعة من النتائج تتمثل يف:

 .1املخاطر اليت تواجه املشروعات املقامة بنظام  B.O.Tال ميكن تنظيمها بشكل دقيق داخل قوانني الدولة
املضيفة ،وإَّنا تعتمد بقدر كبري على قدرة املفاوضني على حتديدها بدقة ،وحتديد املسئول عنها فهي ختضع
لالتفاق.
 .2تعتمد دقة حتديد املخاطر على دراسات اجلدوى اليت تسبق التعاقد فكلما كانت دراسة اجلدوى دقيقه
قلت املخاطر.
 .3خالفت عقود  B.O.Tيف الدول النامية األصل يف حتمل القطاع اخلاص املخاطر.
 .4مل ينظم املشرع اللييب مجيع صور املخاطر اليت حتيط العقود واقتصر على تلك اليت تتعلق ابألسعار ،ويف هذا
ترك اجملال متاحاً ألطراف التعاقد بتحديدها وفق إراداهتم.
التوصيات

 .1االهتمام بدراسات اجلدوى اليت ستكون عامل هام يف حتديد املخاطر اليت ميكن أن يواجهها املشروع
ابالعتماد على النواحي املالية واالقتصادية والقانونية.
 .2العناية بتدريب وهتيئة مفاوضني قادرين على احلد من املخاطر اليت تتحملها الدولة واملساومة بشأن املخاطر
للحد ِما يثقل كاهلها ،ابعتبار أن مسألة املخاطر من األمور اليت ختضع إلرادة املتعاقدين ،وميكن احلصول
على حقوق أفضل بطريق االتفاق عن طريق التفاوض.
 .3العناية بدراسة الشروط االتفاقية يف العقد سيما املالية من قبل الدولة واليت ال ميكن تعديلها ابإلرادة املنفردة.
 .4جيب على املشرع وضع حد أعلى ملا يتعلق ابملخاطر املالية واالقتصادية اليت تتحملها الدولة ،حلماية
املستهلك.
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أوال الرسائل:
أ-
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قائمة ابملراجع

رسائل الدكتوراه

د .وليد حيدر جابر ،التفويض يف إدارة واستثمار املرافق العامة – دراسة مقارنة – بريوت :منشورات
)1
احلليب احلقوقية ،الطبعة االوىل_.2009
د .وائل حممد السيد إمساعيل ،املشكالت القانونية اليت تثريها عقود  B.O.Tوما مياثلها – دراسة
)2
مقارنة -االسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.2011 -
ب-

رسائل املاجستري

أمحد هادي ديك ،عقد BOTوأثرة على إحداث التنمية املستدامة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا

والنقل البحري-القاهرة.2008 -
اثنيا :الكتب

.1

أمحد سالمة بدر ،العقود اإلدارية وعقد –BOTالقاهرة النهضة العربية.2003.

د .جابر جاد نصار ،عقد  B.O.Tوالتطور احلديث لعقد االلتزام – القاهرة :دار النهضة العربية،
.2
الطبعة االوىل ،بدون اتريخ.
د .كمال طلبة املتويل سالمة ،النظام القانوين لعقود البناء والتشغيل ونقل امللكية – B.O.Tالقاهرة:
.3
دار النهضة العربية ،بدون اتريخ.
اثلتا :األحباث واملقاالت.

د .أمحد حممد أمحد خبيت ،تطبيق عقد البناء والتشغيل واالعادة  BOTيف تعمري االوقاف املرافق
.1
العامة – منظمة املؤمتر االسالمي ،جممع الفقه االسالمي الدويل ،الدورة الثانية عشر – إمارة الشارقة.
أمريه علي حممد املكي ،عبد املطلب البغوفِ ،تربة نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية البوت يف
.2
السودان ابلتطبيق على مشروع حمطة مياه املنارة والطريق السريع عطربه_ هيا ،جملة العلوم االقتصادية -حملق
رقم  1جامعة النيلني ،كلية التجارة ،بدون اتريخ.
د .أمل جناح البشبيشي ,نظام البناء و التشغيل و التحويل  ,B.O.Tسلسلة جسر التنمية -سلسلة
.3
دولية تعىن بقضااي التمية يف األقطار العربية -العدد اخلامس و الثالثون تشرين الثاين  – 2004السنة الثالثة
– الكويت :املعهد العريب للتخطيط  ،بدون اتريخ.
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د .عارف صاحل خملف ،د .عالء حسني علي ،عقد البوت –دراسة يف التنظيم القانوين لعقود البناء
.4
والتشغيل ونقل امللكية .جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية ‘الرمادي ‘العدد األول.
أ .حممد صالح ،د .البشري عبد الكرمي ،أسلوب البوت كألية لتشييد مشروعات البنية التحتيةِ ،تارب
.5
دولية وعربية خمتارة ،جامعة حممد خيضر بسكرة - ،اجلزائر كلية العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيري.
أحباث اقتصادية وإدارية :العدد السابع عشر -جوان .2015
حممد حممد عبد هللا يوسف ،املخاطر االقتصادية املالية ملشروعات  B.O.Tمع التعرض لتجارب
.6
عربية – منشور على .https://scholar.Cu.Edu.eg
 .7حممد متويل دكروري –الشراكة مع القطاع اخلاص مع الرتكيز على التجربة املصرية ،وزارة املالية اإلدارة
العامة للبحوث املالية ‘بدون اتريخ ،أو مكان نشر.
د .نواف العقيل العجارمة ،عقد البناء والتشغيل ونقل امللكية  B.O.Tيف النظام القانوين االردين
.8
– اجلامعة االردنية ،جملة دراسات الشرعية والقانون –اجمللد  40ملحق .2013-1
د .يوسف حممود ،د .عدانن العربيد ،أ رامي كاسر اليقة ،نظام البناء والتشغيل والتحويل B.O.T
.9
–سوراي -جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللة :30
العدد .2008-3
 .10الشراكة بني القطاع العام واخلاص ،إعداد إدارة الدراسات االقتصادية واملالية دائرة املالية،
أبريل  -2010حكومة ديب.
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المسؤولية المدنية للدولة عن الجريمة
مع العناية بمسؤوليتها عن أضرار الهجرة غير القانونية
د .صاحل حممد صاحل إمبارك
عضو هيئة التدريس بكلية القانون
جامـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الزيتون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مقدمة:
متارس الدولة وظيفتها يف القيام بش ؤون الش عب الس ياس ية والتنظيمية ورعاية مص احله العامة على رقعة
جغرافية حمددة تبس ط عليها س يادهتا وس لطاهنا .وقد تطورت وظيفة الدولة كما يتطور أي جانب من احلض ارة
اإلنس انية عرب اتريخ طويل من التحوالت اليت كانت يف جزء مهم منها قانونية ،وقد س اهم وجود دول متماثلة
إىل نشأت جمتمع دويل له نظمه اليت تضبط صالت أفراده املتعددين.
ومن التحوالت البارزة يف جمال القانون أن أص بحت الدولة تتحمل آاثر نش اطاهتا الض ارة ،بعد أن كانت
تتص رف طليقة من كل تبعة ،وتوس عت رقعة املس ؤولية حىت أض حى الس ؤال مىت ال تكون الدولة غري مس ؤولة
عن مضار وظيفتها؟ ومن أوليات وظائف الدولة حفظ األمن على إقليمها ضاق ذلك اإلقليم أو اتسع ،كثروا
عليه الناس أو قلوا .وأتيت اجلرمية يف مقدمة التحدايت اليت تواجه القائمني على مرفق األمن يف الدولة ،واجلرمية
حبد ذاهتا ظاهرة اجتماعية ال خيلو منها جمتمع إنس اين ،ويكون جناحا للدولة إذا ابقت معدالهتا يف حدود
مألوفة.
وال خيفى أن اجلرمية ضرر حمض لكل اجملتمع ،فيكون السؤال هل تتحمل الدولة اليت أخذت على عاتقها
ردع اجلرمية جريرة فش لها يف منعها ،فيناط هبا حتمل جرب ض رر ض حااي اجلرمية ،من خالل قواعد املس ؤولية
املدنية اليت شرعتها الدولة ذاهتا ؟
لق د وج د ه ذا الس ؤال يف جم ال الق انون من جيي ب علي ه بنعم ،فك ان ت تل ك اإلج اب ة دافع ا للبح ث
والتحليل ،فقد يضيف البحث ما يؤيد هذه اإلجابة إذا فشل يف نفيها.
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وحبث املس ؤولية املدنية للدولة عن اجلرمية يكون أكثر وض وحا إذا ما مت طرحه ابلتزامن مع طرح جرمية ما
لتكون الص ورة أكثر واقعية حىت تكتمل املقدمة اليت هتيء لنتيجة متس قة مع املنطق الس ليم .وقد كان يف
جرمية اهلجرة غري القانونية َّنوذجا مالئما ليقرتن ببحث املس ؤولية املدنية للدولة نظراً ألن هذه اجلرمية أص بحت
ظاهرة عاملية ،وأهنا جرمية صاغها القانون حبيث يعد املهاجر ٍ
جان من منظور القانون اللييب على األقل قد
اقرتفه ا حىت لو دخ ل إقليم ال دول ة وهو يك اد يلفظ أنف اس ه من اجلوع واملرض والعجز على البق اء على قي د
احلياة طاملا دخل إىل إقليم الدولة بطريقة ال يقرها القانون.
وق د أص بحت ظاهرة اهلجرة عموما من ال دول الفقرية وذات مع دالت البطال ة املرتفع ة إىل ال دول األكثر
تقدما

مشكلة عاملية ،نظرا ملا يرتتب عليها من آاثر اقتصادية واجتماعية وأمنية ،وكذلك متثل جدال قانونيا

واسعا يف جل فروع القانون ،كما أهنا متثل حتد دائم ملرفق األمن يف الدولة كثري ما ميتد على طول حدودها.
ويزيد من حس اس ية هذه الظاهرة البعد اإلنس اين ،حيث إن اإلنس ان هو املوض وع الرئيس هلذه الظاهرة،
ذلك اإلنسان الذي ص درت ألجل محاية حقوقه وص ون كرامته العديد من املواثيق الدولية ،وما وجدت الدول
إال به ،وما قامت إال على خدمته ،فهذا اإلنسان املهاجر مل تدفعه للهجرة غريزة إجرامية أو نزعة عدائية بل
غريزة حب البقاء والبحث عن حياة أفضل ،والفرار من شبح املوت جوعا أو بني (طواحني) احلروب.
ومسؤولية الدولة املدنية يف هذا املوضوع إن كان مثة مسؤولية تندرج يف إطار املسؤولية املدنية عن الفعل
الضار عموما؛ ولذا ال مناص من تناول مسؤولية الدولة عن اجلرمية كأصل عام فإن ثبتت ميكن إسقاط تلك
املسؤولية على الفعل اجملرم الصادر من املهاجر غري القانوين.
وحب ث هذا املوضوع يقتضى تناوله من خالل جزئيتني األوىل عن طبيعة وظيفة الدولة يف منع اجلرمية من
خالل دورها يف منع اهلجرة غري الشرعية يف (مطلب أول) مبا هلا من أدوات فنية و قانونية مث حبث حدود
مسؤولية الدولة املدنية عن النشاط اجملرم يف (مطلب اثن)
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طبيعة وظيفة الدولة يف منع اهلجرة غري القانونية

متثل الدولة يف العصر احلديث األداة القانونية اليت متارس سلطاهتا بواسطة هيئة تتمثل يف أداة حكم تتوىل
إدارة هذه الرقعة اجلغرافية ،وتنظيم العالقات بني املوجودين عليها ومحايتهم.
وتصاغ سلطة الدولة على إقليمها من خالل نظرية سيادة الدولة ،فما يلزم الدولة للمحافظة على سالمة
إقليمها تتخذه بسلطتها التقديرية ،مبا يف ذلك احلرب عندما تراها هي الوسيلة املناسبة حلماية سيادهتا.
وقد أصبحت ظاهرة اهلجرة غري القانونية مبثابة حتد للدولة يف البحث عن وسائل ملنعها وهي تعمل على ِمارسة
سيادهتا ،رغم أن وراء اهلجرة أانس يطردهم الفقر وسوء املعيشة.
وقد أخذ حتديد مفهوم اهلجرة غري القانونية حيزاً من اجلدل ألجل وضعه يف قالب تعريف حمدد ،ولعل

أوضح هذه التعريفات وأكثرها مشوال تعريف املكتب الدويل للعمل الذي عرف اهلجرة غري القانونية أبهنا
((اهلجرة السرية أو غري الشرعية هي اليت يكون مبوجبها املهاجرون خمالفني للشروط اليت حتددها االتفاقية
الدولية والقوانني الوطنية
ويقصد على هذا األساس ابملهاجرين غري القانونيني:
أ .األشخاص الذين يعربون احلدود خلسة عن الرقابة املفروضة.
ب .األشخاص الذين يدخلون اإلقليم بصفة قانونية وبرتخيص إقامة مث ميددون إقامتهم عن املدة احملددة.
ج .األشخاص الذين رخص هلم العمل مبوجب عقد ،وخيالفون هذا العقد ،سواء بتخطي املدة احملددة له أو
ابلقيام بعمل غري مرخص له مبوجب العقد)).

()1

فاملهاجر غري القانوين هو شخص أجنيب حيمل جنسية دولة أخرى أو بدون جنسية ( )2على إقليم الدولة
قد تكون بداية دخوله إليها موافقا لقانوهنا ،وقد يكون يف وضع خمالف للقانون من خالل طريقة دخوله أو
إقامته يف تلك الدولة.
( )1مذكور لدى :بوعافية ليندة وبرابش شهيدة اهلجرة غري الشرعية ومكافحتها رسالة ماجستري مقدمة لكلية احلقوق والعلوم السياسية
قسم القانون العام جبامعة عبد الرمحن مرية جباية  /اجلزائر العام اجلامعي2013/2012م ص 8وما بعدها .منشورة على موقع
جامعة جباية اجلزائرية على شبكة املعلومات الدولية http://univ-bejaia.dzاتريخ التصفح 2019/3/31م.
( )2هناك اليوم  10ماليني شخص على األقل حمرومون من اجلنسية يف كافة أحناء العامل .نتيجةً لذلك ،ال يُسمح هلم غالباً ابلذهاب إىل
املدرسة أو عيادة الطبيب أو احلصول على وظيفة أو فتح حساب مصريف أو شراء منزل ،أو حىت الزواج.
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وحيتاج اإلملام بذلك إىل معرفة (مظلة السيادة يف مواجهة اهلجرة غري القانونية) يف فرع أول ،ومبا أن السلطة
التنفيذية هي من يتوىل عمليا ضبط دخول وخروج األجانب إىل إقليم الدولة ،فهذا يقتضي بيان (دور السلطة
التنفيذية يف منع اهلجرة غري القانونية) يف فرع اثن.
الفرع األول :مظلة السيادة يف مواجهة اهلجرة غري القانونية
حيق لس لطة الدولة أن متنع األفراد من غري حاملي جنس يتها من الدخول إىل إقليمها ،أو حتديد الدخول
وفقا ملا تراه خيدم مص احلها ،وكل من خيالف نظام أي دولة يف الدخول إىل إقليمها بغرض اإلقامة والعمل أو
العبور لبلد آخر يعد يف نظر القانون الدويل مهاجر غري ش رعي ،فقد نص الربوتوكول امللحق ابالتفاقية الدولية
ملكافحة اجلرمية املنظمة يف املادة (/3ب) على أنه ((يُقص د بتعبري "الدخول غري املش روع" عبور احلدود دون

تقيد ابلشروط الالزمة للدخول املشروع إىل الدولة املستقبلة)) (

)1

فإذا كان من حق الدولة أن تنظم دخول وخروج األفراد احلاملني جلنسيتها من وإىل إقليمها مىت كان ذلك
خيدم مصاحلها العليا ،رغم أن حق املواطنني يف التنقل تكفله الواثئق الدولية وتنص عليه العديد من الدساتري
( .)2فيكون من ابب أوىل تنظيم أو منع دخول األجانب ،ومع ذلك تعطي تشريعات بعض الدول احلق يف
مقاضاة الدولة عن اإلبعاد التعسفي؛ ففي فرنسا مثال حيق (( لِلجنيب رفع دعوى أمام جملس الدولة الفرنسي
إللغاء القرار الصادر إببعاده ،وجيب أن ترفع الدعوى خالل شهرين من اتريخ إعالنه ابلقرار...كما أيخذ
أيضا املشرع املصري هبذا النوع من الرقابة و لكن ما يؤخذ عليه أنه يقرر سلطة تقديرية واسعة لإلدارة يف اختاذ

مقالة بعنوان (األشخاص عدميو اجلنسية) منشور على موقع املفوضية السامية لِلمم املتحدة لشؤون الالجئني
 https://www.unhcr.orgاتريخ الزايرة 2021 /2/6م
( )1بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوِ ،
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لِلمم املتحدة رقم 25الدورة ( )55املؤرخ يف  15تشرين
الثاين/نوفمرب2000م .
انظر يف تفاصيل مفهوم اهلجرة :بوعافية ليندة و برابش شهيدة اهلجرة غري الشرعية ومكافحتها  ...مرجع سبق ذكره ص  6وما بعدها.
( )2على سبيل املثال :م  44من مشروع الدستور اللييب ،واملادة  146من اإلعالن الدستوري واملادة  24من الدستور التونسي احلايل.
واملادة  16من الدستور اإليطايل املادة  11من دستور مجهورية الصومال لسنة  1960م وغريها.
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قرار اإلبعاد. )1())...ولقد أقرت احملكمة العليا هذا السلطة حني قالت أن القانون أعطى جملس الوزراء أعفاء
( )2

مواطين الدول العربية من أتشرية الدخول اىل ليبيا.
أوال ـ تنظيم الدخول إىل إقليم الدولة:

تس تند الدولة يف تنظيم أو منع دخول األجانب إىل إقليمها إىل حقها الس يادي الذي خيوهلا ودون
مس ئولية تنظيم دخول األجانب إليها ،انطالقاً من املفهوم التقليدي للس يادة الذي يتمثل يف (( قدرة الدولة
على إعطاء األوامر مع عدم تلقيها ملثلها من أي س لطة أخرى )) ( ،)3رغم أن هذا املفهوم قد تقلص لص احل
س يادة القانون حبيث أص بحت الس يادة الداخلية للدولة (( حمص ورة يف فرض هيبة القانون املوض وع أص ال
لضمان السيادة ومحاية حقوق األفراد ...وعلى الصعيد اخلارجي أصبحت السيادة تعبريا عن قدرة الدولة على
التعهد واحلص ول على تعهدات الدول األخرى للتوص ل معها إىل القواعد الرامية إلقامة عالقات متبادلة فيما
بينها)) (.)4
أ تقييد الدخول عرب منافذ الدولة املعتمدة:
من حق الدولة أن تنظم وحتدد األماكن اليت يس مح لِلجانب ابلدخول منها إىل إقليمها ،وتتوىل مص لحة
اجلوازات واجلنس ية إدارة واإلش راف على تلك املنافذ ،وهي أماكن حمددة لدخول املس افرين منها قد تكون
مط ارات أو موانئ أو من اف ذ بري ة معتم دة ل ذل ك الغرض ،وهو م ا نص علي ه ق انون تنظيم دخول وإق ام ة
األجانب يف ليبيا وخروجهم منها يف مادته األوىل أبن ((يكون الدخول إىل األراض ي الليبية واخلروج منها من

( )1بوجانة حممد معاملة األجانب يف ظل أحكام القانون الدويل املعاصر رسالة دكتوراه يف القانون العام مقدمة لكلية احلقوق جامعة
بن يوسف بن خدة اجلزائر / 1اجلزائر العام اجلامعي2016/2015م ص  211منشورة على موقع جامعة جباية اجلزائرية على
شبكة املعلومات الدولية  http://biblio.univ-alger.dzاتريخ التصفح 2020/2/14م .
( )2طعن جنائي رقم  359لسنة  23ق بتاريخ 1977 /2/8م جملة احملكمة العليا العدد األول السنة الرابعة عشر ص .212
( )3د .أحالم بيضون يف مفهوم السيادة البعدان الداخلي واخلارجي حبث منشور على موقع اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واإلدارية الفرع الثاين  https:// droit ul.edu.lb.2droitبصيغة  BDFص  3من امللف.
( )4املرجع السابق نفس الصفحة.
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األماكن احملددة للدخول أو اخلروج وأبذن من اجلهات املختص ة)) ( .)1وتنظيم دخول األجانب ال ختلو منه
دولة يف العصر احلديث

(.)2

وقد تضيف الدولة قيد التأشرية أو موافقة مسبقة ملن يرغب يف دخول إقليمها ،كشرط لدخول األجانب،
وقد تعفي حاملي بعض اجلنسيات من شرط التأشرية .ومن ذلك ما ينص عليه القانون يف املغرب أبنه ((جيب
على كل أجنيب نزل ابلرتاب املغريب أو وصل إليه ،أن يتقدم إىل السلطات املختصة املكلفة ابملراقبة يف املراكز
احلدودية حامال جلواز السفر املسلم له من قبل الدولة اليت يعترب من رعاايها ،أو ألية وثيقة سفر الزالت
صالحيتها قائمة وتكون مصحوبة عند االقتضاء ابلتأشرية املطلوب اإلدالء هبا واملسلمة من طرف اإلدارة)).

()3

فالتأشرية يف هذا القانون من صالحيات السلطة التقديرية جلهة اإلدارة.
والتأشرية أو املوافقة ال تعفي من وجوب الدخول عرب املنافذ املخصصة ،والقيام ابإلجراءات اليت يتطلبها
النظام املتبع .وما مييز املهاجر غري القانوين عدم مراعاته هلذه النظم وخمالفتها ،وهذا يبيح للدولة أن حترك ضده
عنصر اجلزاء يف القاعدة القانونية.
ب جزاء الدخول غري القانوين إىل إقليم الدولة:
الدولة تنظم دخول األش خاص إىل إقليمها انطالقا من س يادهتا عليه ،فعند دخول أش خاص أجانب إىل
إقليمها بطريقة ال تتفق مع النظام الذي وض عته ،يكون من حق الدولة اختاذ التدابري القانونية اليت حتمى هبا
إقليمها ومن عليه ،وتستعمل الدولة من خالل تشريعاهتا جزاءات عقابية وتدابري احرتازية لتحقيق وظيفتها
من خالل وس يلة الض بط اإلداري فهو؛ ((نظام وقائي تتويل فيه اإلدارة محاية اجملتمع من كل ما ميكن أن خيل
أبمنه وسالمته وصحة أفراده وسكينتهم ))(.)4
( )1قانون تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبيا وخروجهم منها رقم 1987/6م اجلريدة الرمسية
الليبية العدد  15السنة  25بتاريخ 1987/10/8م.
( )2على سبيل املثال :يف تونس الفصل ( )4من القانون عدد  7لسنة  1968مؤرخ يف  8مارس  1968يتعلق حبالة األجانب ابلبالد
التونسية الرائد الرمسي العدد  11اتريخ الرائد الرمسي 1968 /3/8م .
ويف املغرب املادة  3من قانون رقم  03/02يتعلق بدخول وإقامة األجانب ابململكة املغربية وابهلجرة غري املشروعة الصادر بتنفيذه ظهري
شريف رقم  1.03.196بتاريخ ) - 2003/11/ 11اجلريدة الرمسية املغربية عدد )5160
املادة ( )4قانون اجلزائري رقم  11- 08بتاريخ  2008/6/25م يتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم هبا وتنقلهم فيها
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية /العدد  36اتريخ العدد 2008/7/2م ص.4
( )3املادة الثالثة من القانون املغريب السابق .وحتدد املادة اخلامسة من القانون اللييب أنواع التأشريات اليت متنح لِلجانب.
( )4مازن ليليو راضي القانون اإلداري اللييب دار املطبوعات اجلامعية االسكندرية /مصر بدون رقم طبعة 2005م ص .168
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وتعطي التشريعات جلهة اإلدارة سلطة التعامل مع األجنيب الذي خيالف نظام الدخول إىل الدولة.
وقد درجت التشريعات املعاصرة كما سيتبني الحقا على ِترمي دخول األجانب غري املشروع ،وقررت عقوبة
جنائية لذلك ،أو تلجأ إىل تدبري وقائي للحيلولة دون دخول األجنيب إىل إقليم الدولة دون رضاها.
ِ 1ترمي الدخول غري القانوين إلقليم الدولة:
تتوافق تشريعات تنظيم دخول األجانب على معاقبة األجنيب الذي يدخل ابلفعل إىل أراضي الدولة؛ فقد
نص القانون اللييب على أن ((يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد علي ثالثة اشهر وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو
إبحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب أية خمالفة أخرى ألحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة
مبقتضاه ،)1()).وهلذه العقوبة نظرياهتا يف التشريعات األخرى( .)2لكن املهاجر غري القانوين قد يكون حبسه
مكسبا له ابلنظر إىل املخاطر اليت ِتشمها ،أو األسباب اليت دفعته للهجرة خارج وطنه.
وقد نص القانون اللييب ملكافحة اهلجرة على عقوبة جنائية للمهاجر غري القانوين أبن ((يعاقب األجنيب املهاجر
غري القانوين بعقوبة احلبس مع الشغل أو بغرامة ال تزيد عن ألف دينار))...

(.)3

والقانون املغريب جيرم حالة دخول أو مغادرة الرتاب املغريب بطريقة خمالفة للقانون حيث نص على أن ((
يعاقب ...كل شخص غادر الرتاب املغريب ،بصفة سرية ،وذلك ابستعماله...وسيلة احتيالية للتملص من
تقدمي الواثئق الرمسية ....وكذا كل شخص تسلل إىل الرتب املغريب أو غادره من منافذ أو عرب أماكن غري
مراكز احلدود املعدة خصيصا لذلك)).

()4

وهذه السياسة اليت انتهجها القانون املغريب بشأن معاقبة من يغادر املغرب بصورة خمالفة للقانون تؤدي
من انحية إىل حرص الفاعل على عدم العودة لتفادي العقوبة ،ابإلضافة إىل تداخل االختصاص اجلنائي مع
قضاء الدول األخرى؛ إذ غالبا ما يكون من يقوم هبذا الفعل يقارف فعال جمرما على إقليم الدولة املتوجه إليها.

( )1املادة ( )20من قانون تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبيا وخروجهم منها رقم 1987/6م السابق ذكره.
( )2انظر على سبيل املثال :املادة ( )42من قانون إقامة األجانب ابململكة املغربية السابق ذكره ،والفصل  23من قانون حالة األجانب
ابلبالد التونسية السابق ذكره ،واملادة ( )44من القانون اجلزائري السابق ذكره.
( )3املادة ( )6من القانون رقم  2010 /19م بشأن مكافحة اهلجرة غري املشروعة مدونة التشريعات الليبية السنة ( )10العدد ()10
بتاريخ 2010/6/15م
( )4املادة  50من قانون إقامة األجانب ابململكة املغربية  ......السابق ذكره.
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أما عن القانون اللييب فال خيفى عدم جدوى العقوبة يف حالة املهاجر غري القانوين اليت نص عليها القانون
اللييب؛ فمن الناحية املالية املهاجر غري القانوين يكون يف حالة إعسار مايل يف الغالب األعم ،وحبسه ال طائل
من ورائه ألن ما دفعه للهجرة هي معيشته القاسية وليس خطورته اإلجرامية ،وتبقى عقوبة الشغل اليت لن تكون
إال جمرد سخرة.
وجدير ابلذكر أن القانون املغريب املذكور ينظم إقامة األجانب واهلجرة غري القانونية معا ،وهذا يوفر على
املشرع التعارض أو التداخل أو الغموض اليت قد يؤدي إليها تنظيم إقامة األجانب ومكافحة اهلجرة غري القانونية
بشكل منفصل؛ على غرار تنظيم املشرع اللييب.
 2التدابري الوقائية ضد الدخول غري القانوين إلقليم الدولة:
من األدوات اليت تس تعملها الدولة ملواجهة الظاهرة اإلجرامية جمموعة تدابري قانونية ( ،)1وما يعين موض وع
البحث هي التدابري اليت تتخذ ض د األجانب ،من طرف الدولة اليت ال ترغب يف دخوهلم إىل أراض يها أو
بقائهم فيها .ويف مقدمة هذه التدابري أييت اإلبعاد خارج إقليم الدولة (.)2
جاء النص على إبعاد األجنيب ض من التدبري اليت نص عليها قانون العقوابت اللييب يف املادة ()158
ض من التدابري اليت تتخذ ض د األجنيب الذي يعاقب بعقوبة س البة للحرية مدة ال تقل عن عش ر س نوات ،أو
يف األحوال اليت ينص عليها القانون.
واإلبعاد نص عليه قانون مكافحة اهلجرة غري املشروعة اللييب أبنه (( ...ويف مجيع األحوال جيب إبعاد
األجنيب احملكوم عليه يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون من أراضي ليبيا مبجرد تنفيذه للعقوبة

( ) 1انظر يف تفاصيل هذه التدابري كتب القواعد العامة يف القانون اجلنائي على سبيل املثال :د /حممد رمضان ابرة شرح القانون اجلنائي
اللييب األحكام العامة اجلرمية واجلزاء املركز القومي للبحوث والدراسات بدون مكان نشر الطبعة األوىل 1997م ص  645وما
بعدها.
( )2هناك خالف بني التشريعات العربية يف تصنيف التدابري عما إذا كانت تدابري وقائية أو عقوابت تكميلية ،ملزيد من التفاصيل انظر :د/
أمحد عبد الظاهر إبعاد األجانب يف التشريعات اجلنائية العربية مركز الدراسات والبحوث الفقهية والقضائية والتشريعية الناشر دائرة
القضاء أبو ظيب  /اإلمارات الطبعة األوىل 2014م ص  42وما بعدها.
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احملكوم هبا،)1()).وأيخذ هبذا النهج عدة تشريعات عربية سواء يف قانون العقوابت أو يف التشريعات اخلاصة
(.)2

بتنظيم دخول األجانب ومكافحة اهلجرة

ويتم اإلبعاد تنفيذاً حلكم قضائي يف دعوى جنائية ،حيث القاضي يستقل بتقدير العقوبة املوضوعة بنص

القانون للجرمية فال يلزم أن يطلب اإلبعاد من جهة االدعاء؛ ألن االدعاء يثبت اجلرم وأدلته ،والقاضي يقدر
اجلزاء .ويف القانون اللييب بشأن مكافحة اهلجرة ليس للقاضي خيار ألن اإلبعاد وجويب يف مجيع األحوال.
كما ميكن أن يكون اإلبعاد مبوجب قرار إداري من السلطة التنفيذية املختصة ،حيث اعطت التشريعات ذات
العالقة جهة اإلدارة سلطة توجيه أمر لِلجنيب ابملغادرة وإلغاء إقامته مبوجب قرار من مدير عام اجلوازات
واجلنسية ( ،)3وميكن إصدار قرار الطرد يف حق األجنيب بصفة تلقائية من جهة اإلدارة ( ،)4أو اقتياده إىل احلدود
( ،)5أو إعادته على مأب وسيلة النقل اليت قدم على متنها ( .)6ويتميز اإلبعاد اإلداري بسهولة اختاذه ضد
الشخص وأفراد أسرته ،خبالف اإلبعاد القضائي الذي ال ميتد إىل أفراد األسرة ما مل يكونوا طرفا يف الدعوى
اجلنائية.
وعند تقدير هذه اإلجراءات يتبني أن اإلبعاد هو الوسيلة األكثر فاعلية وجناعة؛ فهو ال يكلف الدولة
إيداع املهاجر مؤسسة إصالحية مبا يف ذلك من تكلفة ابهظة من النواحي األمنية والرعاية الصحية ،ويف النهاية
جيب إبعاده.
واإلبعاد له طابع ردع للذين يفكرون يف اهلجرة ،عند العودة اخلائبة ملن حاول وفشل من أبناء جمتمعهم ،وخاصة
إذا مت بسرعة بدل اإليداع يف احلبس الذي جيعل اآلخرين يف بلد املهاجر يعتقدون أنه جنح يف الوصول إىل
غايته فيسعون إىل سلوك طريق من سبقوهم.
( )1املادة ( )6من القانون رقم  2010 / 19م بشأن مكافحة اهلجرة غري املشروعة السابق ذكره.
( )2من ذلك :قانون اجلزاء الكوييت املادة ،766 /وقانون العقوابت القطري املادة ، 65وقانون العقوابت البحريين املادة  64مكرر،
وقانون اجلزاء العماين املادة ، 46وقانون اجلرائم والعقوابت اليمين املادة. 101
وهنالك جزاءات تنص عليها التشريعات اخلاصة بتنظيم دخول األجانب السابق اإلشارة إليها.
( )3املادة  16من قانون تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبيا  ...رقم 1987/6م السابق ذكره.
( )4املادة  28من قانون إقامة األجانب ابململكة املغربية  ......السابق ذكره.
( )5املادة  21من القانون السابق ذكره.
()6املادة  37من القانون السابق ذكره.
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غري أن سيادة الدولة يف العصر احلديث مل تعد مطلقة من كل قيد؛ فهي عضو يف جمتمع دويل تتشابك
عالقاته ابتفاقيات ومواثيق دولية ،وكثريا من هذه املواثيق على صلة مبوضوع اهلجرة غري القانونية فما أبرز هذه
القيود اليت على سلطة الدولة مراعاهتا يف مواجهة املهاجر غري القانوين؟
اثنيا ـ القيود على احلق السيادي يف إبعاد األجانب:
أغلب الدول أصبحت طرفا يف اتفاقيات دولية حلماية حقوق اإلنسان مهما كانت حالته القانونية ،وهذه
االتفاقيات تلزم الدول ابحلد األدىن من احرتام كرامة اإلنسان وآدميته ،فالدولة ال تستطيع استعمال القوة املفرطة
ملواجهة املهاجرين العزل عند دخوهلم ألراضيها.
فاملادة الثالثة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس ان تنص على ((لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية والس المة
الشخصية)) واملادة اخلامسة منه نصت على أن ((ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوابت أو املعامالت
القاس ية أو الوحش ية أو احلاطة ابلكرامة)) ،وهذا حيتم على الدولة أن تعامل الش خص املهاجر املعاملة اليت
حترتم أدميته وال حتط من كرامته.
كما أن اإلعالن العاملي للحقوق اإلنسان يعطي األفراد حق اللجوء؛ فقد نص يف املادة ( )1/14على
أن ((لكل فرد احلق يف أن يلجأ إىل بالد أخرى أو حياول االلتجاء إليها هرًاب من االضطهاد )).وهذا يقتضي

من الدولة أن تتعرف على األشخاص الذين يتوجهون إليها عما إذا كانوا الجئني أو مهاجرين وهذا ال يتحقق
مبقاومة املهاجر على حدود الدولة ،بل يفرض استقبال القادمني والتحقق من حالتهم وسبب حماولتهم دخول

الدولة.
ه ذا الواقع جع ل تش ريع ات بعض ال دول أتخ ذ موقف ا عقالني ا ،وتغل ب الط ابع األخالقي على املع امل ة
القانونية اجملردة ،وعلى أقل تقدير تكون القرارات اليت تتخذها الس لطات ض د األجانب حتت طائلة رقابة
املشروعية ،مبا يكفل لِلجنيب مقاضاة اجلهة املصدرة لتلك القرارات املتخذة ضده.
أ ـ االعتبارات اإلنسانية يف معاملة األجانب
أخذ البعد اإلنس اين دوره يف ص ناعة الس ياس ات العامة يف الدولة احلديثة ،ومن ذلك س ياس ات معاملة
األجانب ،فلم يعد مناس با لس معة الدولة أن تتجاهل احلالة اإلنس انية اليت متر هبا ش عوب أخري ،فالش عوب
اليت تشهد حرواب مدمرة ،أو حاالت اجملاعة واجلفاف ،أو كوارث طبيعية واسعة النطاق

متلئ حالتها على

حكومات الدول األخرى أن ِتعل املعاملة اإلنسانية مقدمة على قواعد تنظيم دخول األجانب إىل إقليمها.
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بل إن بعض الدول ترغب يف أن تكون مالذا للمض طهدين والناجني حبياهتم من جور أنظمة احلكم يف
بلداهنم

وترى يف ذلك ما يعزز مكانتها يف اجملتمع الدويل .فمن ذلك مثال إن قانون العقوابت السويسري

الصادر يف 18مارس 1971م ألغى عقوبة اإلبعاد خارج الدولة كتدبري يتخذ ضد األجانب (.)1
ومن األمثلة على مراعاة الوضع اإلنساين للمهاجرين ما تسمح به تشريعات دولة الربازيل؛ فقد ((بدأت
الربازيل مبنح التأشريات اإلنسانية لبالدها يف عام  2012وذلك من أجل اهلاييتيني الذين ُهجروا بسبب الزلزال
املدمر الذي ضرب بالدهم عام  2010مث ُمددت هذه التأشريات يف عام 2013من أجل إفادة األشخاص

الذين أتثروا ابلنزاع يف سوراي.)2()) .

ويف فرنس ا أاثرت تدابري إبعاد األجانب جدالً؛ حيث ((يؤيد البعض النص على تدبري اإلبعاد يف قانون

العقوابت .يف املقابل ،مثة اعرتاض ات قانونية كثرية على تدبري اإلبعاد اجلنائي ،إىل احلد الذي يدفع البعض
إىل املطالبة إبلغاء هذا التدبري)) (.)3

وال جيب إغفال أن احلالة الس ويس رية والفرنس ية خاص ة مبعاقبة األجانب جنائيا عند مثوهلم أمام القض اء
بسبب فعل جمرم جنائيا ،وال متتد إىل الشخص املهاجر جملرد اهلجرة.
وقد أص بح حمل انتقاد من املؤس س ات الدولية املعنية حبقوق اإلنس ان إجبار املهاجرين على العودة دون نظر
يف ما يدفعهم للهجرة ،ومن ذلك تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بعنوان (( إبعاد ومعاملة س يئة )) فقد
حتدث التقرير الص ادر يف ش هر س بتمرب س نة 2009م عن (( إعادة إيطاليا القس رية للمهاجرين وملتمس ي
اللجوء القادمني على مأب القوارب ،ومعاملة ليبيا الس يئة للمهاجرين وملتمس ي اللجوء)) ( ،)4وحجة هذا
( ) 1د /أمحد عبد الظاهر إبعاد األجانب يف التشريعات اجلنائية العربية مرجع سبق ذكره ص .25
لكن هذا القانون أخذ يواجه انتقادات دفعت إىل طرحه لالستفتاء العام للمرة األوىل كانت سنة 2010م إبعادة اإلبعاد كتدبري احرتازي
خيول القضاة اللجوء إليه كعقاب جنائي ،ويف سنة  2016م طرح لالستفتاء العام مسألة اإلبعاد التلقائي لِلجانب .انظر اخلرب يف
النسخة اإللكرتونية لصحيفة ( بوابة الوسط صوت ليبيا الدويل) عنوان اخلرب (استفتاء يف سويسرا حول طرد األجانب) بتاريخ األحد
2016 /2/ 28م .على املوقع http://alwasat.ly/news/international/91161
( )2مقالة بعنوان (التأشريات اإلنسانية البناء على التجربة الربازيلية) جملة نشرة اهلجرة القسرية العدد  53أكتوبر 2016م
تصدر عن مركز دراسات الالجئني (مقره جامعة أكسفورد) ص  76متاحة بصيفة ملف  BDFعلى املوقع:
.www.fmreview.org/ar/community-protection
( )3د/أمحد عبد الظاهر إبعاد األجانب يف التشريعات اجلنائية العربية مرجع سبق ذكره ص .25
( )4تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بعنوان (إبعاد ومعاملة سيئة) الصادر يف سبتمرب2009م متاح على موقع املنظمة
 http://www.hrw.orgعلى ملف بصيغة .BDF
197

السنـــة 2021م

العدد األول

التقرير أن (( إيطاليا خترق مبدأ القانون الدويل اخلاص بعدم اإلعادة القسرية بتوقيفها لقوارب يف املياه الدولية
وجرھا لھا معيدة إايھا إىل ليبيا دون مراجعة لركاب القوارب  .....ومبدأ عدم اإلعادة قس راً ھو التزام
واجب يف القوانني الدولية حلقوق اإلنس ان ويف القانون الدويل لالجئني ،وكذلك يف القانونني األورويب
واإليطايل ،وحيظر أيض اً على إيطاليا إعادة األفراد إىل أماكن قد يواجهون يفھا املعاملة الالإنس انية أو
املدينة)).

()1

ويظهر أتثري البعد اإلنساين يف القانون املغريب بوضوح حني نص على أنه ((ال ميكن إبعاد أية امرأة أجنبية
حامل وأي أجنيب قاصر .كما ال ميكن إبعاد أي أجنيب آخر حنو بلد اثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه
للتهديد أو أنه معرض فيه ملعامالت غري إنسانية أو قاسية أو مهينة)).

()2

فهذا النص ميثل خطوة متقدمة على سبيل محاية كرامة اإلنسان وسالمته إذا طبق بذات الروح اليت صيغ
هبا ،وهذا النص يتفرد به التشريع املغريب على نظرائه يف الدول العربية وله به فضل السبق.
هذا الوضع القانوين الذي ابتت فيه الدول ما هو إال قيدا على مبدأ السيادة ،فلم تعد الدول حرة يف
طريقة تعاملها مع األجانب على األقل من الناحية األدبية .ومل يعد مبدأ السيادة طليقاً من كل قيد ،بل أصبح
فوق ذلك خيضع لرقابة املشروعية أمام القضاء الوطين.

ب ـ رقابة املشروعية على قرارات معاملة األجانب:
يكفل حق التقاضي يف ال دولة احلديثة وفقا ما هو منظم يف التشريعات اإلجرائية لكل املتقاضني الدفاع
عن مراكزهم القانونية أمام درجات التقاضي املتاحة ،وال يوجد متييز بني املواطن واألجنيب يف هذا الشأن ،لكن
العائق الواقعي أمام املهاجر غري القانوين هو تكاليف التقاضي الباهظة ابلنسبة له على األقل () 3؛ نظرا للحالة
املالية للمهاجر .كما أن الركن املادي يف جرائم اهلجرة غري الشرعية أيخذ صورة التلبس على األقل ابلنسبة
للمهاجر دائماِ ،ما جيعل نفي اجلرمية من قبل املهاجر أمر يف غاية الصعوبة.

( )1التقرير السابق ذكره ص .3
( )2املادة / 29الفقرة األخرية من قانون إقامة األجانب ابململكة املغربية  ......السابق ذكره.
( )3رغم وجود حماماة جمانية يف ليبيا لكنها مبقابل لِلجانب حيث ينص قانون احملاماة الشعبية على أنه ((حيق لرعااي الدول األجنبية االستعانة
مبحام عن طريق فروع اإلدارة ومكاتبها ،مبقابل ،حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون )).املادة العاشرة من قانون احملاماة الشعبية رقم 4
لسنة 1981م اجلريدة الرمسية العدد  11لسنة  1981صفحة .304
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من أمثلة ضمان حق التقاضي ما نص القانون املغريب على حق األجنيب الصادر يف حقه قرار االقتياد إىل
احلدود أبنه ((ميكن لِلجنيب الذي صدر يف حقه قرار ابالقتياد إىل احلدود .أن يطلب خالل أجل الثماين
واألربعني ساعة اليت تلي تبليغه إليه ،من رئيس احملكمة اإلدارية بصفته قاضيا للمستعجالت ،إلغاء القرار
املذكور .يبت رئيس احملكمة اإلدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أايم كاملة ابتداء من رفع األمر إليه،
وميكنه أن ينتقل إىل مقر اهليئة القضائية األكثر قراب منه)) (.)1
فهذا النص مثال على كفالة القضاء الناجز ،ودفع بطء العدالة؛ ألن حالة اإلبعاد ال حتتمل التأخري،
ويبقى السؤال عن واقع تطبيق هذا النص لبيان جناعة التنظيم التشريعي للمسألة .وغري بعيد من هذا التنظيم ما
نص عليه القانون اجلزائري مع فارق يف املواعيد من أنه ((جيوز لِلجنيب موضوع قرار وزير الداخلية املتضمن
اإلبعاد خارج اإلقليم اجلزائري أن يرفع دعوى أمام القاضي االستعجايل املختص يف املواد اإلدارية يف
أجل أقصاه مخسة أايم ابتداء من اتريخ تبليغ هذا القرار .يفصل القاضي يف الدعوى يف أجل أقصاه عشرون
يوما ابتداء من اتريخ تسجيل الطعن .ويكون هلذا الطعن أثر موقف))

()2

وتتمثل ميزة هذا النص يف األثر

املوقف لتنفيذ قرار اإلبعاد ،وهو ما مل أيخذ به القانون اللييب .مع التذكري أبن التشريع اجلزائري على حد ما
أمكن االطالع عليه
مل يعاجل قضية اهلجرة غري القانونية بقانون خاص حىت وقت كتابة هذا البحث.
أما عن التشريعات اليت تعطي جلهة اإلدارة احلق يف أمر األجنيب مبغادرة إقليم الدولة ،فهذه القرارات أحيطت
بشيء من الضماانت القانونية أوهلا التسبيب ؛ فالقانون اللييب ينص على أن (( يبعد األجنيب يف احلاالت
اآلتية ... :ويكون االبعاد يف احلاالت (أ،ب،ج) بقرار مسبب من مدير عام اجلوازات واجلنسية ))( ،)3فهذا
القانون أوجب على جهة اإلدارة بيان أسباب قرار إبعاد األجنيب عندما يكون سبب اإلبعاد دخول البالد بدون
أتشرية صحيحة ،أو االمتناع عن مغادرة البالد بعد انتهاء اإلقامة املمنوحة لِلجنيب ورفض اإلدارة ِتديدها له،
أو عند إلغاء أتشرية اإلقامة ،وأعفى جهة اإلدارة من تسبيب قرار اإلبعاد الصادر تنفيذا حلكم قضائي ابإلبعاد،

( )1املادة  23من قانون إقامة األجانب ابململكة املغربية  ......السابق ذكره.
( )2املادة  31الفقرات 2و3و 4من القانون اجلزائري السابق ذكره .
( )3املادة ( )17من قانون تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبيا وخروجهم منها رقم 1987/6م السابق ذكره
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واحلالة األخرية وهي اإلبعاد القضائي فيها شيء من عدم الدقة ؛ ألن اإلبعاد القضائي ال حيتاج أصال إىل قرار
من جهة اإلدارة لتنفيذه.
كما يالحظ على القانون اللييب أن جزاء اإلبعاد بسبب دخول البالد بدون أتشرية صحيحة ،مل يعد له
حمل؛ ألن دخول البالد بدون أتشرية صحيحة أصبح الركن املادي جلرمية اهلجرة غري القانونية املنصوص عليها
يف املادة األوىل من قانون مكافحة اهلجرة ،واليت تكون من ضمن عقوبتها اإلبعاد بقوة القانون كما تنص على
ذلك املادة ( ،)6ومن مث مل يعد جلهة اإلدارة إصدار قرار إبعاد مسبب هبذا الشأن.
والقانون املغريب املنظم إلقامة األجانب نص على أنه (( ميكن لإلدارة أن أتمر ابالقتياد إىل احلدود
مبوجب قرار معلل يف احلاالت التالية )1())..:وكذلك نص على وجوب تعليل قرار (( املنع من دخول الرتاب
املغريب )) ( ، )2وهذه احلاالت مرجعها السلطة التقديرية جلهة اإلدارة دون العودة إىل أي سلطة أخرى ؛ ألهنا
تنطلق من وظيفة اإلدارة يف القيام بشؤون مرفق األمن العام ،والذي يعد من أهم وظائف الدولة ،لكن القانون
نص على لزوم شكلية التسبيب هلذه القرارات .وهذه الشكلية يفتقر إليها القانون ذي الصلة يف كل من
اجلزائر وتونس .وتسبيب القرار اإلداري وسيلة رقابة (( يف غاية األمهية ،ومن أجنح ضماانت األفراد ،ألنه يسمح
هلم وللقضاء على السواء مبراقبة مشروعية تصرف اإلدارة )) ( ،)3وتبقى املشكلة األساسية يف علم األجنيب
الفعلي هبذه التشريعات ،وقدرته على االستفادة منها يف الدفاع عن مركزه القانوين.
خالصة هذا أن الدولة يف تعاملها مع املهاجرين غري القانونيني مقيدة ابلعديد من املواثيق الدولية ،إضافة
إىل االلتزامات األخالقية يف معاملة اإلنسان مهما كانت حالته.
وتس تند الدولة إىل س يادهتا يف منع دخول األجانب إىل إقليمها ،وتؤدي هذه الوظيفة عن طريق س لطاهتا
التنفيذية يف صورة نشاط مرفقي.

( )1املادة 21قانون إقامة األجانب ابململكة املغربية  ......السابق ذكره.
( )2املادة 22من القانون السابق .
( ) 3د .سليمان حممد الطماوي الوجيز يف القضاء اإلداري دراسة مقارنة الناشر دار الفكر العريب دار اإلشعاع للطباعة
1985م ص 250
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الفرع الثاين :دور السلطة التنفيذية يف منع اهلجرة غري القانونية

إذا كانت الس يادة هي الغطاء القانوين الذي تس تند إليه الدولة يف حقها يف منع دخول األفراد إىل
إقليمه ا ،فينبغي معرف ة اآللي ة اليت مت ارس هب ا ال دول ة ه ذا احلق ،أو بتعبري أخر م ا هو الق ال ب الق انوين ال ذي
متارس من خالله الدولة تنظيم دخول األجانب ،ليتبني أن خمالفة ذلك هو دخول الدولة بكيفية غري مشروعة،
يربر للدولة مواجهة من خيالف ذلك ،كما تفيد معرفة ذلك مدى امكانية توافر عناص ر املس ؤولية املدنية عن
عدم فعالية تلك الوظيفة.
أوالا حتدايت منع اهلجرة غري الشرعية:
عندما تقوم الدولة مبنع دخول األجانب إىل أراض يها بغري الطرق اليت رمسها القانون فيما أص طلح على
تس ميته مكافحة اهلجرة غري الش رعية فإن وس يلتها يف ِمارس ة ذلك هي الس لطة التنفيذية ،من خالل نش اط
الض بط اإلداري ( ،)1وهو من ص ميم وظيفة املرفق العام ،الذي يتوىل حفظ حدود الدولة ،حيث يقوم ((هذا
النوع من املرافق العامة يف األنش طة الس يادية اليت تقوم عليها الدولة واليت يعجز األفراد واهليئات اخلاص ة عن
ِمارس تها ...ومن أمثلتها مرفق الدفاع ض د العدوان اخلارجي ومرفق األمن الداخلي .)2( ))...فمنع األجانب
من الدخول إىل إقليم الدولة تتوالها س لطات خمتص ة من األجهزة النظامية مثل الش رطة أو اجليش ،وكثرياً ما
يصطلح عليها حبرس احلدود (.)3

وال خيفى حجم الص عوابت اليت تواجه هذا املرفق يف ليبيا أو الدول اليت على ش اكلتها ،وميكن التمثيل
ألبرزها وهي :ص عوابت طبيعية وأتيت يف مقدمتها اتس اع رقعة الدولة وحدودها اليت يزيد طوهلا عن 6000
كم ،منها س احل حبري بطول يزيد عن  1700كم ( ،)4فض الً عن أن هذه احلدود يف أغلبها ص حراء قاحلة

وتبعد عن مناطق العمران.

( )1هناك أنواع من الضبط اإلداري :انظر تفاصيل ذلك :د .ماجد راغب احللو القانون اإلداري دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية /مصر
بدون مكان طبع ورقم طبعة 1987م ص .475
( ) 2د .حممد عبد هللا احلراري أصول القانون اإلداري اللييب اجلزء األول منشورات جامعة انصر مطابع الوحدة العربية الزاوية بدون رقم طبعة
1992م ص .199
( )3قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )392لسنة  2000بشأن إنشاء جهاز حرس احلدود الربية منشور على موقع(ديكاف) مركز جنيف
حلوكمة قطاع األمن على شبكة االنرتنت https://security-legislation.ly/
( ) 4موسوعة ويكيبيداي احلرة مقالة بعنوان (قائمة الدول حسب طول السواحل) ليبيا رقم  60يف اجلدول املرفق.
.https://ar.wikipedia.org
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وهذه الصعوابت املادية متثل عائقاً صعباً أمام قيام مهمة اإلدارة املنوط هبا رعاية حدود الدولة وحفظ
أمنها ،ويزداد وضوح هذه الصعوبة عند مقارنتها من حيث اإلمكانيات حبدود دولة تواجه أكرب تدفق للهجرة
السنوية وهي الوالايت املتحدة األمريكية ( ، )1وما تعانيه من مشاكل لوجستية وأمنية .والشق اآلخر من هذه
الصعوابت يكمن يف نشاط اهلجرة؛ فالدولة ال تواجه املهاجرين يف مكان أو زمان حمددين ،بل تواجه أفرادا
يسعون بكل الوسائل لإلفالت من أجهزة الدولة اليت تتويل مراقبة احلدود.
كما أن هذا العنص ر البش ري يتكون من قس مني ،أوهلا وهم األش خاص املهاجرون ،وهؤالء أش خاص
ايئس ون من احلياة قادمون على املوت وعاجزون ماداي ومعنواي ،وقس م أخر وهم عص اابت متارس نقل
املهاجرين بطريقة غاية يف القس وة ،وهذه العص اابت ال تتورع عن فعل أي ش يء للتخلص من كل ما يعيق
تنفيذها لنشاطها اإلجرامي.
هذه ابختصار هي البيئة الواقعية اليت جيب على الدولة أن متارس فيها نشاطها املرفقي املتمثل يف حفظ
األمن على حدود الدولة ،وهذه الظروف تطرح س ؤال جوهرايً عن حدود التزام الدولة يف هذا النش اط املرفقي

عموما؟

اثنيا ـ حدود التزام الدولة يف النشاط املرفقي:
عندما تتوىل الدولة النش اط املرفقي فإهنا بداية متلك الس لطة التقديرية يف إنش اء املرفق ابتداءً ،فجهة

اإلدارة هي من متلك ((إنش اء وإلغاء املرافق العامة مبا هلا من س لطة تقديرية يف هذا اجملال ،فليس الحد
إجبارها أو مطالبتها قضائيا إلنشاء مرفق من املرافق أاي كانت أمهيته)) (.)2
وهذه السلطة التقديرية للمصلحة تستقل هبا جهة اإلدارة دون خضوعها للرقابة القضائية على عملها،
وهذا ما قضت به حمكمة التعقيب التونسية حني قالت عن حمكمة املوضوع أبهنا بتجاوز سلطتها يف مراقبة
السلطة التقديرية جلهة اإلدارة ،حيث قالت ((...ترك القانون للمؤسسة إمكانية قبول مطلب العون أو رفضه
يف نطاق ما تقتضيه مصلحة العمل .وهي املؤهلة لتقدير ذلك وأتسيسا على ذلك فإن احملكمة ملا اعتربت أنه
ال موجب لرفض مطلب
( )1حدود الوالايت املتحدة األمريكية مع املكسيك اليت متتد من احمليط اهلادئ غراب إىل خليج املكسيك شرقا وفيها جمموعة متنوعة من
التضاريس ،هي احلدود األكثر عبوراً يف العامل ،ويبلغ طوهلا  3145كيلومرت ،ابإلضافة إىل احلدود البحرية اليت تبلغ  48كيلومرتاً .موسوعة ويكيبيداي
احلرة مادة ( احلدود األمريكية املكسيكية ) (مع تصرف يسري)https://ar.wikipedia.org .

( )2د .ماجد راغب احللو القانون اإلداري ...مرجع سبق ذكره ص .402
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التجديد يف فرتة عدم املباشرة وأن ال مصلحة للمؤسسة يف رفض ذلك املطلب تكون قد ِتاوزت سلطتها.)1()).
وأهنا يف س بيل مص لحة املرفق العام ال يس تطيع املوظف العام املطالبة بعدم نقله الذي جيعل آداء الوظيفة
أكثر إرهاقا له؛ مىت كان هذا النقل هو خلدمة املص لحة العامة ،وهذا ما قض ت به حمكمة النقض املغربية
حيث طعن املوظف يف قرار نقله ،فقالت ((إذا اقتضت املصلحة العامة نقل املوظف من مركز أو مصلحة إىل
أخرى فإن ذلك ال يس تلزم أخذ موافقته .)2( ))...وإنش اء وتس يري املرافق العامة هو االختص اص األص يل
للس لطات التنفيذية س واء العامة أو اإلقليمية ،وهو ما نص عليه قانون اإلدارة احمللية اللييب أبن ((يعمل جملس
احملافظة على تقدمي كل ما ميكن للمحافظة تقدميه من تسهيالت إلنشاء أو تسيري املرافق األتية:

أ مرافق

الصحة العامة.)3())...
هذه الس لطة التقديرية الواس عة يس تخلص منها أن الدولة حني متارس النش اط املرفقي ال تكون ملزمة
بتوفري قدر معني من خدمة املرفق ،أو حتقيق نتيجة للنش اط املرفقي الذي تؤديه ،بل هو من إطالقات الس لطة
التقديرية جلهة اإلدارة ،ويؤيد هذا ما قض ت به حمكمة القض اء اإلداري املص رية يف حكم قدمي هلا ،من أن
((القيام ابملش روعات العامة وتوزيعها على املدن واملناطق املختلفة ال يزال مرتوكاً لتقدير الس لطة التنفيذية
تتص رف فيه مبطلق حريتها واختيارها حينما يرتاءى هلا وفقا لقدرهتا املالية واإلمكاانت اليت لديها)) ( .)4وحمل

االس تش هاد هبذا القض اء أنه قرر بوض وح أن الس لطة التنفيذية تقوم بعملها املرفقي وفق قدرهتا املالية ،فال تلزم
جه ة اإلدارة بتزوي د املرافق الع ام ة ابآلالت الب اهظ ة التكلف ة أو ف ائق ة التطور ،أو أن ِتع ل جودة خ دم ة املرفق
العام قياس يا على ما هو عليه لدى الدول األخرى ،وكذلك األمر من انحية اإلمكانيات اليت تتوفر لإلدارة،
فال ميكن مطالبتها خبدمات ال قدرة ألفرادها على القيام هبا.
( )1حمكمة العقيب التونسية قرار تعقييب مدين عدد 34424مؤرخ يف 1992/08/27م متاح على حمرك حبث
احملكمة http://jurisprudence.e-justice.tnاتريخ التصفح2020/2/25م.
( )2حمكمة النقض املغربية القرار رقم  382الدائرة اإلدارية ملف إداري  79308بتاريخ 1984/5/18م متاح على حمرك حبث احملكمة
 http://www.juris.courdecassation.maاتريخ التصفح 2020 /2/ 25م .

( )3املادة  13من قانون اإلدارة احمللية رقم 2012/59م ،اجلريدة الرمسية الليبية السنة األوىل العدد  15اتريخ صدور اجلريدة 2012/8/23
م ص .882
( )4حمكمة القضاء اإلداري املصرية بتاريخ  23مارس 1955م .مذكور لدى د .سليمان حممد الطماوي الوجيز يف القضاء اإلداري  ....مرجع
سبق ذكره ص .322
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كما أن اإلدارة متلك إلغاء املرفق العام حىت بعد قيامه وال يكون ((للموظفني الذين يش رفون على إدارة
املرفق ،وال لِلفراد الذين ينتفعون منه ،حق االعرتاض على ذلك اإللغاء)) (.)1
ويعود أس اس الس لطة التقديرية لإلدارة يف نش اطها املرفقي إىل اعتبارات عملية تتمثل يف ص عوبة إن مل يكن
اس تحالة وض ع قانون تفص يلي ينظم مواجهة اإلدارة لكل ما قد يس تجد من املش كالت واألحداث وال
حجمه ا وال متطلب اهت ا ،ف األوبئ ة ،والكوارث ،واألعم ال التخريبي ة ،واجلرائم عموم ا غري ِمكن ة التوقع ،وه ذا
يقتض ي ((إعطاء اإلدارة س لطة تقديرية تس تطيع أن تواجه هبا احلاالت اليت تنش أ واليت ال يكون املش رع قد تنبأ
هلا ،وأن تضع احللول املناسبة هلا)) (.)2
كما أن إطالق هذه الس لطة له مربرات فنية ،قوامها أن اإلدارة تض ع احلل على أس اس الوقائع اليت
تواجهه ا ،والوق ائع ليس هل ا ح د يف تكرراه ا أو تنوعه ا أو ت داخله ا مع الظروف احمليط ة وه ذا يفرض ان
((إطالق حرية اإلدارة يف ِمارس تها الختص اص اهتا يؤدي إىل حس ن أداء الوظيفة ذلك ألنه يعطي اإلدارة حرية
التقدير ووزن املالبس ات يف العمل اإلداري ،ويس اعد على غرس روح االبتكار)) ( .)3فلإلدارة يف س بيل قيامها
بوظيفتها ((تنظيم املرفق حسب ما يتوافر لديها من اخلربة وحاجة العمل)) (.)4
وميثل مبدأ الفص ل بني الس لطات األس اس القانوين يف إطالق يد جهة اإلدارة يف تقدير وظيفتها املرفقية،
فالقض اء ال يوجه اإلدارة يف قيامها ابختص اص اهتا ،والقول خبالف ذلك جيعله رئيس اً جلهة اإلدارة وهذا غري

جائز(.)5

إذا ك ان ه ذا نط اق اإلدارة اليت من ورائه ا ال دول ة يف قي امه ا بنش اطه ا املرفقي ،وأن حفظ أمن ال دول ة
وحدودها هو من ص ميم النش اط املرفقي الذي أيخذ طابعا قوميا ((ميتد إىل كافة إقليم الدولة فتقدم خدماهتا

( )1د .سليمان حممد الطماوي الوجيز ...املرجع السابق نفس الصفحة.
( ) 2محد عمر محد السلطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة القضاء عليها الطبعة األوىل الرايض  /السعودية  2003الناشر أكادميية انيف
ص  131متاحة على موقغ مؤسسة إبداع املكتبة اإللكرتونية اخلاصة مبؤسسة إبداع .http://www.creativity.ps
( )3املرجع السابق ص .132
( )4د .سليمان حممد الطماوي الوجيز يف القضاء اإلداري  ....مرجع سبق ذكره ص .223
( )5محد عمر محد السلطة التقديرية لإلدارة  ...مرجع سبق ذكره ص .133
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إلش باع حاجات عامة مش رتكة جلميع املواطنني ،ومن أمثلتها مرفق الدفاع ...ومرفق األمن ،)1( ))...فما هي
حدود التزامات الدولة يف منع وقوع اجلرمية عموما؛ ومن ذلك دخول املهاجرين غري الشرعيني إىل آراضيها؟.
ُمجرم
املطلب الثاين :حدود املسؤولية املدنية للدولة عن النشاط ال َّ

متارس الدولة وظائفها األساسية واليت منها حفظ األمن العام على إقليمها ،ويعد منع اهلجرة غري القانونية

هو أحد هذه الوظائف .وقد تبني سابقا اجلانب الواقعي من مسألة مواجهة ظاهرة اهلجرة غري القانونية ،والنتيجة
األولية لذلك أن الدولة ال ميكنها منع دخول املهاجرين غري القانونيني بصورة مطلقة مبا هلا من إمكانيات
متاحة ،وما تواجهه من صعوابت مادية وفنية يف هذه الوظيفة.
وإذا استطاع املهاجر غري القانوين دخول إقليم الدولة وأفلح يف التملص من سلطاهتا ،فإنه سوف ميارس
حياته مثل أي إنسان أخر ولو يف نطاق ضيق ،وهذا النشاط ليس مبستبعد أن ترتتب مبناسبته مسؤولية مدنية،
فقد يرتكب جرمية جنائية أو فعال غري مشروع ،وهو يف حالة اجلرمية املستمرة املتمثلة يف اهلجرة غري القانونية.
بداية يكون املهاجر غري القانوين داخل الدولة يف وض ع خمالف للقانون؛ فهو من منظور جنائي مرتكب
جلرمية ا لدخول إىل إقليمها بطريقة غري ش رعية ،وهي من جرائم الس لوك اجملرد ،كما ينص على ذلك الس لوك
اجملرم بقانون مكافحة اهلجرة غري الش رعية اللييب يف مادته األويل( ،)2فهذا النوع من (( اجلرائم يكفي لقيامها
جمرد حتقق فعل أو امتناع ،وتعرف هذه اجلرائم ابجلرائم الش كلية)) ()3؛ فهي تش به يف ركنها املادي جرمية
انتهاك حرمة املس اكن املنص وص عليها يف املادة ( )436من قانون العقوابت اللييب ،وه ذه اجلرمي ة تظ ل
مس تمرة مادام املهاجر موجودا على إقليم الدولة ،وتوص ف اجلرمية أبهنا مس تمرة عندما (( تس تمر مادايهتا فرتة
من الزمن بسبب استمرار تدخل اجلاين))( ،)4فهذا الفعل يظل جرمية حىت ينهيها اجلاين مبغادرته إلقليم الدولة.
وهذه اجلرمية ال أتخذ أي مظهر خارجي على الفاعل حبيث متيزه عن غريه من األش خاص إال ابالطالع
على مستنداته ،واليت ميكن من خالل تزويدها أن خيفي حالة أنه مهاجر غري قانوين.
وهذا املهاجر س وف ميارس نش اطات خمتلفة قد تكون بعض ها ذات طبيعة مدنية حني ميارس احلياة
اليومية املعتادة ،وقد يرتكب جرائم متس بسالمة األفراد وأمواهلم.
( )1د .حممد عبد هللا احلراري أصول القانون اإلداري اللييب اجلزء األول  ...مرجع سبق ذكره ص.201
( )2قانون اهلجرة غري الشرعية رقم  2010/19م مدونة التشريعات الليبية السنة العاشرة العدد العاشر التاريخ 2010/6/15م .
( )3د .حممد رمضان ابرة شرح القانون اجلنائي اللييب  ...اجلزء األول ...مرجع سابق ص .168
( )4املرجع السابق ص .169
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وحيتاج إس ناد املس ؤولية للدولة إىل أس اس تقوم عليه يف إطار القواعد العامة ،وقد يبتكر القانون تقنيات
قانونية تعاجل ما قص رت القواعد العامة عن بلوغه حني ال تكون هناك مس ؤولية بص ورهتا التقليدية .لذا من
املناس ب جعل فرع أول لعرض حماوالت إس ناد التعويض عن اجلرمية إىل الدولة ،مث فرع اثن خيص ص للتقنيات
القانونية ملواجهة أاثر األضرار اخلالية من املسؤولية املدنية.
الفرع األول :حماوالت إسناد التعويض عن اجلرمية إىل الدولة
تعود فكرة حتمل اجملتمع للمسؤولية املدنية للجرمية إىل عصر موغل يف القدم ،أي عصر ما قبل نشأة
الدولة.
فعلى سبيل املثال أخذ هذا التعويض مكاانً واضحاً يف مدونة محورايب؛ حني محل املدينة وحاكمها مسؤولية
تعويض املضرور من اجلرمية (.)1

وأخذت ذات الفكرة مكاهنا يف الشرائع السماوية ،ففي الشريعة اإلسالمية ميثل نظام القسامة الذي كان
قائما قبل اإلسالم ،مث أقره النيب صلى هللا عليه وسلم ،كما بينت ذلك كتب احلديث ( ،)2كتب الفقه
اإلسالمي(.)3
خالصة هذه النظم على اختالفها أهنا تضمن للمجين عليه (املضرور من اجلرمية) التعويض خاصة يف حالة
وفاة اجملين عليه ،فيكون التعويض لورثته من بعده ،ويتحمل هذا التعويض مبفهومه الواسع اجملتمع املتمثل حاليا
يف (الدولة) ،أو مبفهومه الضيق أولياء اجلاين .وجيب أال يغيب عن الذهن أن جل هذه النظم تكفل التعويض
عند وفاة اجملين عليه بسبب اجلرمية وال تتحمل املسؤولية عن ابقي اجلرائم األخرى.
يقتضي إسناد املسؤولية إىل أية جهة بيان أساس تلك املسؤولية ومدى توافر مقتضياهتا اليت تلزم لقيامها.
كما أن النظر يف القانون املقارن يساهم يف إمكانية إسناد تلك املسؤولية ،وما هي احللول القانونية اليت متت
هبا مواجهة هذا الضرر أو ذاك.
( )1تنص املادة  24من قانون محورايب على ((فإن كانت نفس قد فقدت أثناء السرقة فعلى املدينة واحلاكم أن يدفع مناً من الفضة ألهله)).
شريعة محورايب ترمجة حممود األمني ا لناشر دار الوراق للنشر لندن /إجنلرتا والفرات للنشر بريوت  /لبنان الطبعة األوىل 2007م ص .18

( )2حممد بن إمساعيل البخاري صحيح البخاري (جملد واحد)  93كتاب األحكام  38ابب كتاب احلاكم إىل عماله والقاضي إىل أمنائه رقم
احلديث  7192مكتبة األمام مسلم للنشر والتوزيع القاهرة /مصر الطبعة األوىل  2015ص .872

( ) 3ال يكاد خيلو كتاب يف الفقه اإلسالمي عند تناول ابب اجلناايت على النفس إال ذكر ابب القسامة.
انظر على سبيل املتال :الصادق عبد الرمحن الغرايين السلسلة الفقهية رقم  7القصاص والدماء الطبعة الثالثة سنة  2000طبعة الشركة العامة
للورق والطباعة مطابع سبها ص .101
206

العدد األول

السنـــة 2021م

وإسناد املسؤولية إىل طرف ما ولو كانت الدولة حيتاج إىل شرعية قانونية يؤسس عليها ،فما هي إال
شخص قانوين مثل ابقي األشخاص من زاوية القانون اخلاص حتديداً.
ويقتضي التثبت من مسؤولية الدولة من عدمه إىل استعراض األسس اليت تقدم كدليل على تلك املسؤولية
ِمن يقول بوجودها ،وبذلك تتحقق املسؤولية عن جرائم املهاجر غري القانوين على إقليم الدولة.
أوال :القانون كأساس للمسؤولية املدنية للدولة عن اجلرمية
إن عبارة (األساس القانوين) تقتضي وجود قانون حيمل الدولة املسؤولية عن أضرار اجلرائم ،وهذا األساس
إما أن يكون القانون تؤسس فيه ملسؤولية الدولة على أحد مصادر االلتزام املعروفة (العقد املسؤولية التقصريية
اإلدارة املنفردة اإلثراء بال سبب) ،أو أن يكون هناك تشريع خاص حيمل الدولة عبء تعويض املضرور من
اجلرمية .وهذه املص ادر األس اس ية نفس ها قائمة على اعتبارات تس تند إليها؛ س واء كانت أخالقية جمردة ،أو
العتبارات العدالة الالزمة للتعايش بني األشخاص ،أو طاعة لقواعد دينية.
وغين عن البيان أن املسؤولية التقصريية يف صورهتا التقليدية تقتضي توافر أركاهنا من خطأ واجب اإلثبات،
أو متاح النفي عندما تكون املس ؤولية مفرتض ة ،ووجود ض رر ،وعالقة س ببية مباش رة بني الض رر واخلطأ ،ليكون
لتعويض املضرور مقتضى.
هذه احلدية يف املس ؤولية التقص ريية يف ص ورهتا التقليدية دفعت إىل امكانية أتس يس مس ؤولة الدولة على
مرتكزات خمتلفة ،كمحاولة حتميلها تبعة نش اطها (أ) ،أو تطوير نظرية املس ؤولية حبيث تكون الدولة مس ؤولة
بدون خطأ (ب).
أ ـ حتمل الدولة تبعة نشاطها:
يذهب رأي ( )1إىل أنه ميكن االستغناء عن فكرة اخلطأ يف صورته التقليدية إلثبات مسؤولية الدولة عن
اجلرمية ،واالستعاضة عن ذلك بنظرية حتمل التبعية وأنه ((بفحص العالقة بني الفرد والدولة ،أو ابللجوء إىل
تفسري نظرية حتمل التبعية بتوسع قليال فإننا ميكن أن نقرر ابطمئنان أن الرابط ...بني الفرد والدولة أقوى وأوثق
من الرابط الذي بني...العامل ورب العمل)) ( ،)2وأن ((اجلاين اتبع للدولة فهي مسؤولة عن أعماله قبل
( )1د .سيد عبد الوهاب حممد مصطفي النظرية العامة اللتزام الدولة بتعويض املضرور من اجلرمية الناشر دار الفكر العريب القاهرة /مصر الطبعة
األوىل 2005م ص .224
( )2املرجع السابق نفس الصفحة.
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الغري)) ( . )1وهذه األسانيد وإن كانت يف اجلرمية على عمومها ،فهل ميكن أن تنطبق على جرائم املهاجر غري
الشرعي .ولكن قبل ذلك هل هذه األسانيد ميكن أن تستقيم عند التفكري فيها مليا؟
إن القول مبسؤولية الدولة ألن وقوع اجلرمية دليل على تقصري الدولة يف القيام بواجبها يقتضي أن الدولة
ملتزمة بتحقيق نتيجة وهي عدم وقوع اجلرمية ،وهذا االلتزام ال س ند له من القانون ،بل خيالف العقل القومي؛
ألن الدولة س بق أن تبني جبالء أهنا تؤدي وظائفها يف القيام ابملرافق العامة ببذل العناية والس لطة التقديرية يف
القيام ابملرافق العامة ،مبا يتوفر هلا من اإلمكانيات.
أما عن مس ؤولية الدولة على أس اس أن اجلاين اتبع هلا ،فإن هذه الفكرة ال ختلو من غرابة ،فيبدو أن هذا
التأسيس ال حيتمله حىت ظاهر العبارة

فعالقة التبعية يف التشريعات العربية عموما ( ،)2قوامها ((أن يكون

للمتبوع س لطة إص دار تعليماته إىل التابع يف طريقة أداء عمله الذي عينه له ،وس لطة رقابية يف تنفيذ هذه
التعليمات وحماسبته على اخلروج عليها)) (.)3
وهذا املبدأ مس تقر عليه القض اء يف ض بط مس ؤولية املتبوع؛ حيث يلزم لقيام مس ؤولية املتبوع (( أن يكون
املتبوع مس ئوال عن الض رر الذي حيدثه اتبعه بعمله غري املش روع مىت كان واقعا حالة أتدية وظيفته وبس ببها
وتقوم رابطة التبعية ولو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار اتبعه مىت كانت له عليه س لطة رقابية وتوجيهية )) (،)4
وهذه العالقة ليست مفرتضة بل تقوم (( مىت كان للمتبوع س لطة فعلية على التابع يف الرقابة عليه ويف توجيهه
طالت هذه املدة هذه الس لطة أو قص رت فكلما حتققت هذه الس لطة قامت هذه العالقة)) ( ،)5فالعالقة ال

( )1املرجع السابق ص .225
( )2املادة  177مدين لييب ،املادة  85من جملة االلتزامات التونسية ،املادة /1/288ب من القانون املدين األردين املادة  136من القانون املدين
اجلزائري ،املادة  175من القانون املدين السوري ،املادة  219من القانون املدين العراقي ،املادة  240من القانون املدين الكوييت ،املادة 312من
القانون املدين اليمين ،املادة  163من القانون املدين السوداين ،املادة  209من القانون املدين القطري ،املادة 127من قانون االلتزامات والعقود
اللبناين ،املادة/1/196ب من قانون املعامالت املدنية العماين.
( ) 3د .سليمان مرقس الوايف يف شرح الفانون املدين اجلزء الثاين يف االلتزامات الفعل الضار واملسؤولية املدنية اجمللد  2مطبعة السالم الطبعة
اخلامسة 1989م ص .830
( )4احملكمة العليا الليبية طعن مدين رقم  42/288ق بتاريخ1996/4/14م متاح على برانمج (الباحث يف مبادئ احملكمة العليا) اإلصدار
األول إعداد برانمج األمم املتحدة اإلَّنائي مشروع حتديث قطاع العدل يف ليبيا .
( )5حمكمة النقض املصرية طعن مدين رقم  26 /445جلسة 1962/4/ 26م ،السنة  13العدد األول ،ص  543قاعدة  ،81متاح على
موقع احملكمة على شبكة االنرتنت  https://www.cc.gov.eg/يف ملف بصيغة .pdf
208

العدد األول

السنـــة 2021م

متتد على الدوام ،وتنش أ يف الغالب عن عالقة العمل ( ،)1مبفهومها الواس ع ،فاملس ؤولية تقوم عن العمل غري
املشروع للتابع (( مىت كان واقعا منه يف حالة أتدية الوظيفة أو بسببها ...عن كل فعل حال أتدية الوظيفة ولو
مل يكن من أعم ال الوظيف ة ذاهت ا ،ولكن هي أه للت ابع اداؤه الوظيف ة حبي ث لوال ه ذا االداء م ا ك ان الفع ل ليقع
كما وقع )) (.)2
وهذا املبدأ العام هو املتبع لدى القضاء األجنلوسكسوين كما ينقل بعض الفقه العريب ف ((...نتيجة
للتطور االقتصادي ،أصبح من العسري على املتبوع إخضاع مجيع من يستعني هبم إىل رقابته املباشرة ِما اضطرت
معه احملاكم إىل اعتناق فكرة وقوع الفعل غري املشروع أثناء الوظيفة أو وقوعه يف سياق العمل املوكول إىل
التابع ،)3( )).فمسؤولية الدولة املدنية يف النظام االجنلو أمريكي ((تشبه مسؤولية الشخص الطبيعي عن أعمال
اتبعيه ،...وختضع للشروط نفسها اليت ختضع هلا مسؤولية الشخص الطبيعي )) (.)4
فمس ؤولية املتبوع عن أفعال التابع ال تتس م ابالس تمرار بل البد من قيامها ابلفعل املتمثل يف نش وء س لطة
التوجيه ،كما جاء يف حكم حمكمة النقض الفرنس ية أبن ((عالقة التبعية اليت تقدم على أس اس ها مس ؤولية
املتبوع جيب أن تفهم مبعناها القانوين الذي يقضي أن يكون للمتبوع سلطة التوجيه لتابعه يف أداء عمله)) (.)5
وهذا مفاده أن تلك السلطة تبدأ من نقطة زمنية حمددة وتنتهي يف نقطة زمنية الحقة.
فهل اجلاين

وفقا لفكرة تبعية الفرد للدولة

ميارس اإلجرام على أنه وظيفة لصاحل الدولة ،وهي من يتوىل

اإلش راف والتوجيه هلذا النش اط ،فالقول أبن اجلاين اتبع للدولة حيتاج قبوله إىل أن الدولة كلفت اجلاين بذلك
العمل اإلجرامي الذي أض ر ابجملىن عليه ،ولكن حىت قبول هذا القول املتطرف يص عب تعميمه على املهاجر
( ) 1مكرر يف عدة أحكام حملكمة النقض املصرية منها نقض مدين بتاريخ 1963/5/9م وآخر بتاريخ 1963/2/27م أشار هلا د .سليمان
مرقس الوايف اجلزء  .... 2املرجع سبق ذكره ص .831
( )2احملكمة العليا الليبية ط مدين رقم  6/26ق بتاريخ 1961/12/16م  ،جملة احملكمة العليا ج 2/مكرر ص  ،324متاح على برانمج
الباحث يف مبادئ احملكمة العليا اإلصدار األول.
( )3ربيع انجح راجح أبو حسن مس ؤولية املتبوع عن فعل اتبعه يف مشروع القانون املدين الفلسطيين (دراسة مقارنة) رسالة ماجستري مقدمة
جلامعة النجاح (الفلسطينية) كلية الدراسات العليا سنة 2008م انبلس فلسطني ص  59من الرسالة متاحة بصيغة  pdfعلى موقع جامعة
النجاح الوطنية الفلسطينية www.najah.edu
( ) 4د /حممد نصر رفاعي الضرر كأساس للمسؤولية املدنية يف اجملتمع املعاصر رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جامعة القاهرة /مصر سنة
1978م ص .317
( )5حمكمة النقض الفرنسية نقض مدين الدائرة الثانية بتاريخ 1964/1/4م مذكور لدى د .سليمان مرقس الوايف اجلزء  .... 2املرجع سبق
ذكره ص .829
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غري القانوين؛ ألنه ال حيمل جنس ية الدولة اليت يهاجر إليها ويرتكب فيها جرماً جنائياً ،فهل يس قط ذلك
فكرة التبعية املزعومة!!؟.

ب ـ ـ حماوالت تطويع املسؤولية املدنية:
مرت املس ؤولية املدنية عن الفعل الض ار عند حتميلها لغري الفاعل مبراحل من التطور وحماوالت التأص يل.
حيث ميثل األساس القانوين هلذا النوع من املسؤولية أحد املعضالت القانونية؛ ألن التأصيل جييب على سؤال
مفص لي وهو ملاذا يتحمل طرف آخر املس ؤولية عند وقوع الض رر وهو مل يقرتف أي خطأ؟ ومل تكن له ص لة
مادية ابلفعل مصدر الضرر؟
ويوازي مبدأ حتميل الفاعل تبعة خطأه مبدأ ش خص ية العقوبة يف القانون اجلنائي ،اليت ِتعل العقوبة عن
اجلرمية تقتص ر على اجلاين وش ريكه إن كان له ش ريك .فكيف تنتقل املس ؤولية املدنية إىل الغري؟ هذا الس ؤال
حيتاج إىل إجابة قبل تقرير مسؤولية الدولة عن اجلرمية اليت تقع على إقليمها ومنها جرائم املهاجر غري الشرعي؟
 1حماولة اسناد مسؤولية الدولة على أساس عقدي:
انطالقا من عالقة عقدية بني الدولة والش عب يعتمدها الذين ينس بون مس ؤولية التعويض عن اجلرمية إىل
الدولة ،فيس تندون ((على جمموعة من االعتبارات ،واليت تش كل الس بب يف هذا االلتزام الذي يقع على عاتق
الدولة ،وأساس هذه االعتبارات ،وقطب رحاها هو :العقد االجتماعي جلان جاك روسو.)1( ))...
وأن العق د االجتم اعي هو ال ذي يلزم ال دول ة ابلتعويض ،إذ إن ((هن اك عق داً اجتم اعي ا مربم اً بطريق ة

ضمنية أو صرحية بني الدولة واجملتمع ،ومن شروط هذا العقد أن تعوض الدولة املضرور من اجلرمية)) (.)2

ويض يف هذا الرأي إىل أس انيده يف مس ؤولية الدولة عن اجلرمية أن (( من ش روط هذا العقد أن تعوض
الدولة املتض رر من اجلرمية وأن األموال اليت تدفعها الدولة للمض رور ليس ت أموال الدولة فهي يف األص ل أموال
الش عب حص لت من دفع الفرد للض رائب ...وأن الدولة متبوع والفرد اتبع ،والقواعد القانونية الثابتة تفرض
على املتبوع أن يعوض اتبعه عن األض رار اليت حلقت به بس بب هذه التبعية )) (.)3ومن هذا املنطق ميكن

( )1د .سيد عبد الوهاب النظرية العامة اللتزام الدولة ...مرجع سبق ذكره ص  210وما بعدها
( )2املرجع السابق ص .218

( )3املرجع السابق نفس الصفحة .مالحظة :ال يشري إىل أي مراجع يوثق هبا هذا الكالم املرسل
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التأسيس ملسؤولية الدولة عن التعويض ،والقول أبهنا مسؤولة عقدية عن تعويض األضرار اليت تقع عن املهاجر
غري شرعي على إقليمها.
لكن النظرة األولية هلذا التأص يل تظهر مدى القص ور الش ديد يف فهم هذا األس اس؛ فالعقد االجتماعي
نظرية ص يغت لتفس ري ظاهرة قيام الدولة الس ياس ية مبفهومها احلديث ،ومكان هذه النظرية (يقع) يف كتب
النظم الس ياس ية ،عند اإلجابة على س ؤال :كيف نش أت الدولة؟ وذات هذه الكتب تنتقد نظرية العقد
االجتماعي ((أبهنا فكرة خيالية ،وليس ت حقيقة علمية فالتاريخ ال يؤيدها ،ومل يس جل لنا مىت اجتمع الناس
وتعاقدوا على إقامة النظام (الدولة) )) ( .)1وكتب املدخل لعلم القانون تتناول هذه النظرية وهي تعاجل مس ألة
من أين جاء القانون؟ أو ما هو أس اس القانون وطبيعته (.)2

ونظرية العقد االجتماعي حماولة فكرية

جمردة لتفسري كيفية نشؤ الدولة ،فأهم منظري هذه النظرية (جان جاك
روس و) يقول يف كتابه العقد االجتماعي ،أنه ((افرتض انتماء الناس إىل النقطة اليت تغلبت عندها العوائق
الضارة بسالمتهم يف احلال الطبيعية ،على القوى اليت ميكن كل فرد أن يستعملها للبقاء يف هذه احلال)) (.)3
فهو يقول بوض وح أنه افرتض ومخن األس باب اليت دفعت الناس إىل العقد االجتماعيِ ،ما يعىن أن
النظرية جمرد أتويل وحماولة تفس ري ظاهرة نش وء الدولة وليس ت حقيقة علمية اثبتة .ومن وجهة النظر القانونية
اجملردة ف إن النظري ة ال تس تقيم؛ ألن أي عق د هو ولي د إرادة حقيقي ة ِمن أبرموه ،وال ميت د أثره امللزم إىل غري
أطرافه.
( ) 1د .حممد كامل ليلة النظم السياسية الناشر دار الفكر العريب بدون مكان نشر طبعة دار اجليل بدون رقم طبعه 1963م ص .95
انظر كذلك :د .نعمان أمحد اخلط يب ،الوجيز يف النظم السياسية الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان  /األردن الطبعة الثانية 2011م
ص  62ومتاح على شبكة االنرتنت بصيغة  BDFعلى موقع .https://www.researchgate.net/
وانظر أيضا د .ابسم صبحي بشناق الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري اجلامعة اإلسالمية غزة فلسطني الطبعة اخلامسة ص 35
وما بعدها .ومتاح على شبكة االنرتنت بصيغة  BDFعلى موقع http://site.iugaza.edu.ps

( )2انظر م ثال د .الكوين عبودة أساسيات القانون الوضعي اللييب املدخل لعلم القانون اجلزء األول منشورات كلية القانون جامعة انصر

طبعة الشركة العامة للورق والطباعة بدون رقم طبعة 1993م ص 21
وكذلك د .عبد الرزاق السنهوري علم أصول القانون خالصة احملاضرات اليت ألقاها على طلبة السنة األوىل بكلية احلقوق مطبعة فتح هللا إلياس
نوري وأوالده مصر بدون رقم طبعه 1936م ص  28متاح على شبكة االنرتنت بصيغة  BDFعلى موقع

.https://loiarabe.blogspot.com/
( ) 3جان جاك روسو العقد االجتماعي ترمجة عادل زعيرت الناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة القاهرة/مصر ص  37متاح على شبكة
االنرتنت بصيغة  BDFعلى موقع .https://www.hindawi.org/
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وحىت عن د االفرتاض ج دالً أن النظري ة حقيق ة ق ائم ة؛ ف إهن ا مل تتطرق إىل أن العق د االجتم اعي ب ه بنود ومنه ا

التزام الدولة ابلتعويض .ومن ذلك يتض ح أنه ال جمال إىل إلزام الدولة ابلتعويض عن اجلرمية على أس اس نظرية

العقد االجتماعي بل يعد من العبث افرتاض مثل هذه احلقيقة الدقيقة يف مسألة هي مفرتض يف أصلها.
من األس س القانونية اليت يُس تند إليها يف مس ؤولية الدولة بتعويض ض حااي اجلرمية ((أن الدولة تكون
مس ؤولة قانوان ِتاه ض حااي اجلرائم ،ومن مث تلتزم بتعويض هم عما حلق هبم من ض رر ،اس تنادا إىل تقص ريها يف
أداء واجبه ا ابحلف اظ على األمن ومح اي ة املواطنني واملقيمني على أراض يه ا)) ( .)1وأن وقوع اجلرمي ة هو دلي ل
على ((فشل الدولة يف احلفاظ على األمن ،واحلفاظ على أمن املواطن من صميم اختصاصات الدولة)) (.)2
ويالحظ أن حش د كل األس س القانونية والتنقل غري املربر بينها للتأس يس لعالقة قانونية ما ،فيه دليل
على عدم انسجام بني املقدمة والنتيجة املطروحة ،فمسؤولية الدولة عن اجلرمية إذا كانت مسؤولة جيب أن
تقوم على أساس واحد ،أو ال تكون مسؤولة.
 -2تطور مسؤولية اإلدارة إىل املسؤولية اجملردة عن املخاطر:
أعطت الطبيعة اإلنش ائية للقض اء اإلداري حرية تطوير املس ؤولية املدنية على نش اط اإلدارة ،حىت وص ل
األمر إىل أن ص درت أحكام تلزم الدولة ابلتعويض عن عدم قيام املرفق أبداء اخلدمة املطلوبة منه ،وذلك يف
حالة (( عدم قيام اإلدارة بعمل كان جيب القيام به ...فإذا امتنعت عن ذلك وترتب على هذا املوقف الس ليب
ض رر أص اب األفراد ،فإن من حق املض رور أن يطالب اإلدارة ابلتعويض عن هذه األض رار))( ،)3ومن ذلك
حاالت كانت اإلدارة حمقة ابمتناعها ،ولكن القض اء ألزمها بدفع التعويض ،ومن أبرز هذه التطبيقات حكم
جملس الدولة الفرنس ي بتاريخ 1923/11/30م بش أن امتناع جهة اإلدارة عن تنفيذ حكم قض ائي مذيل
ابلص يغة التنفيذية ،وحجة اإلدارة يف ذلك االمتناع أن تنفيذ ذلك احلكم يف أحد املس تعمرات الفرنس ية الذي

( )1د .عمرو حممد املارية :مسؤولية الدولة عن تعويض ضحااي العمليات اإلرهابية ص  12من ملف  pdfاملنشور على موقع كلية احلقوق
جامعة طنطا .http://law.tanta.edu.eg.lmagazine.aspx

( )2د .سيد عبد الوهاب حممد النظرية العامة اللتزام الدولة  ...مرجع سبق ذكره ص .224
( ) 3د .رمزي طه الشاعر قضاء التعويض (مسئولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية) الناشر
دار النهضة العربية القاهرة /مصر طبعة دار التيسري بدون رقم طبعه  2008ص .362
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قض ى بطرد قبيلة من األرض حمل احلكم (( يهدد بوقوع اض طراابت تؤدي إىل الفتنة واالض طراب ِما يعرض
األمن والنظام العام خلطر مؤكد)) (.)1
ويف ه ذه الواقع ة ((اعرتف جملس ال دول ة أبن اإلدارة مل ترتك ب خط أ ابمتن اعه ا عن تنفي ذ احلكم يف
الظروف اليت حدث فيها هذا االمتناع ،إال أنه قض ى ابلتعويض للطاعن على أس اس أن اعتبارات العدالة
تفرض أال يضحي فرد لصاحل اجلماعة إذا أمكن توزيع العبء العام على اجلميع)) (.)2
لقد جاء هذا احلكم ص رحياً يف أن قواعد املس ؤولية املدنية التقليدية وعلى رأس ها اخلطأ ال حمل هلا يف هذه

احلالة ،بل ابلعكس تكون جهة اإلدارة قد ارتكبت خطأ لو مل تنتهج تلك الس ياس ة اليت س ببت الض رر ،وبلغة
بس يطة أقر امكانية التعويض على الفعل الص ائب واحلكيم .وكان ذلك على ((أس اس العدالة اجملردة اليت أتىب
أن يضحي فرد لصاحل اجملموع إذا كان يف اإلمكان توزيع األعباء العامة على اجلميع)) (.)3
كم ا أن ه ذا احلكم مل يرتك جم االً للتفكري يف وجود اخلط أ املفرتض ،ألن ه ال ميكن أن يكون القي ام ابلفع ل

خطأ ،وعدم القيام به خطأ أيضاً.
هذا احلكم ميثل حجر األس اس لوجه جديد إلس ناد املس ؤولية إىل الدولة ،على أس اس أن أفراد اجملتمع
جيب أن يتحملوا مجيعا الض رر الذي يقع على الفرد ،ويكون تعويض هذا الض رر لص احلهم مجيعاً ،أو على

األقل طائفة منهم كما يف حاالت التعويض اجلماعي .وهذه هي فكرة مجاعية املس ؤولية ،وال ميثل إس ناد
املس ؤولية إىل الدولة يف مثل هذه األحوال إدانة هلا؛ بل ألهنا الش خص القانوين والس لطة العليا اليت تدير
مؤس س ة الدولة ،فهي من توجه إليها املطالبة ،ويدفع التعويض ،فواقع هذه املس ؤولية أهنا يتحملها كل أفراد

الشعب مبن فيهم املضرور.
وجناح هذا االِتاه تس نده الطبيعة القض ائية للقض اء اإلداري الذي ((منذ نش أ مل يكن ملزما بتطبيق
أحكام القانون اخلاص ،ومل جيد أمامه التش ريعات اإلدارية الالزمة حلكم املنازعات ...لذلك مل جيد القاض ي
اإلداري بداً ...من إجياد القاعدة العامة للفص ل يف النزاع)) ( ،)4وهذا جعل القض اء اإلداري ((مص دراً رمسيا
( )1حكم جملس الدولة الفرنسي بتاريخ 1923/11/30م مذكور لدى :د .رمزي الشاعر قضاء التعويض  ...املرجع السابق ص .615
( )2املرجع السابق ص 616

( )3د .حممد نصر رفاعي الضرر كأساس للمسؤولية املدنية يف اجملتمع املعاصر  ...مرجع سبق ذكره ص .317
( )4د .ماجد احللو القانون اإلداري  ...مرجع سبق ذكره ص .55
وانظر كذلك :سليمان الطماوي القانون اإلداري  ...مرجع سبق ذكره ص .13
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للقانون اإلداري بل من أهم مص ادره الرمسية ،ويتعدى دوره التش ريع يف كثري من األحيان)) ( .)1وهوا ما أكدته
احملكمة العليا الليبية بقوهلا (( ...ال يلتزم القض اء اإلداري بتطبيق قواعد القانون اخلاص حتما وكما هي واَّنا
له حريته واس تقالله يف ابتداع احللول املناس بة للروابط القانونية اليت تنش أ يف جمال القانون العام بني اإلدارة يف
قيامها على املرافق العامة وبني االفراد فله أن يطبق من قواعد القانون اخلاص ما يتالءم معها وله ان يطرحها
اذا كانت غري متالئمة معها وله ان يطورها مبا حيقق هذا التالؤم )) ( )2فالقض اء اإلداري جيتهد مبا جيعل
املرافق الع ام ة تؤدي وظفته ا ابنتظ ام واطراد ،وخيرجه ا من قيود الق انون اخل اص اجل ام دة مب ا يكف ل للمرافق
دميومتها ولِلفراد حقوقهم.
ولكن أال ميكن تلمس أس اس أكثر منطقية من هذه األس س البعيدة عن الواقع؟ ماذا عن اخلطأ الس ليب أال
يصلح أساسا ملسؤولية الدولة عن أفعال اجلناة ومنهم املهاجر غري القانوين؟
ج مدى إمكانية مساءلة الدولة على أساس اخلطأ السليب:
ميكن البدء من فكرة أن الدولة تكون مس ؤولة عن فعل اجلاين؛ ألهنا مل تقم مبنع وقوع اجلرمية فهي بذلك
تكون قد تقاعس ت عن واجبها بطريقة س لبية تتمثل يف عدم منع وقوع اجلرمية ،ويف جمال جرائم املهاجر غري
القانوين يكون األمر أكثر وضوحا ،ألهنا قصرت يف منعه من دخول إقليمها ،ودخل بطريقة غري مشروعة.
ميكن فهم اخلطأ السليب انطالقا من تعريف سلوك االمتناع يف القانون اجلنائي ،حيث يعرف االمتناع أبنه
((إحجام ش خص عن إتيان فعل إجيايب معني كان الش ارع ينتظره منه يف ظروف معينة ،بش رط أن يوجد
واجب قانوين يلزم به الفعل)) ( ،)3وهذا يعىن أن االمتناع يف حد ذاته سلوك سليب ((يف حقيقته هو من وضع
القانون ...وال تكون له قيمة االمتناع إال ابلنظر إىل قاعدة قانونية)) (.)4
فإذا كان الفعل مأموراً به مبوجب القانون ،فعدم القيام به يش كل جرماً جنائياً ،هذا من منظور القانون

اجلنائي ،حبيث ترتتب املس ؤولية املدنية إذا وقع اجلرم اجلنائي وخلف ض رراً .فهل األمر كذلك إذا كان االمتناع

( )1د .مازن ليلو واضي القانون اإلداري اللييب  ...مرجع سابق ص .37

( )2طعن إداري رقم  22 /12ق بتاريخ 1976 /2 /26م جملة احملكمة العليا العدد الرابع السنة الثانية عشر ص .50

( ) 3د .حممد جنيب حسىن شرح قانون العقوابت القسم العام الناشر دار النهضة العربية مطبعة جامعة القاهرة الطبعة السادسة 1989م
ص .276
( )4د .حممد رمضان ابرة شرح القانون اجلنائي  ....مرجع سبق ذكره ص .139
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ال يش كل جانباً جنائياً؟ مبعىن هل املوقف الس ليب تنش أ به املس ؤولية املدنية عندما ال تكون هناك مؤاخذة
جنائيا على ذلك االمتناع؟

عند غض النظر عن االنتقادات املوجهة للخطأ الس ليب ( ،)1واالعرتاف به كش كل من أش كال وقوع
اخلطأ ميكن النظر إىل االمتناع احملدث للض رر على أس اس هل كان هذا التقص ري الس ليب مس بوقا ابلتزام ،فجاء
((االمتناع املخالف لواجب قد يفرض ه القانون أو اإلرادة وهذا الواجب ابلتأكيد س ابق على وقوع االمتناع))
( ،)2وقد يكون االمتناع غري مس بوق ابلتزام حيميه القانون ويف هذه احلالة مل يكن هناك موقفا واض حا من
الفقه ِتاه اعتبار االمتناع اجملرد مرتبا للمسؤولية (.)3
وال س بيل إىل القول أبن الدولة عليها التزام قانوين مبنع وقوع اجلرمية ،فهذا االلتزام فض ال على أنه غري
موجود

وحىت يف حالة وجوده فإن طبيعته تكون على أساس بذل عناية من املدين وال ميكن أن يرقى إىل

التزام بتحقيق نتيجة ( ،)4ألنه من ابب التكليف مبس تحيل .ومثل هذا االلتزام ال وجود له حىت لدى الدول
ذات اإلمكانيات التقنية والعلمية واملادية اهلائلة؛ فمن خالل نظرة سريعة إىل الدول األخرى

جند مثال أن

ال دول ذات اإلمكانيات اهل ائلة ق د فش لت يف منع وقوع أعمال م دمرة على إقليمها؛ فالوالايت املتح دة مل
تتمكن من منع أحداث ( 11سبتمرب) بكل إمكانياهتا ،ومل يتجه الفكر القانوين فيها على حسب علمي
إىل مطالبة الدولة بتعويض الض حااي ألهنا قص رت يف منع تلك اجلرمية الض خمة بكل املقاييس ،ومثلها بريطانيا
يف حادث قطارات لندن (.)5

( ) 1جمد حممد سليمان عناب اخلطأ السليب يف املسؤولية املدنية رسالة ماجستري مقدمة لكلية الدراسات العليا جامعة النجاح فلسطني انبلس

 /فلسطني 2012م ص  20من الرسالة وما بعدها متاحة على موقع جامعة النجاح الفلسطينية  www.najah.eduعلى ملف بصيغة
.pdf

( ) 2جمد حممد سليمان عناب اخلطأ السليب يف املسؤولية املدنية رسالة ماجستري  ...مرجع سبق ذكره ص .38
( )3املرجع السابق ص .42

( )4انظر :د .حممد علي البدوي النظرية العامة لاللتزام اجلزء األول مصادر االلتزام الناشر جامعة الفاتح الشركة العامة للورق والطباعة
الطبعة الثانية 1997م ص .17
( )5تفجريات لندن  7يوليو  2005هي سلسلة عمليات انتحارية متزامنة حدثت يف لندن مستهدفة املواطنني اثناء ساعة الذروة ،حيث قام أربعة
أشخاص ابلتسبب يف أربع تفجريات انتحارية ،ثالثة منها حدثت يف قطارات لندن حتت األرض ،واالنفجار الرابع حدث يف حافلة نقل عام تتكون
من طابقني ،أسفرت اهلجمات عن مصرع  50شخصا وإصابة ما يقرب من  700اخرين .موسوعة ويكيبيداي مادة (تفجريات لندن  7يوليو
https://ar.wikipedia.org/ ) 2005
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ويؤكد انتفاء املسؤولية املدنية للدولة وفقا للقواعد العامة املعهودة ،أن السلطة التشريعية اِتهت يف الوالايت
املتحدة إىل سن قانون ( العدالة ضد رعاة اإلرهاب ) الذي يعرف اختصارا بقانون (جاستا)( )1الذي يتيح
مقاضاة دول أجنبية ابعتبارها مصدرا لعدد من الذين قاموا بتلك العملية ،أو ألهنا املصدر األساسي للفكر
املتطرف الذي كان وراء تلك اهلجمات ولو بطريقة غري مباشرة ،فبموجب هذا القانون ال تكون للدول األجنبية
حصانة من الوالية القضائية حملاكم الوالايت املتحدة من مطالبة تلك الدول ابلتعويض عن األعمال اإلرهابية
ضد الوالايت املتحدة أو مواطنيها (.)2
وما ميكن قوله بشأن هذا القانون أنه يبدو خمالفاً للمنطق؛ إذ كيف تكون الدولة مسؤولة عن األفعال

اإلجرامية لرعاايها ،وكأن مسؤوليتها يف ذلك التزام بتحقيق نتيجة ،وال تكون الدولة ملزمة بضرر اجلرمية اليت
تقع على إقليمها ألهنا مل متنعها!
كما أن حماولة حتميل الدولة مسؤولية اجلرمية على أساس اخلطأ السليب تواجه صعوبة ابلغة ،وهي مسألة

نسبة اخلطأ السليب للشخص املعنوي ؛ فالشخصية املعنوية متارس وظيفتها يف حدود اختصاصها فقط ،عن
طريق عنصرها البشري ،وهو املوظف العام يف حالة الدولة على اختالف املهام املنوطة به ،وحىت تكون
الدولة مسؤولة عن أفعاله الضارة جيب أن ينتج ذلك الضرر حال قيامه بعمل مادي إجيايب قوامه (( اخلطأ يف
أتدية الوظيفة ...الذى يقع من املوظف وهو يؤدى عمالً من اعمال الوظيفة ك ...رجل الضبط وهو يقوم
(PUBLIC LAW 114– JUSTICE AGAINST SPONSORS OF TERRORISM ACT)1
 222—SEPT. 28, 2016قانون (العدالة ضد رعاة اإلرهاب) أقر من جملس الكوجنرس بتاريخ 2016/9/28م السجل الرمسي ألعمال
الكونغرس اليت أصدرها ( )STATرقم  130صفحة . 852متاح على موقع الكوجنرس األمريكي
. https://www.congress.gov/
) (2انظر  SECTION 3 (b) - (c) :من القانون املذكور .
RESPONSIBILITY OF FOREIGN STATES. —A foreign state shall not be immune ( (b
from the jurisdiction of the courts of the United States in any case in which money damages
are sought against a foreign state for physical injury to person or property or death occurring
in the United States and caused…….
‘‘(c) CLAIMS BY NATIONALS OF THE UNITED STATES. —Notwithstanding section
2337(2) of title 18, a national of the United States may bring a claim against a foreign state in
accordance with section 2333 of that title if the foreign state would not be immune under
subsection (b).
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ابلقبض على متهم فيطلق عياراً انرايً يصيب املتهم ...اخطأ يف أتدية وظيفته ))(،)1وحىت اخلطأ املتمثل يف عمل
إجيايب لكنه ال صلة له ابلوظيفة وإَّنا ارتكب مبناسبتها فال يسأل عليه املتبوع كما بينت ذلك احملكمة العليا

الليبية حني قالت إن (( اخلطأ مبناسبة الوظيفة هو الذى تقتصر الوظيفة فيه على دور التيسري للفعل الضار أو
هتيئة الظروف الرتكابه ولكنها ليست ضرورية إلمكان وقوع اخلطأ أو التفكري فيه وهذا النوع األخري ال يرتتب
عليه مسئولية املتبوع عن الضرر الناتج عن خطأ اتبعه )) ( ،)2فهذا يفهم منه أن اخلطأ السليب ال يستقيم إسناده
للمتبوع الدولة يف موضوع هذا البحث ألنه ال صلة له ابلوظيفة العامة وال من متطلباهتا.
وقد ذهبت حمكمة التعقيب التونسية يف ذات االِتاه حني قررت (( أن اإلدارة هي اليت تتحمل ما قد
يصدر عن عون من أعوان قوات األمن الداخلي من أحكام بغرم الضرر وذلك من أجل ارتكابه خطا غري
فادح أي أن اخلطأ اجلسيم والفادح تلقى مسؤوليته على عاتق مرتكبه ))( ،)3وكانت مناسبة احلكم كما ورد
يف حيثياته وفاة نزيل ابلسجن املدين وهو يقضي عقوبة الفرار من أتدية اخلدمة العسكرية ،وكانت الوفاة
بسبب غياب الرعاية الصحية ،وقد استجابت حمكمة املوضوع بدرجتيها لطلب التعويض ،لكن حمكمة التعقيب
نقضت احلكم ،معللة ذلك أبن الدولة الشخص املعنوي ال ترتكب اخلطأ الفادح أو اجلسيم.
ِما تقدم يبني جبالء أن ال حمل للحديث عن اخلطأ كأساس ملسؤولية الدولة عن أضرار اجلرائم ما مل يقع
اخلطأ كما تتطلب قواعد املسؤولية املدنية يف اخلطأ الشخصي ،وأنه ((جيب أن نستبعد نصوص القانون املدين
كأساس ملسؤولية الدولة يف مواجهة األفراد ،وال حمل لتشبيه العالقة بني اإلدارة والفرد بعالقة السيد بتابعه ،إذ
مقتضى ذلك أن ترجع اإلدارة على املوظف جبميع ما دفعته للمضرور( ))...

.)4

وهذا ما جاء به املشرع املغريب بنصوص صرحية؛ فقد جاء يف قانون االلتزامات والعقود أن ((الدولة
والبلدايت مسؤولة عن األضرار الناِتة مباشرة عن تسيري إدارهتا وعن األخطاء املصلحية ملستخدميها،)5( )) .

( )1احملكمة العليا الليبية طعن جنائي رقم 19/143ق بتاريخ 1973/4/17م جملة احملكمة العليا السنة التاسعة العدد الرابع (1973م)
ص .209
( )2حكم احملكمة العليا السابق ذكره.
( ) 3حكم حمكمة التعقيب التونسية قرار تعقييب مدين عدد (رقم)  41729بتاريخ 1996 /10/8م .منشور مبوقع (بوابة العدل يف تونس)
التابع لوزارة العدل يف تونس .www.justicetn .اتريخ التصفح 2019/9/4م .
( )4د .رمزي طه الشاعر قضاء التعويض (مسئولية الدولة  ...مرجع سبق ذكره ص .419
( )5املادة  79من قانون االلتزامات و العقود املغريب
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مث بني حدود هذه املسؤولية أبن ((مستخدمو الدولة والبلدايت مسؤولون شخصيا عن األضرار الناِتة عن
تدليسهم أو عن األخطاء اجلسيمة الواقعة منهم يف أداء وظائفهم .وال ِتوز مطالبة الدولة والبلدايت بسبب
هذه األضرار ،إال عند إعسار املوظفني املسؤولني عنها)).

()1

فالدولة يف املغرب تتحمل املسؤولية املدنية

احتياطا يف حالة إعسار املسؤول ،وهذا خيوهلا أن تعود عليه مبا دفعته للمضرورِ ،ما ينفي مسؤولية الدولة املدنية
املباشرة عن تلك األفعال املوجبة للمسؤولية وهي ال تشكل جرمية ،فمن ابب أوىل إذا كانت أفعاال جمرمة
جنائيا.
وابلعودة إىل مسؤولية الدولة عن أفعال املهاجر غري القانوين يتضح أن التزام الدولة يف منع دخوله إقليمها
هو التزام ببذل عناية ،وليس هناك عالقة عقدية نش أ عنها هذا االلتزام ،بل أن نش اطاها هو نش اط مرفقي
خاضع لقواعد سيادة الدولة على إقليمها.
ومن انحية أخرى فاملهاجر غري القانوين هو جمرد ش خص طبيعي يص فه القانون أبنه دخل إىل إقليم
ال دول ة بطريق ة خم الف ة لنظم ال دخول إليه ا ،فال توج د مظ اهر م ادي ة هل ذا الوص ف الق انوين غري األوراق
واملس تندات اليت ال تكون موجودة عند أغلب املهاجرين غري القانونيني ،وأنه ليس ش خص اً جمرماً بطبيعته ،بل
هو إنسان دفعه واقعه املادي واالجتماعي يف كثري من األحيان إىل الفرار من هالك يراه مؤكدا إىل خماطرة

قد ينجو منها.
وهبذا يتضح أن وجود أساس قانوين مقنع ملساءلة الدولة عن نشاطات اجلاين وهو يقرتف جرميته ومنها
املهاجر غري القانوين

أمراً بعيد املنال ،وما يؤكد هذا النظر أن هناك دوال اعتمدت األساس االجتماعي

كمص در لاللتزام ملواس اة الض حية من اجلرائم اجلنائية وهذا يس تدعى التطرق إليه كأس اس خمتلف ملس ؤولية
الدولة.
اثنيا ـ األساس االجتماعي لتحمل الدولة ألاثر اجلرمية:
يبدو من العرض الس ابق ض عف حجة األس اس القانوين القائم على قواعد املس ؤولية املدنية للتعويض عن
اجلرمية ،وهذا جعل االِتاه االجتماعي كأس اس للتعويض عن اجلرمية أكثر انس جاما ،وذلك أبن تكون هناك
تش ريعات تعاجل التعويض من حيث احلاالت اليت تس تحق التعويض ،ومقدار التعويض ،وطرق ميس رة للوص ول
إليه.
( )1املادة  80من القانون السابق ذكره
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وتقوم فكرة األس اس االجتماعي على أن ((تعويض ض حااي اجلرمية هو التزام اجتماعي ،أس اس ه التكافل
االجتماعي ،ويدفع التعويض ابلقدر الذي تدفعه الدولة ...فهو نوع من املساعدة اإلنسانية واالجتماعية))...
( .)1ويعاب على هذا األس اس أن ((التعويض الذي تدفعه الدول للمض رور ،هو من ومنحة من الدولة وليس
حقا للمضرور)) (.)2
ميكن الرد على القول أبن قيام الدولة ابلتعويض فيه طابع التفضل واإلحسان إىل املضرور

قول فيه

قص ور بني؛ فمن جهة يص عب تص ور املنة من ش خص اعتباري حبيث يش عرك عند لقائه بس ابق الفض ل
واإلحس ان ،ومن جهة اثنية فإن هذا القول ال يتفق مع الدولة املدنية احلديثة اليت فيها الش عب مص در
السلطات ،ويسود فيها مبدأ املشروعية.
لكن األهم من هذا كله أن القول أبن تعويض املض رور من اجلرمية منحة قد جيد املض رور يف نفس ه احلرج من
املطالبة هبا ،فلماذا ال جيد حرجا يف تلقى العالج من مؤس س ات الدولة الص حية ومؤس س ات الرعاية
االجتماعية ،أو تلقي التعليم من مؤسسات الدولة التعليمية ،وقس على ذلك مجيع املرافق األخرى؟
إن حتمل الدولة تبعات اجلرمية اجلنائية على أس اس من التكافل االجتماعي هو دليل على عدم كفاية
األساس القانوين

يف حني أن نظرية التكافل االجتماعي قادرة على استيعاب التعويض عن األضرار اليت

تص يب األفراد ،والتعويض التكافلي قائم على اإلمكانيات املتاحة لدى الدولة ،وليس ومن عنص ري املس ؤولية
واملديونية.
ورغم وض وح القواعد العامة يف القانون املدين بش أن عدم كفايتها يف أن ِتد أس اس ا لتحمل الدولة لآلاثر
املدنية للجرمية ،إال أن القضاء الفرنسي أخذ (يرتخص) يف حتميل الدولة تبعات املسؤولية عن اجلرمية ،فظهرت
فكرة املسؤولية بدون خطأ ،حبيث تقوم املسؤولية إذا كان الضرر مرتبطاً ابلنشاط ارتباطاً مباشراً.
ومثل هذا التوجه ميكن تلمسه يف قضاء املوضوع لدى بعض احملاكم الليبية ؛ فقد محلت حمكمة املوضوع
الش ركة العامة للكهرابء (اململوكة للدولة) املس ؤولية املدنية عن وفاة قاص ر تس لق أحد أبراج نقل الطاقة
الكهرابئية عالية الض غط ،ابلرغم من أن خطأ املض رور كاف وحده للتحقيق النتيجة ،وأن الش يء اخلطر
(الطاقة الكهرابئية) موجودة يف مكاهنا الطبيعي ،وقد تنكبت حمكمة املوضوع حبث السبب النايف للمسؤولية
( )1سيد حممد عبد الوهاب النظرية العامة اللتزام الدولة  ...مرجع سبق ذكره ص .228
( )2املرجع السابق ،ص .239
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وفقا ملا تقتضيه املادة ( )181من القانون املدين اللييبِ ،ما جعل احملكمة العليا تقضي

بنقض ذلك احلكم ألنه قاصر التسبيب(.)1
لكن قبل ذلك بكثري بدأ يظهر اِتاه خمتلف يف املسؤولية ،قوامه إقامة املسؤولية بدون خطأ(أ) ،فهل يصلح
هذا التوجه كأساس ملسؤولية الدولة عن نشاطات املهاجر غري القانوين؟ (ب).
أ -بدايت املسؤولية بدون خطأ:
ظهرت املسؤولية بدون خطأ يف شكل تطبيقات متفرقة يف القضاء اإلداري الفرنسي ،فكانت ((املسؤولية
عن األض رار الدائمة اليت تص يب األفراد نتيجة لِلش غال العامة أقدم تطبيقات جملس الدولة الفرنس ي يف جمال
املس ؤولية بدون خطأ)) ( ، )2ففي هذا االِتاه ختلى القض اء اإلداري عن ركن اخلطأ أس اس ا للمس ؤولية،
وأص بحت املس ؤولية املدنية تكتفي ابلض رر وعالقة الس ببية ،وأخذت هذه األحكام يف الظهور منذ س نة
1895م(.)3
مث تبلورت هذه املس ؤولية يف ش كل قانون ((وض ع رمسيا مس ؤولية غري مبنية على اخلطأ هو القانون...
الع ائ د لت اريخ  9نيس ان [أبري ل]  1898ال ذي نظم احلق حلوادث العم ل حىت إنش اء نظ ام الت أمين ات
االجتماعية هذا النص اعترب صاحب اخلدمة هو املسؤول ((حكما)) عن األضرار اليت تلحق ابألجراء مبناسبة
العمل ويفرض عليه تعويض ا ال يغطي كامل الض رر)) ( .)4ويبني هذا القانون ختليه عن املس ؤولية املوض وعية
املبنية على اخلطأ والض رر وعالقة الس ببية ،والتأس يس على فكرة أخالقية أو إنس انية حبتة جبعل املس ؤولية
( )1حكم حمكمة ترهونة االبتدائية (الدائرة الكلية) بتاريخ  1996 =1425 /5/30م يف الدعوى رقم (1996 =1425/12م) والذي مت
نقضه مبوجب حكم احملكمة العليا (الدائرة املدنية ) يف الطعن املدين رقم  45/49ق بتاريخ 2003 =1371/2/5م.
ويالحظ مدى (ترخص) حمكمة املوضوع يف هذه الدعوى؛ حيث يشكل تسييب طفل يبلغ من العمر  13سنة كما ورد عمره يف أسباب احلكم
دون رعاية جرما جنائيا وفقا للمادة  387من قانون العقوابت اللييب اليت تنص على أن(( .يعاقب ...كل من سيب شخصا معهودا إليه حبراسته
أو رعايته إذا كان ذلك الشخص صغريا  ...وإذا ترتب عليه املوت كانت العقوبة السجن  ))....وكان أمام احملكمة املادة  258من قانون العقوابت
واملادة  16من قانون اإلجراءات اجلنائية!!!!
( )2د .رمزي طه الشاعر قضاء التعويض (مسئولية الدولة  ...مرجع سبق ذكره ص .558
( )3الرائد :عادل حممد بيان (األساس القانوين للمسؤولية اإلدارية دون خطأ" دارسة مقارنة") جملة دراسات علوم الشريعة والقانون اجمللد ،43
العدد  1سنة  .2016تصدر عن عمادة البحث العلمي وضمان اجلودة عمان/األردن ص  .292متاحة على شبكة االنرتنت مبوقع
 http://journals.ju.edu.jo/على ملف بصيغة .pdf
( ) 4جن ﭭيي ﭫ ﭬيين املطول يف القانون املدين مدخل إىل املسؤولية املدنية إبشراف جاك غستان ترمجة د .عبد األمري إبراهيم مشس الدين
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع بدون رقم طبعة أو اتريخ أو مكان نشر ص .43
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مفرتض ة دون امكانية إثبات العكس مكتفيا ابلض رر وعالقة الس ببية؛ نظرا للمركز الض عيف للعامل ،ومالءة
رب العمل ،لكن التعويض ال يكون كامال ،وذلك لغياب عنصر اخلطأ (.)1
وهذه األحكام أخذت تتواىل يف ش كل تطبيقات متفرقة يلجأ إليها القض اء عند عدم كفاية القواعد
العامة .فقد بدأت بتعويض عامل يف مص نع حريب عن إص ابته من تطاير ش ظااي احلديد يف املص نع( ،)2مث
جعلت الدولة تتحمل املس ؤولية عن األطفال املنحرفني الذين يقيمون يف مؤس س ات اإلص الح واس تعملت يف
عالجهم أس اليب مبتكرة تس مح هلم ابخلروج من تلك املؤس س ات ،ملس اعدهتم على التكيف مع اجملتمع ،لكن
جريان تلك املراكز تعرض وا ألض رار من ذلك النظام املتبع يف العالج ،فقض ي جملس الدولة ابلتعويض عن تلك
األض رار رغم عدم تبوث خطأ من جانب اإلدارة ،وأس س لذلك احلكم على فكرة خماطر اجلوار غري املألوفة
( ،)3وتوالت األحكام من هذا النوع حىت وص لت إىل املس ؤولية عن خماطر التقدم العلمي عن األض رار اليت
تلحق املرضى نتيجة استخدام تقنية عالجية جديدة( .)4وهذه األحكام تتأسس على فكرة حتمل جهة اإلدارة
ملخاطر نشاطها ولو مل يصدر منها خطأ.
ب ـ مدى كفاية قواعد املسؤولية املدنية لتحمل الدولة للتعويض عن اجلرمية.
يسعى القضاء إىل إعادة التوازن من خالل أحكام تعويض املضرور من مرتكب الضرر .لكن القضاء أخذ
حياول تطويع القواعد العامة دون مس وغ ،حبيث أس ند املس ؤولية جلهة أخرى ،دون أي مس ؤولية واقعية أو
قانونية

وهذا ميثل هدراً لوظيفة القضاء وتلويثا للعدالة وإنتاجا للظلم من اجلهة اليت حترس العدالة ( .)5هلذا

( ) 1انظر يف تفاصيل أتصيل املسؤولية املدنية :د .حسن عبد الرمحن قدوس احلق يف التعويض مقتضياته الغائية ومظاهر التطور املعاصر يف النظم
الوضعية الناشر دار النهضة العربية القاهرة  /مصر النسر الذهيب للطباعة بدون اتريخ أو رقم طبعه فقرة  44ص  59وما بعدها.
( )2الرائد :عادل حممد بيان (األساس القانوين للمسؤولية اإلدارية ...مرجع سبق ذكره ص .292
( )3حكم جملس الدولة بتاريخ 1965/2/2م مذكور لدى رمزي الشاعر ص  571مرجع سابق ذكره
( )4حكم حمكمة ليون بتاريخ  1990/12/21م مذكور يف املرجع السابق ص .580
( )5من ذلك مثال الدعاوى اليت ال حصر هلا رفعت أمام احملاكم اجلزئية ضد الدولة متمثلة يف مؤسساهتا املالية يف كل حماكم البالد وصدرت فيها
أحكام قضائية على أساس أن هناك إثراء بال سبب ،وموضوع تلك الدعاوى أن املواطنني اشرتوا من املصارف التجارية نقدا أجنبيا بثمن حدده
املصرف املركزي ،وال يوجد نص يف قانون الرقابة على األسعار(1989/13م) الساري حينها ما حيدد سعر بيع النقد األجنيب ،والعالقة بني املواطن
واملصرف عالقة إرادية قوامها عقد البيع ،لكن القضاء أخذ ابإلثراء بال سبب يف غري موضعه وأصدر أحكاما تلزم الدولة ابلتعويض!!!.أنظر مثال
ملف الدعوى رقم2006/31م فيها ( )101مدع حمكمة ترهونة اجلزئية ملف الدعوى رقم2006/33م فيها ( )56مدع حمكمة ترهونة اجلزئية،
وشهرة هذا املوضوع لدى احملاكم اجلزئية تغين عن توثيقه.
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جيب تقصى النظرة الواقعية اجملردة عند اخلصومات عموما

ويف ابب املسؤولية املدنية جيدر النظر يف مدى

حتقق املسؤولية اجملردة ملن هو يف مركز املدعى عليه.
إن إعادة قراءة حكم جملس الدولة الفرنس ي بش أن التعويض عن االمتناع عن التنفيذ املش ار إليه آنفاً
تظهر نقاطا مهمة جيب وضعها يف االعتبار؛ أوهلا إن ذلك التعويض كان عن قرار رفض تنفيذ احلكم املذيل
ابلص يغة التنفيذية ،واثنيها أن املض رور الذي رفض طلبه قد ض اع له حق مايل اثبت حبكم قض ائي ،وحال
أجله ومعني حمله يف السند التنفيذي ،وحرمانه من التنفيذ هو ضياع مؤكد لذلك احلق الذي سوف يتحمله
وحده مقابل احلفاظ على مص لحة اجلماعة

وأخرياً أن جهة اإلدارة هي من يتوىل أعمال التنفيذ اجلربي

وحتتكرها وهي من ضمن نشاطها املرفقي املعتاد واملقدور عليه بطبيعة احلال.

لكن مجيع هذه املعطيات ال تتوفر جلهة اإلدارة وهي تسعى ملنع اجلرمية أو مقاومة األخطار عموما؛ فعدم
منعها للجرمية ليس قرارا س لبيا تؤاخذ عليه جهة اإلدارة ،بل هو حالة عجز مادي عن منعها ،والقول بغري
ذلك يؤدى إىل جعل الدولة تتحمل املس ؤولية املدنية عن تفش ي األوبئة القاتلة أو انتش ار اجملاعات ،وض حااي
األعمال اإلرهابية وحىت اهلزائم يف احلروب ،فكل هذه األعمال الض ارة ميكن نس بتها إىل تقص ري الدولة يف
القيام بواجبها لكنه ليس تقصري املستطيع القادر بل من مل تسعفه إمكانياته يف القيام بذلك.
ويؤيد هذا النظر من العمل القض ائي رفض جملس الدولة الفرنس ي التعويض عن األض رار النامجة عن
التطعيمات الص حية اليت وقعت قبل ص دور القانون القاض ي ابحلق يف التعويض عنها ،أي أن القض اء مل يطبق
القانون أبثر رجعي (.)1
فهنا جهة اإلدارة مل تتمكن من تفادي األض رار الناِتة عن التطعيمات وهي تؤدى نش اطها املرفقي،
وميكن أن تتحقق مس ؤوليتها املدنية إذا نظر إليها على أهنا تتوىل حراس ة أش ياء حتتاج إىل عناية خاص ة ،وهي
اليت س ببت الض رر ،لكن القض اء مل حيمل جهة اإلدارة املس ؤولية املدنية وفقا للقواعد العامة ،وعندما ص در
قانون يكفل حق التعويض للمض رورين من أض رار تلك التطعيمات ،رفض القض اء تطبيق ذلك القانون أبثر
رجعي.

( )1د .رمزي طه الشاعر قضاء التعويض ...مرجع سبق ذكره ،ص .633
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وبسبب استقرار أحكام القضاء الفرنسي يف هذا االِتاه؛ األمر الذي ((دفع ذلك املشرع الفرنسي إىل إصدار
قانون...ضمنه األثر الرجعي.)1( ))...
ويف ليبيا اتس قت كلمة قض اء املوض وع واحملكمة العليا يف عدم مس ؤولية الدولة عن أض رار احلرب الداخلية
يف الدولة ،حيث طلب املدعي تعويضه عما حلقه من أضرار جراء احلرب اليت وقعت سنة 2011م ،ورفضت
حمكمة الدرجة األوىل الدعوى وأيدهتا حمكمة االس تئناف يف قض ائها ،وعندما طرح املوض وع على احملكمة
العليا انتهت إىل ما خلص ت له حمكميت املوض وع ،وعللت ذلك أبنه (( من املقرر ان املس ؤولية ال تقرر إال
بنص صريح يف القانون ينشئها ويفرضها ويوفر هلا احلماية القانونية ...واحلكومة مثل األفراد ال تكون مسؤولة
إال إذا ثبت أن الض رر كان انش ئاً عن خطئها وترفع عنها املس ؤولية إذا ثبت أن الض رر كان بس بب خارجي
عن إرادهتا وهو ما يوصف ...ابلسبب األجنيب )) (.)2

وقد أش ار حكم احملكمة العليا الليبية إىل أنه حىت يف حالة وجود قرارات ذات طبيعة إدارية حلص ر األض رار
اليت حلقت األش خاص وتش كيل جلان لذلك الغرض ،فإن ((هذه القرارات ليس من ش أهنا أن تنش ئ مص دراً
من مص ادر املس ؤولية؛ ألن ذلك من اختص اص الس لطة التش ريعية ومن مث يبقى أثرها أدبياً قاص راً على اجلهة

اليت أصدرته)) (.)3

غري أنه يف مناس بة أخرى خالف قض اء املوض وع هذا االِتاه وأيدته احملكمة العليا؛ أبن قرر أن الدولة
مسؤولة عن تعويض الضرر الناتج عن العمليات العسكرية

(.)4

وما ذهب إليه القض اء يف احلكم األول يتس ق مع املنطق الس ليم للقواعد القانونية اليت ال تقبل إقامة املس ؤولة
إال على أدلة يقينية .يف حني أن أدلة احلكم الثاين كانت متهاترة ،وكان يكفي احملكمة رد الدعوى من خالل
إعمال مبدأ الس ياد الذي كان س ندا للمدعى عليه لفرض األمن والنظام ،ومل يثر دفاع املدعى علية (الدولة)

( )1املرجع السابق نفس الصفحة.
( )2حكم حمكمة جنوب طرابلس يف الدعوى 2014/817م وحكم حمكمة استئناف طرابلس بتاريخ 2016/11/28م يف دعوى االستئناف
رقم 2016/210م وحكم احملكمة العليا يف الطعن املدين رقم  64/254ق الصادر بتاريخ 2020/1/14م .
( )3حكم احملكمة العليا يف الطعن املدين رقم  64/254ق السابق ذكره
( )4حكم حمكمة السواين االبتدائية يف الدعوى 2016/125م وحكم حمكمة استئناف طرابلس بتاريخ 2018/4/11م يف دعوى االستئناف
رقم2017/1501م وحكم احملكمة العليا يف الطعن املدين رقم  65/726ق الصادر بتاريخ2020/11//17م .
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الس بب األجنيب الذي حرك املدعى عليه ودفعه الس تخدام القوة؛ وكان فيه ما يكفي لنفي مس ؤولية املدعى
عليه.
وما ميكن الوص ول إليه من هذه املعطيات أنه ال ميكن حتميل الدولة املس ؤولية عن األفعال اإلجرامية
عموما ،ومنه نش اطات املهاجر غري القانوين اليت تلحق ض ررا ابألش خاص وفقا للقواعد العامة للمس ؤولية
املدنية؛ بس بب غياب ركن اخلطأ عن نش اط اإلدارة ،وكذلك عدم وجود قانون يكلف جهة اإلدارة دفع
التعويض ات للمض رورين من اجلرمية ،وإذا كان هذا واقع مس ؤولية اإلدارة يف مواجهة اجلرمية واليت تقع نش اطات
املهاجر غري القانوين ذات الطابع اإلجرامي يف إطارها حيني وقت الس ؤال عن التقنيات القانونية ملواجهة اآلاثر
املدنية للنشاطات اإلجرامية واليت منها نشاطات املهاجر غري القانوين.
الفرع الثاين :التقنيات القانونية ملواجهة أاثر األضرار اخلالية من املسؤولية املدنية
القانون حاجة اجتماعية وأييت يف ص ورة تقنني تش ريعي أو عريف ملواجهة وتنظيم ص ورة من ص ور التفاعل
االجتماعي ،وامام قصور النظرية التقليدية للمسؤولية املدنية يف معاجلة آاثر اجلرمية عموما ،أخذ الفكر القانوين
يف ابتكار تقنيات قانونية متميزة تتناسب مع امكانيات كل دولة ،ويف حدود امكانيتها.
ويالحظ على تل ك املع اجل ات اختالفه ا بني دول ة وأخرى وه ذا ع ائ د إىل امك اني ات ك ل دول ة ،يف حني يظهر
مدى التقارب الواضح يف قواعد املسؤولية املدنية املوضوعية.
أوال ـ معاجلات مسؤولية الدولة يف التشريعات املقارنة
تعود مجاعية املسؤولية وتوزيع املخاطر بني أفراد اجملتمع إىل عصور ما قبل الدولة احلديثة

كما سبق

القول
لكنها مرت بفرتة احنسار حني سادت املسؤولية املوضوعية اجملردة كانعكاس لسيادة الفكر الفردي ،لكن ما
لبثت أن عادت إىل الفكر القانوين املعاص ر؛ ففي املؤمتر الدويل احلادي عش ر لقانون العقوابت املنعقد يف
بودابست يف الفرتة من (1974/9/14 9م) حيث ورد يف توصياته أبن (( يوصى غالبية املشاركني يف املؤمتر
بتأييدهم التعويض األويل لض حية اجلرمية من األموال العامة للدولة ،أو أي مؤس س ة عامة أخرى ،وأن يرتك
للمش رعني يف كل دولة تنظيم إدارة هذه التعويض ات من قبل ص ندوق مس تقل للتعويض ات أو من خالل آلية
للرعاية االجتماعية أو التأمني االجتماعي)) ( .)1ومثل هذه املعاجلات التش ريعية هي مس ألة مرتوكة لتقدير
(1) A) Compensation of the victim from public funds
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الس لطة التش ريعية يف كل دولة ،فمثال ((نيوزيلندا أول دولة أص درت تش ريعا للتعويض عن اجلرائم س نة
.)1( ))1963
ويف الوالايت املتحدة هذا املوض وع مرتوك للوالايت وليس مس ألة فيدرالية ( ،)2رغم أن الوالايت املتحدة
أتيت على رأس االقتص اد العاملي من حيث الثروات االقتص ادية .وهذا يوض ح أن التعويض ليس مس ألة أولية
يتساوى فيها كل املواطنني كما هو احلال يف احلقوق األساسية.
وهذا جيعل أنه ال س بيل إىل قياس دولة على أخرى ،فال يوجد معيار موض وعي كما يف القانون املدين
(معيار الش خص العادي) ميكن تطبيقه على الدول ،حبيث تكون الدولة خملة بواجباهتا إذا مل تقم مبثل هذا
النوع من احلماية ،فالدول ليس ت على مس تو واحد س واء من الناحية االقتص ادية ،وهي األهم ،أو من حيث
التطور القانوين ،فمس ألة األولوايت والس ياس ات العامة للدولة تس تقل هبا الدولة ،فالقانون الذي ص در يف
نيوزيلندا مل يكن حمرجا للدول األخرى ،ألنه لكل دولة أولوايهتا.
ومن هن ا ميكن فهم ه ذا املع اجل ات من خالل معرف ة بعض التطوير يف آلي ات التعويض (أ) مث حب ث م دى
صالحية التشريعات اليت تنظم التعويض ألضرار حمددة (ب).
أ تطوير آلية التعويض يف القانون املقارن:
يف املسؤولية املدنية ليس هناك اعتبار حملل الضرر ،فهو تعد غري مشروع على ذمة مالية سواء كان حمل
الضرر جسم اإلنسان أو ماله ،وال يؤثر سلوك مرتكب الضرر عما إذا كان عمدا أو خطأ يف حجم التعويض.
واألصل يف التعويض أن يكون عينيا مىت كان ِمكنا ،وال يصار إىل التعويض النقدي إال يف حالة تعذر التعويض
العيين.
I. The majority of the participants of the Congress recommend that the primary
compensation for the victim of a crime should be made from public funds by the State or
some other public Institution. The decision whether such compensation should be
administered by a legally independent fund, a special compensation board, through existing
.social welfare or social insurance agency, should be left to the various legislators
انظر التوصيات ابللغة اإلجنليزية :متاحة على شبكة املعلومات الدولية مبوقع اللجنة الدولية لقانون العقوابت املعروفة اختصارا ب ()AIDP
 http://www.penal.orgعلى ملف بصيغة  PDFص  320من املستند األصلي اتريخ التصفح 28/12/2019م .
( )1د .سيد حممد عبد الوهاب النظرية العامة لاللتزام الدولة  ...مرجع سبق ذكره ص .234
( )2املرجع السابق ص .237
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أما التعويضات يف ظل نظم التكافل االجتماعي فهي ال تسعى إىل جرب الضرر بتعويض يرد احلال إىل ما
كان عليه قبل وقوعه ،فتلك ((التقدميات املدفوعة من صناديق الضمان االجتماعي ،ال تعوض سوى جزئياً
عن األضرار ،وأن االجراءات التقنية وغاية الضمان االجتماعي ،ختتلف بوضوح عن املسؤولية املدنية)) (.)1
فهي تنطلق من فكرة مساعدة املضرور على ِتاوز حمنته مبا تسمح به امكانيات الدولة .كما أن التعويض وفقا
لنظم التكافل االجتماعي يركز ابلدرجة األوىل على األضرار اليت تلحق املضرور يف بدنه مباشرة ،أو حني جيعله
الضرر عجزاًكلياً أو جزئياً عن الكسب ((فالتعويض املستحق طبقا ألحكام التأمني االجتماعي إلصابة العمل،
يقوم على فكرة ضمان املخاطر ،وابلتحديد ما يرتتب على اإلصابة من مساس بقدرة الكسب)) (.)2

ولقد بدأت مجاعية املسؤولية أبن ((حتمل الدولة لعبء التعويض ينحصر فقط يف األضرار ذات الطابع
االستثنائي ،كاألضرار النامجة عن احلروب أو الكوارث الطبيعية[ ...،ك ]التعويضات اليت منحتها فرنسا لضحااي
احلربني العامليتني)) (.)3
ولقد متيزت يف هذا اجملال التجربة النيوزيلندية اليت ذهبت إىل حد أن كان ((التعويض يف اِتاهه إىل جرب الضرر
جيب أن يكون حقيقياً ال مقدراً ،فلكل احلق يف عوض جابر ،بطريقة واقعية ،لآلاثر السلبية املرتتبة على املساس
بسالمته اجلسدية)) (.)4

ومت تنظيم التعويض ات عن طريق ص ناديق متخص ص ة حىت جعل أحد هذه الص ناديق ((يتوىل التعويض
عن األض رار اجلس دية الناش ئة عن احلوادث اليت تقع يف نيوزيلندا وال يص دق عليها ص فة حادث العمل أو
حادث الطريق ،ويتم متويله مباشرة من جانب اخلزانة العامة)) (.)5
وكمثال واقعي عن فاعلية التعويض عن اجلرمية يف نيوزيلندا تلك التعويض ات اليت حص ل عليها ض حااي
اهلجوم اإلرهايب على مس ج َدي كرايس تش ريش يف نيوزيلندا الذي وقع بتاريخ 2019 /3/15م ((ففي
أعقاب اهلجوم ،الذي خلمف وراءه  51من القتلى ،حص ل ص ندوق تربعات أس س ته منظمة Victim
( ) 1جن ﭭيي ﭫ ﭬيين املطول يف القانون املدين مدخل إىل املسؤولية...مرجع سبق ذكره ص .59
( )2د .حسن عبد الرمحن قدوس احلق يف التعويض مقتضياته ...مرجع سبق ذكره ص .519
( )3عمر بن الزوبري التوجه املوضوعي للمسؤولية املدنية أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص مقدمة جلامعة اجلزائر 1كلية احلقوق سعيد محدين
العام اجلامعي 2017/2016م ص  55من الرسالة .متاحة على شبكة االنرتنت على ملف بصيغة BDFعلى موقع
.http://biblio.univ-alger.dz/
( )4د .حسن عبد الرمحن قدوس احلق يف التعويض مقتضياته ...مرجع سبق ذكره ص .533
( )5املرجع السابق ص .538
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Supportعلى  10.9ماليني دوالرُ ....منح ت األس ر املكلوم ة  45ألف دوالر لك ل أس رة من
الصندوق ،فيما حصل املصابون على  24ألف دوالر .ويف مايو/أاير ،دفعت املنظمة اخلريية  12ألف دوالر
لكل شخص مل يكن من املصابني أومن األسر املكلومة ،لكنه أُدرج يف القائمة الرمسية...للضحااي)).

()1

أما يف املانيا فقد بدأ التطور مبحاولة القض اء تطويع القواعد العامة للقانون املدين ،حيث كان مبدأ الش رعية
اليت حيرس ها مبدأ الفص ل بني الس لطات قيدا على القض اء وتلك احلالة ((فرض ت عليه إس ناد ما قدر عدالته
من حلول إىل النصوص ،مبا استتبعه ذلك من تصنع واستغراق يف ِتريد الصيغ من داللتها احلقيقية)) (.)2
وكان للقانون األملاين الس بق التش ريعي يف جمال تش ريعات التأمينات االجتماعية ،فقد أنش أ أول نظام يف
العامل للتأمينات االجتماعية (.)3
ولقد أخذت السياسة التشريعية يف نظام التأمينات االجتماعية األملاين بنظام اإلجبار ،إذ ((أهم ما مييز
نظام التأمني االجتماعي األملاين أنه فرض مبدأ إجبارية التأمني االجتماعي ،فلم يعد النظام اختيارايً وذلك

ألمهيته املتعلقة ابملصلحة العامة ومن جهة أخرى كان التأمني يقوم على التضامن و املسامهة بني كل أصحاب
األعمال و العمال و الدولة)).

()4

وتتضح جبالء املقارنة بني النظام النيوزيلندي والنظام األملاين ،يف أن األول متوله الدولة ،يف حني أن الثاين
هو نظام تشرتك فيه الدولة وقطاع األعمال والطبقة العاملة ،وأ ن النظام النيوزيلندي يغطي كل املواطنني عند
املساس ابلسالمة اجلسدية ،يف حني أن النظام األملاين موجه حلماية الطبقة العاملة يف دخلها ورعايتها الصحية.
وهلذا ميكن أن حيسب لِلول مشوليته ،وحيسب للثاين التكافل الواقعي بني األطراف املسامهة فيه.
واملشرع كثريا م ا جيد أن هناك خماطر معينة غالبا ما يكون سببها مصدر معروف تنجم عنه ،فيلجأ إىل
وضع تشريع خمصص ملعاجلة تلك احلالة ،وهذه الفكرة حباجة إىل البيان.
مسجدي كرايس تشريش يف نيوزيلندا) اخلرب منشور على موقع (عريب بوست) اإلخباري
( )1خرب بعنوان (تعويض ب  2.7مليون دوالر لضحااي
َ
 https://arabicpost.netنشر بتاريخ 2019/6/14م .
( )2د .حسن عبد الرمحن قدوس احلق يف التعويض مقتضياته ...مرجع سبق ذكره ص .544
( ) 3ابديس كشيدة املخاطر املضمونة وآليات فض املنازعات يف جمال الضمان االجتماعي رسالة ماجستري مقدمة لكلية احلقوق والعلوم السياسية
قسم احلقوق جبامعة احلاج خلضر ابتنة  /اجلزائر العام اجلامعي2010/2009م .ص  19من ملف ال  bdfمنشورة على شبكة املعلومات الدولية
مبوقع https://www.bejaiadroit.net/bibliotheque/droit-public/file/328
وكذلك :د .حسن قدوس احلق يف التعويض مقتضياته ...مرجع سبق ذكره ص .550
( )4ابديس كشيدة املخاطر املضمونة وآليات فض املنازعات  ....مرجع سبق ذكره ص  19من ملف ال .bdf
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ب ـ التنظيم التشريعي اخلاص ملواجهة أضرار اجلرمية:
من الظواهر اإلجرامية اليت برزت يف الربع األخري من القرن العش رين ظاهرة األعمال اإلرهابية ،واليت كثريا
ما ختلف عددا من الض حااي األبرايء ،وهذه اجلرائم هي مثال واض ح عن عجز الدولة عن احليلولة دون وقوع
اجلرمية ،ونظرا ألن القواعد العامة ال تس عف املض رورين يف احلص ول على تعويض من تلك اجلرائم ،فاِتهت
الس ياس ة التش ريعية لدى بعض الدول إىل وض ع آلية قانونية لتعويض أولئك الض حااي؛ ففي فرنس ا على س بيل
املثال جلأت الدولة إىل إنش اء ص ندوق خاص ملعاجلة آاثر هذا النوع من اجلرائم وكان ذلك ابلقانون الص ادر
يف قانون  9سبتمرب 1986م وتشريعات أخرى مشاهبة ( ،)1وقبله قانون  3يناير1977م الذي (( يستجيب
لِلضرار اجلسدية النامجة عن جرائم حيث ال إمكانية للحصول على التعويض عن طريق آخر )) (.)2
أما يف التش ريعات الليبية فيمكن أن يكون قانون القص اص والدية تش ريعا خاص ا ملواجهة آاثر اجلرمية اليت
متس حياة املضرور أو بدنه.
لكن الدولة يف قانون القصاص والدية اللييب هي مسؤول احتياطي حبكم القانون ،فاملادة اخلامسة من
قانون القصاص والدية اللييب( )3واملعدل ابلقانون رق م  2016/18م( ،)4تنص على أن (( ِتب الدية على
العاقلة يف القتل اخلطأ وتتعدد بتعدد القتلى فإن مل توجد عاقلة توالها اجملتمع )) ،فالدولة حتل عند عدم وجود
العاقلة ،وال تفوت اإلشارة إىل الصياغة غري الدقيقة لعبارة النص ابستخدامه مفردة (اجملتمع) ،فال خيفى أنه ال
يوجد شخص قانوين هبذا املسمى ،فأشخاص القانون حددهتا بكل وضوح املادة ( )52من القانون املدين،
وكان األوىل ابلقانون استعمال املصطلح القانوين الصريح وهو الدولة ،أو أضافتها للنص وحتمل عبء التزيد
يف مصطلح (اجملتمع) إذا كان هناك إصرار على املصطلح.

( )1جن ﭭيي ﭫ ﭬيين املطول يف القانون املدين مدخل إىل املسؤولية...مرجع سبق ذكره ص .63
( )2املرجع السابق نفس الصفحة.
( )3اجلريدة الرمسية الليبية العدد  5سنة 1994 =1423م.
( )4اجلريدة الرمسية الليبية السنة اخلامسة العدد الرابع بتاريخ 2016 /4/24م.
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ولقد أضاف تعديل قانون القصاص والدية ( ،)1أبن جعل األضرار البدنية اليت تلحق اجملين عليه وال تؤدي
إىل وفاته ،تدفع عنها دية من مال اجلاين ،وتتحملها العاقلة إذا زاد مقدارها عن ثلث الدية الكاملة ( .)2لكن
القانون يف هذه احلالة مل جيعل الدولة تتحمل هذه الدية إذا توافرت نفس ظروف حالة القتل اخلطأ اليت تتحمل
ديتها الدولة املشار إليها سابقاً ،وهذا االستبعاد للدولة ليس له من مربر.

ومن التش ريعات العربية اليت نص ت على أن تتحمل الدولة التعويض احتياطيا ،القانون املدين الكوييت

حيث نص على أنه ((إذا وقع ض رر على النفس ِما يس توجب الدية وفقا ألحكام الش رع اإلس المي وما
يتض منه جدول الدايت املنص وص عليه يف املادة  ،251وتعذرت معرفة املس ئول عن تعويض ه وفقا ألحكام
املس ئولية عن العمل غري املش روع أو امللتزم بض مانه وفقا للمادة الس ابقة ،وجب الض مان على الدولة ...ما مل
يثبت أن املصاب أو أحدا من ورثته قد أدى خبطئه إىل عدم معرفة املسئول أو الضامن))

()3

وتثري مس ألة تنظيم الدية يف القانون املدين على غرار القانون الكوييت ،مس ألة أن يص بح ذلك من قواعد
القانون املوض وعي العامة ،حيث جاءت حتت التعويض عن الفعل الضار ،ابإلضافة إىل ارتباطه بباقي القواعد
العامة يف ذات القانون وعلى راسها أحكام االلتزام؛ فهل ميكن القياس عليها وتفسريها تفسرياً موسعاً؟ خاصة

إذا جلأ القاض ي للمادة األوىل من ذات القانون والغنية ابملصادر االحتياطية .أم يقال أن القاض ي يعتربها مبثابة

ت نظيم خاص داخل القانون حييل على قواعد حمددة وهي أحكام الشريعة االسالمية.
ويف القانون اجلزائري مت النص على أن تكون الدولة مس ؤوالً احتياطياً عن تعويض الض رر اجلس ماين؛

وجاءت هذه املس ؤولية حتت ابب مص ادر االلتزام ض من الفص ل الثالث املخص ص للعمل املس تحق للتعويض،
يف القسم الثالث الذي نظم املسؤولية الناشئة عن األشياء

فقد عدل القانون املدين ونص على أنه (( إذا

انعدم املس ؤول عن الض رر اجلس ماين ومل تكن للمتض رر يد فيه ،تتكفل الدولة ابلتعويض عن هذا الض رر ))
( ،)4والقانون اجلزائري جعل مسؤولية الدولة مسؤولية موضوعية منحصرة يف الضرر البدين فقط.
( )1قانون2016/18م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 1423/6م بشأن أحكام القصاص والدية.
اجلريدة الرمسية الليبية السنة اخلامسة العدد الرابع بتاريخ 2016 /4/24م.
( )2املادة الثالثة مكرر (ب) :اخلطأ فيما دون النفس –... :حيكم القاضي ابلدية أو األرش املقرر شرعاً على العاقلة إذا ِتاوزت قيمتها ثلث الدية
وفقا ألحكام هذا القانون.
( )3املادة  1/ 256من القانون املدين الكوييت.
( )4املادة 140مكرر 1من القانون املدين اجلزائري مضافة ابلقانون  10 05املؤرخ يف 2005 /6/20م اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد .44
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ما ميكن أن يقال على هذا املس لك هو موض ع النص يف البنية التش ريعية بوض عه ض من املس ؤولية عن
األش ياء؛ فهذه املس ؤولية تقتض ي أن يكون مص در الض رر انِتا عن أش ياءِ ،ما يعين اس تبعاد الض رر الناجم عن
األعمال الش خص ية أو املس ؤولية عن عمل الغري اللتان نظمتا يف القس مني األول والثاين من ذات الفص ل،
وغين عن البيان أن أض رار اجلرمية هي من األعمال الش خص ية ،فإذا ما أص يب ش خص بض رر جس ماين انتج
عن جرمية ومل يتم التوصل إىل اجلاين فال حمل ملسؤولية الدولة يف هذه احلالة وفقا ملوقع النص املذكور.
كما أن جعل قيام مس ؤولية الدولة متوقفة على انعدام املس ؤول عن الض رر يبني بوض وح أن هذه املس ؤولية
ليس ت مباش رة بل هي احتياطية أي أن املس ؤول (الدولة) ال تربطه أي عالقة س ببية ابلض رر احلادث ِما يعين
انتفاء املس ؤولية التقص ريية عن هذا اخلطأ ،رغم ورود النص ض من القواعد العامة للمس ؤولية التقص ريية ،وهذا
يثري س ؤاالً جوهرايً حول األس اس هلذه املس ؤولية ،وأوض ح مثال لتطبيق هذه املس ؤولية يف القانون اجلزائري من
يصاب بصاعقة برق تلحق به أضرارا بدنية.

كما أن ص ياغة النص تش ري إىل التكافل االجتماعي كأس اس هلذه املس ؤولية؛ بقوله (( ،...تتكفل الدولة
ابلتعويض عن هذا الض رر)) ِما يعين أن املكان املناس ب هلذا النص هو تش ريعات الض مان االجتماعي وليس
قواعد املسؤولية املدنية املوضوعية.
وهذا يثري بدوره مدى التعويض عن الض رر؛ فقواعد املس ؤولية املدنية تقوم على التعويض الكامل للمض رور
وذلك ألن ا ملس ؤول تربطه عالقة س ببية ما مبص در الض رر ،يف حني أن هذه احلالة ال تتفق مع قواعد املس ؤولية
املدنية فهل تتحمل الدولة التعويض الكامل عن الضرر؟
كما أن هذا النص يؤدي إىل حالة من عدم املس اواة بني املض رورين قائمة على احلظ؛ فاملض رور الذي يعرف
مرتكب الض رر لكن مرتكب الض رر يكون معس را أو غري ملئ ،تكون أمكانية حص وله على تعويض عادل
أس واء من املض رور الذي ال يتمكن من معرفة الش خص الذي أحلق به الض رر ،فهذا األخري يطالب الدولة
ذات املالءة املالية ،وهذا غري عادل بني أشخاص سواسية أمام القانون.
وبذلك يكون مسلك املشرع الكوييت أكثر مالءمة للمنطق القانوين ِما هو عليه يف القانون اجلزائري رغم
ما سبق بيانه من اعرتاضات على القانون الكوييت واليت تنطبق على القانون اجلزائري أيضا.
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اثني ا ـ مدى جناح دعوى التعويض عن اجلرمية ضد الدولة يف ظل قواعد املسؤولية املدنية:

يتطلب إقامة دعوى أمام القض اء توافر األس اس القانوين الس ليم ،وعند خلو القواعد العامة للقانون من

ذلك األس اس فإذا مل يوفره تش ريع خاص فإن الدعوى تض حى مقامة على غري أس اس من القانون .وهو ما
افص حت عنه احملكمة العليا الليبية حني قالت ((أن املس ؤولية ال تقرر إال بنص ص ريح يف القانون ينش ئها...
وابللزوم ال س بيل للتعويض عن األض رار اليت ختلفها الثورات...إال بص دور قانون ينص ص راحة عليها ويفرض ها
فرض ا على س بيل االس تثناء من مص ادر االلتزام املذكورة على أس اس التكافل أو التض امن االجتماعي والقول
هبا من غري نص يف القانون مبعناه اخلاص هو ضرب من اخليال)) (.)1
ونظرا لعدم وجود قانون يتكفل جبرب الض رر للمض رورين من اجلرائم ،فإن إقامة دعوى ض د الدولة يكون
الطريق القضائي املتاح .فما مدى أن تصادف دعوى التعويض عن اجلرائم أساسا من القانون؟ (أ)
كم ا أن هن اك ق انون الع دال ة االنتق الي ة ال ذي ج اء جلرب ض رر حلقوق انتهك ت من خالل االعت داء على
أص حاهبا ،وتلك االعتداءات تنطوي على أفعال جمرمة لكنها متت ِمارس تها ابس م الدولة ،فهل يف ذلك
القانون ما يسند املسؤولية للدولة يف التعويض عن اجلرمية؟ (ب)
أ دعوى املسؤولية املدنية ضد الدولة لتعويض عن اجلرمية:
يف حالة املهاجر غري القانوين ال س بيل إىل إقامة الدعوى ض د الدولة بش أن فعل ض ار من أفعال ذلك
املهاجر إال إذا كان املهاجر حتت س يطرة الدولة الفعلية ،كأن يعتدي على أحد رفاقه يف مركز إليواء املهاجرين
تديره الدولة ،أو يفر من حتت س يطرة الدولة الفعلية بس بب ض عف أو امهال ش ديد يف حراس ة مكان إيواء
املهاجرين أو توقيفهم ،ويرتكب املهاجر فعالً ضاراً بعد فراره.

ومثل هذه الدعوى تؤس س على املادة ( )166مدين بش أن املس ؤولية على األعمال الش خص ية ،اليت

تتحقق فيها املسؤولية إبثبات املدعي كل عناصرها من خطأ وضرر وعالقة سببية (.)2
وال س بيل إىل إس ناد املس ؤولية إىل الدولة على أس اس أهنا تتوىل الرقابة على األش خاص إال يف حالة كون
املهاجر قاص راً مل يبلغ س ن اخلامس ة عش رة ،أو كانت حالته العقلية أو اجلس مية تس تدعي الرقابة وفقا ملتطلبات

املادة ( )176بش أن مس ؤولية متويل الرقابة يف القانون املدين اللييب ،وكان املهاجر حتت س لطة الدولة بعد
( )1حكم احملكمة العليا يف الطعن املدين رقم  64/254ق بتاريخ 2020/1/14م  .السابق ذكره .
( ) 2د .حممد علي البدوي النظرية العامة لاللتزام اجلزء األول مصادر االلتزام  ...مرجع سبق ذكره ص .291
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ضبطه من قبل السلطة املختصة .وهذه املسؤولية وإن كانت تقوم ((على أساس افرتاض وجود خطأ من جانبه
[املكلف ابلرقابة] يف القيام بواجب الرقابة .إال أهنا قرينة بس يطة تقبل إثبات العكس ...إبحدى طرقتني:
وإما أن الضرر كان واقعا ولو قام بواجب الرقابة على

إما أنه قام بواجب ال رقابة على خري ما ينبغي....

أحس ن ما يرام)) ( .)1وهذا الفقه يوافق رأى احملكمة العليا الليبية حيث تقرر ((أن املادة  176مدين تقض ي
أبن القاصر يكون يف حاجة اىل الرقابة إذا مل يبلغ مخس عشرة سنة ...،فان املكلف برقابته يكون مسئوال عن
الض رر الذي حيدثه للغري بعمله غري املش روع ,إال إذا اس تطاع املكلف ابلرقابة أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة
 ,أو أثبت أن الضرر كان البد واقعا ولو قام هبذا الواجب مبا ينبغي من العناية)) (.)2
وما يكمن اس تخالص ه بش أن نفي مس ؤولية الدولة عندما تكون يف مركز متوىل الرقابة للمهاجر غري
القانوين وفقا ملقتض يات املادة 176مدين ،فإن حدود قدرات املرفق العام الذي تتوىل من خالله الدولة رقابة
من هو حباجة إىل الرقابة تكون كفيلة بنفي املسؤولية؛ ألهنا قامت بكل ما ميكنه القيام به ،وأن هذه حدود
قدرات املرفق العام وإمكانياته.
أما عن مس ؤولية الدولة من خالل قانون القص اص والدية فإن النظرة الفاحص ة للدية من حيث التزام
الدولة هبا ومن قبلها العاقلة ،يتبني أهنا قاص رة على جرمية القتل اخلطأ فقط ،وال جمال إلعماهلا يف جرائم القتل
العمدية أو التعدي على البدن فيما دون القتل ابلنسبة للدولة.
وفيما خيص املهاجر غري القانوين واألجنيب عموما

إذا وقعت منه جرمية خطائية تستوجب الدية وفقا

للقانون اللييب ،فهل تتوىل الدولة الليبية الدية حىت يف هذه احلالة؟
فإذا كانت الدية هي ش كل من أش كال املس ؤولية اخلاص ة اليت مص درها القانون عن الفاعل ابعتباره من
أفراد اجملتمع ،فيكون املهاجر ليس من مواطنيها ومن مث ال س بيل لطلب الدية من الدولة ،وألن مس ألة وجود
عاقلة من عدمها يرجع فيها لتشريعات بلد الشخص األجنيب وفقا لقواعد القانون الدويل اخلاص

( )1املرجع السابق ص  307و308
( )2احملكمة العليا طعن مدين رقم 34/61ق بتاريخ 1989/3/20م جملة احملكمة العليا السنة  26العددان 1و 2ص .119
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النظر من زاوية أخرى على أن الدولة تتحمل الدية حىت إذا كان الفاعل أجنبيا مس لما( )1من دولة اخرى ؛
ألن هذا النظام جلرب ض رر املض رورين مص دره الش ريعة االس المية اليت تس رى قواعدها دون النظر إىل إقليم
الدولة ،مثلما تسري قواعد املرياث اليت ال يوجد مانع من تطبيقها بني الورثة ولو كانوا من دول خمتلفة(.)2
وتقتضي دع وى الدية عناصر إثبات نشوء االلتزام يف ذمة املدين وإثبات بقاء االلتزام قائما ،وإذا كانت
الدعوى مرفوعة على العاقلة يلزم إثبات أن الفعل كان خطأ من الفاعل ،وأن العاقلة ملزمة جبرب ذلك الضرر.
وتثري العاقلة مشكلة قانونية تتمثل يف إثبات وجودها من عدمه أوال ،مث هناك مشكلة إجرائية وهي الشخصية
القانونية اليت ترفع عليها دعوى الدية؛ فإذا كانت بعض كتب الفقه االسالمي تتحدث على أن الفرد من العاقلة
يدفع يف الدية الواحدة من ثالثة إىل أربعة دراهم(،)3يتضح العدد اهلائل للمدعى عليهم يف دعوى العاقلة الذين
جيب إعالهنم إبجراءات ال دعوى ،وتنفيذ احلكم ضدهم .وهذا الوضع القانوين جيعل دعوى الدية على العاقلة
يف غاية الصعوبة ،وابلغة التكاليف وذات
إجراءات مطولة.
وإذا كان من حل يُقرتح هبذا الشأن فيبدو من خالل جعل صناديق يتضامن فيها األفراد الذين جيوز
حتميلهم ابلدية شرعاً ،تنظم بقانون وتؤسس على مستوى إقليمي يف الدولة على مستوى احملافظات أو البلدايت
(حسب الكثافة السكانية) ،وبذلك تكون هذه الصناديق صاحلة لتمثيل العاقلة سواء من جهة النسب أو من
جهة أهل الديوان ،وتكون هلا الشخصية املعنوية حبيث توجه إليها إجراءات املطالبة ابلدية من خالل طريقة
إ دارية ودون اللجوء إىل القضاء إال يف أضيق نطاق .وهذا بدوره سوف خيفف العبء على خزينة الدولة،
ويفع ل نظام أقره الدين االسالمي احلنيف مبا يناسب واقع هذا الزمان.

( )1انظر تفاصيل اخلالف حول دية غري املسلم على سبيل املثال :أبو الوليد حممد بن رشد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد (املتوىف سنة 595ه )
بداية اجملتهد و هناية املقتصد اجلزء الثاين كتاب الدايت يف النفوس الناشر مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده القاهرة  /مصر الطبعة الرابعة
1975م ص .416
( )2ومع ذلك تثري قواعد املرياث مشكلة يف حالة أن يرث مسلم من دولة أخرى عقارا وتكون التشريعات العقارية يف البلد الذي فيه العقار املوروث
ال تسمح لِلجانب بتملك العقارات فيها.
( )3انظر مثال  :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري القرطيب املتوىف سنة 463ه االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار اجلزء
الثامن ابب جامع يف العقل حتقيق سامل حممد عطا وحممد علي معوض الناشر دار الكتب العلمية بريوت /لبنان سنة النشر 2000م
ص .149
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ومن التشريعات اليت تتناول التعويض عن األضرار اليت تلحق الشخص يف املال أو اجلسد ،قانون العدالة
االنتقالية ،فما مدى مالءمة هذا القانون ليكون أساسا حلصول املضرور من اجلرمية على تعويض تتحمله الدولة؟
ب التزام الدولة ابلتعويض مبوجب قانون العدالة االنتقالية
موضوع العدالة االنتقالية جيد مكانه بني فروع متنوعة من القانون ليصوغ منها قواعده وتشكل أساساً

موضوعياً له ،حيث يتشكل ((أساس العدالة االنتقالية يف كل من قواعد القانون الدويل اإلنساين وقواعد القانون
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اجلنائي))( ،)1و قواعد حقوق اإلنسان أتخذ حيزا ابرزا يف العدالة
االنتقالية ،كما أن غاية العدالة االنتقالية هي محاية تلك احلقوق.
ويف ليبيا صدر قانون العدالة االنتقالية يف نسخته األوىل سنة 2012م( ،)2مث استبدل ابلقانون
2013/29م( )3وقد حدد القانون هدفه األساسي ،واملقصود ابلعدالة االنتقالية يف مادته األوىل أبنه (( يقصد
ابلعدالة االنتقالية يف مقام تطبيق أحكام هذا القانون معاجلة ما تعرض له الليبيون خالل النظام السابق من
انتهاكات جسيمة وِمنهجة حلقوقهم وحرايهتم األساسية من قبل االجهزة التابعة للدولة ،عن طريق إجراءات
تشريعية قضائية واجتماعية وإدارية ،وذلك من أجل إظهار احلقيقة وحماسبة اجلناة وإصالح املؤسسات وحفظ
الذاكرة الوطنية وجرب الضرر والتعويض عن األخطاء اليت تكون الدولة مسؤولة ابلتعويض عنها )) والقانون نص

يف ذات املادة إىل امتداد صالحيته لتشمل (( بعض آاثر ثورة السابع عشر من فرباير وهي حتديدا :1-مواقف
وأعمال أدت اىل شرخ يف النسيج االجتماعي .2-أعمال كانت ضرورية لتحصني الثورة شابتها بعض
السلوكيات غري امللتزمة مببادئها)) .
والعدالة االنتقالية هي وسيلة إصالح يف جمتمع تعرض لنقلة سياسية وفكرية يف كثريا من األحيان ما
تكون متسمة ابلعنف ،وخاصة يف جمال حقوق اإلنسان وكرامته ،وقد وصف املركز الدويل للعدالة االنتقالية؛
أبن العدالة االنتقالية هي ((استجابة لالنتهاكات املنهجية أو الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان ،هتدف إىل حتقيق
( )1اايد يونس حممد الصقلي وعامر حادي عبد هللا اجلبوري ( العدالة االنتقالية ((دراسة قانونية)) ) جملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
 /جامعة كركوك  /العراق السنة  2016اجمللد  5االصدار  1/18ص  . 282اجمللة متاحة على حمرك البحث مبوقع اجملالت األكادميية
العلمية العراقية على شبكة االنرتنت . http://www.iasj.net
( )3قانون رقم ( )17لسنة  2012م بشأن إرساء قواعد املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية نشر ابجلريدة الرمسية العدد الثالث السنة األوىل بتاريخ
 2012/4/16م .
( )3نشر ابجلريدة الرمسية :السنة  2العدد  15بتاريخ 2013/12/15م .
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االعرتاف الواجب مبا كابده الضحااي من انتهاكات ،وتعزيز إمكانيات حتقيق السالم واملصاحلة
والدميقراطية))(.)1
فالدولة رغم أهنا تصرفت ابعتبارها سلطة قائمة لكنها سلطة تفتقر إىل اخلضوع للقانون ،واحرتام حقوق
األفراد الذين خيالفوهنا الرأي ،فواجهتهم بقوة ال تتناسب مع ضعفهم وعزلتهم وأبسلوب ال يتفق مع أي شرعية،
فجاء هذا القانون إلصالح تلك األخطاء أبن تتحمل الدولة مسؤولية تلك االنتهاكات من خالل اعرتاف
اجملتمع للضحااي أبهنم كانوا يدافعون عنه قبل دفاعهم عن أنفسهم ،وتتجسد لديه الرغبة يف أنصافهم ،وهو ما
عنته احملكمة العليا الليبية يف حكمها حني قالت (( أن املسؤولية ال تقرر إال بنص صريح يف القانون ينشئها...
وابللزوم ال سبيل للتعويض عن األضرار اليت ختلفها الثورات ...إال بصدور قانون ينص صراحة عليها ويفرضها
فرضا على سبيل االستثناء من مصادر االلتزام املذكورة على أساس التكافل أو التضامن االجتماعي )) (.)2
وقد بينت املادة الثانية من القانون الفعل املادي الذي يقتضي التعويض وقوامه االنتهاك اجلسيم واملمنهج؛
أبنه (( هو انتهاك حقوق االنسان من خالل القتل أو االختطاف أو التعذيب اجلسدي أو مصادرة األموال أو
إتالفها إذا ارتكب نتيجة توجيه أمر من شخص يتصرف بدافع سياسي ،وكذلك التعدي على احلقوق االساسية
بشكل يرتب آاثر مادية أو معنوية جسيمة)).
أما النطاق الزمين لِلفعال اليت ينطبق عليها هذا القانون فهي متتد من األول من سبتمرب 1969م وإىل
حني انتخاب جملس تشريعي بناء على دستور دائم( .)3وال يغيب هنا أن سراين قانون العدالة االنتقالية يكون
أبثر رجعي ألفعال مضى على وقوع أوهلا ثالثة وأربعون عاما عند نفاذه ،وهذا القانون جاء صرحيا يف حتمل
الدولة املسؤولية عن أفعال حمددة ،لذا يقتضي البحث بيان نطاقه ،مث بيان الضرر حمل التعويض مبوجبه.
 1نطاق قانون العدالة االنتقالية:
قانون العدالة االنتقالية قانون مؤقت بطبيعته؛ حيث جاء النص فيه على انتهاء نطاقه الزمين يف مادته
الثالثة ،فمسؤولية الدولة مبوجبه عن أفعال حمددة ،ويف نطاق زمين حمدد.

(( )1ما هي العدالة االنتقالية) ورقة منشورة على موقع املركز الدويل للعدالة االنتقالية
 https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justiceالصفحة األوىل اتريخ التصفح  2020/4/8م .
( )2حكم احملكمة العليا طعن مدين رقم 64/254ق الصادر بتاريخ 2020/1/14م .السابق ذكره.
( )3املادة ( )3من قانون العدالة االنتقالية رقم 2013/29م السابق ذكره.
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كما أنه نص بصراحة على األشخاص الذين جاء إلنصافهم ،واحلق حمل اإلنصاف ،واجلهة اليت اعتدت
على تلك احلقوق؛ فغايته ((معاجلة ما تعرض له الليبيون خالل النظام السابق من انتهاكات جسيمة وِمنهجة
حلقوقهم وحرايهتم األساسية من قبل االجهزة التابعة للدولة.)1( ))...
وهذا مفاده أن األجانب الذين انتهكت حقوقهم وحرايهتم األساسية ال يستفيدون من ذلك القانون ،ومنهم
املهاجر غري القانوين إذا ما تعرض لتلك االع تداءات أثناء وجوده على اقليم الدولة الليبية ،ولقد بينت العديد
من تقارير املنظمات الدولية منها على سبيل املثال منظمة (هيومن رايت ووتش) ما يتعرض له املهاجر غري
القانوين من اعتداءات متس كرامته وإنسانيته (.)2
والعدالة االنتقالية كثريا ما تكون بعد حالة احرتاب داخلي يف الدولة ،وقد تتدخل قوى خارجية بطريقة
مباشرة أو غري مباشرة يف تلك احلرب ،وهذا النزاع ال شك أنه خيلف أضرارا بشرية ومادية جسيمة وعميقة
األثر.
يصنف الفكر القانوين حاالت اختالل األمن داخل الدولة إىل ثالثة مستوايت؛ تبدأ عند ((رفع األهايل
للسالح يف وجه احلكومة أو أحد فروعها خروجا على قوانينها يعد عصياان ،وإذا كان العصيان واسع النطاق
بشكل جيعله حراب بني احلكومة الشرعية يف[...الدولة] وبني بعض مقاطعاهتا اليت ترغب يف التخلص من
واجب الوالء والطاعة هلا لتقيم حكومة منفصلة عنها فإنه يسمى ثورة ،أما احلرب األهلية فهي اليت تقع بني
أقسام الدولة حني يدعي كل قسم منها أنه هو صاحب احلكومة الشرعية ،ويطلب بسط سيادته على مجيع
أحناء[...الدولة]))(.)3

( )1املادة األوىل من القانون.

( ) 2انظر التفاصيل يف تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بعنوان (إبعاد ومعاملة سيئة) الصادر يف 2009/9م  ...مصدر سبق ذكره ص 49
وما بعدها .حيث يبني التقرير قيام أفراد السلطة العامة يف ليبيا (اجليش والشرطة) ابعتداءات غري مربرة على املهاجرين العزل بعد دخوهلم إقليم
الدولة الليبية.
( ) 3د .بن عيسى زايد التمييز بني النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق والعلوم السياسية قسم احلقوق
جبامعة حممد خضري بسكرة  /اجلزائر العام اجلامعي2017/2016م ص  .1منشورة على شبكة االنرتنت ومتاحةعلى حمرك حبث النواة (
)coreألوراق البحث املفتوح  https://core.ac.ukبصيغة  BDFاتريخ التصفح 2020/2/19م .
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وتظل حالة النزاع الداخلي شأان داخليا يف الدولة ما مل تصل إىل مرحلة احلرب بني طرفني ،حيث ((عاجل
أساسا للحرب بني الدول ذات السيادة.
القانون الدويل احلرب الداخلية ابعتبارها حرًاب بنفس طريقة معاجلته ً

وعند االعرتاف ابألطراف من غري الدول يف نزاع مسلح غري دويل ابعتبارها أطرافًا حماربة)) (.)1

ومىت افتقد الطرف الذي حيارب ضد احلكومة القائمة إىل االعرتاف من الدول فيظل جمرد طرف خارج عن

القانون ،حيث ((تعترب نظرية االعرتاف ابحملاربني من أهم النظرايت اليت عملت على نقل احلروب األهلية إىل
االهتمام الدويل وجعلها حمكومة بقانون احلرب وأعرافها ،فان مل يكن هناك اعرتاف ابحملاربني بقيت هذه
احلروب خارج نطاق تطبيق القانون الدويل ،فتخضع ابلتايل حلكم القانون الداخلي للدولة القائم على إقليمها
النزاع )2( )).وتطبيق هذا على احلالة الليبية سنة 2011م عندما أخذت الدول تعرتف ابجلسم السياسي املنبثق
عن ثورة  17فرباير ،وبدأت املواجهات املسلحة اليت أخذت طابع حرب أهلية ختضع لقوانني احلرب املعتمدة
يف اجملتمع الدويل.
ومن ضمن متطلبات االعرتاف الدويل ابلطرف اخلارج على احلكومة القائمة مدى احرتامه للقانون الدويل
اإلنساين ،ففي احلرب األهلية اإلسبانية اليت شنها القوميون على احلكومة القائمة آنذاك(( ،أصدرت عصبة
األمم قر ًارا يدين قصف البلدات املفتوحة ،مع اعتبار هذا التصرف خمال ًفا للقانون الدويل ،كما شجبت العصبة
الغارات اجلوية اليت يشنها القوميون على السكان املدنيني ابعتبارها تتناقض و"ضمري البشرية ومبادئ القانون

الدويل" )3( )).حيث مل حيظى أولئك املتمردين أبي اعرتاف.
ومثل هذا الواقع جيعل املركز القانوين للخارجني على احلكومة القائمة ((ال تعدو أن تكون جمرد حرب
بني املتمردين واحلكومة ،أي أن أطرافها ال يتمتعون ابلشخصية القانونية الدولية وهو ما يعطي للحكومة أو
السلطات يف الدولة يف حالة مواجهتها حلرب أهلية على إقليمها احلق يف القضاء على كل من مترد ضدها
وتقدميه للمحاكم اجلنائية كمجرمني)) (.)4
وتبقى مسؤولية الدولة عن أفعال التمرد الضارة ،فعندما ((تتمكن احلكومة من القضاء على املتمردين ويف
هذه احلالة ال ميكن حتميل احلكومة هذه املسؤولية عن أفعال املتمردين ،إذا ثبت عدم تقصريها يف اختاذ التدابري
( )1املرجع السابق ص .42
( ) 2د .بن عيسى زايد التمييز بني النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية  ....مرجع سابق ذكره ص .69
( )3املرجع السابق ص .49
( )4املرجع السابق ص  70و.71
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واالحتياطات الالزمة ملنع التمرد وقمعه ويكون انتفاء املسؤولية عن احلكومة الشرعية يف هذه احلالة على أساس
القوة القاهرة)).

()1

فالدولة وهي تواجه اخلارجني عليها متارس حق الدفاع الشرعي على كياهنا ،ومن مثة ال

تطاهلا أي مسؤولية من ذلك الدفاع ،وال مينعها أن تطالب أولئك املتمردين ومن يقف وراءهم تعويض األضرار
اليت خلفتها تلك املواجهات؛ فالدولة شخص قانوين حيميه القانون مثل ابقي األشخاص.
ويتضح الفارق الشاسع بني مفرتضات العدالة االنتقالية وهي تعاجل حاالت تعدى الدولة على األشخاص
الذي يدافعون على احلقوق العادلة بطريقة سلمية ،وما يلحقهم جراء ذلك من أضرار جسيمة ،وبني حالة
مواجهة الدولة للمجموعات خارجة على القانون هتدد كيان الدولة .ويصبح استبعاد تطبيق قانون العدالة
االنتقالية على األضرار اليت ختلفها حالة االحرتاب الداخلي نتيجة حتمية تتفق واملنطق القانوين السليم .إذا ما
هي األفعال اليت ِتعل الدولة حتت طائلة املسؤولية القانونية مبوجب قانون العدالة االنتقالية وتتحمل التعويض؟
 2الضرر حمل التعويض يف قانون العدالة االنتقالية:
نظراً ألن التعويض مبوجب قانون العدالة االنتقالية ليس أساسه املسؤولية املدنية التقليدية اليت تشمل كل

ضرر سببه اخلطأ فإن املسؤولية القانونية مبوجبه هي مسؤولية ميكن وصفها أبهنا انتقائية؛ حيث يكفل قانون
العدالة انتقالية التعويض عن أفعال حمددة على سبيل احلصر ،ومبا أن هذا القانون استثناء على قواعد املسؤولية
فإنه ال سبيل لقياس األضرار اليت مل ينص على تعويضها على ما جاء فيه من تعويض لِلضرار اليت نص عليها.
كما أن قانون العدالة االنتقالية هو قانون إجرائي يف معظمه ،لذا فهو يرسم آلية حمددة حلصول على
التعويض ،فهو إلنصاف الضحااي خارج ساحات القضاء ،ومن مث فإن فرصة التمسك به أمام القضاء كقانون
موضوعي جد حمدودة .هذه املالمح العامة ميكن تناوهلا ابلبحث من خالل الوقوف على حدود املسؤولية يف
قانون العدالة االنتقالية ( ،)1مث بيان آلية التعويض يف قانون العدالة االنتقالية (.)2
( )1حدود املسؤولية يف قانون العدالة االنتقالية:
يهدف قانون العدالة االنتقالية إىل انصاف املواطنني من فعل حمدد يف القانون وهو االنتهاك اجلسيم
واملمنهج ،حيث عرفه أبنه ((هو انتهاك حقوق اإلنسان من خالل القتل أو االختطاف أو التعذيب اجلسدي

( )1املرجع السابق ص .79
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أو مصادرة األموال أو إتالفها إذا ارتكب نتيجة توجيه أمر من شخص يتصرف بدافع سياسي ،وكذلك التعدي
على احلقوق االساسية بشكل يرتب آاثر مادية أو معنوية جسيمة))

()1

فموضوع االعتداءات الذي يهدف القانون إىل انصاف ضحاايه (انتهاك حقوق اإلنسان) ،والقانون مل
حيدد مرجعية حلقوق اإلنسان اليت يعنيها؛ هل هي الواردة يف املواثيق الدولية ،أو الواردة يف اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان أو غريمها؟ فالتصنيف املوضوعي حلقوق اإلنسان يقسمها إىل ثالثة أجيال ،وهناك تصنيفات
أخرى زمانية ومكانية ( . )2كما أن استعمال مصطلح (االنتهاك) ال خيلو من غموض ،حيث يقرتب جدا من
مصطلح (املساس) ،فهل هو جمرد االعتداء بغض النظر على جسامته؟ وإضافة عبارة (التعدي على احلقوق
االساسية بشكل يرتب آاثرا مادية أو معنوية جسيمة) تؤكد أن املعىن املقصود للحقوق يف صدر التعريف له
مدلول أكرب.
لكن الوسيلة اليت تستعمل للتعدي على تلك احلقوق قد تقلص هذا الغموض ،حيث بني القانون وسائل
االنتهاك على سبيل احلصر وهي القتل أو االختطاف أو التعذيب اجلسدي أو مصادرة األموال أو إتالفها.
وكل هذه األفعال عدا مصادرة األموال تشكل الركن املادي جلرائم جنائية يف قانون العقوابت اللييب ( .)3وال
يغيب على الذهن أن مجيع هذه األفعال ال ميكن أن تنسب للشخص املعنوي وهو الدولة ،ألهنا ليست وظيفة
عامة ،وال هي من متطلبات سري املرافق العامة ،لذا ال جمال ألن تنسب للدولة وتتحمل نتائجها من خالل
قواعد املسؤولية التقصريية التقليدية.
وقد وضع القانون شرطاً جوهرايً الكتمال الركن املادي لِلفعال املعين إبنصاف الضحااي منها؛ وهو أن

ترتكب هذه األفعال نتيجة توجيه أمر من شخص يتصرف بدافع سياسي .السؤال األويل هو :على من يقع
عبء إثبات حتقق هذا الشرط؟ مث ما هو املقصود ابلدافع السياسي؟ الذي ميكن نفيه أبن أجهزة األمن يف
النظام السابق تتصرف بدافع محاية الدولة ،حيث هناك من تعرضوا لتلك األفعال بسبب معتقدات دينية ال
تؤمن ابلعمل السياسي أصال.

( )1املادة الثانية من القانون.

( )2انظر تفاصيل ذلك لدى :د  /ساسي سامل احلاج املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب الزمان واملكان منشورات اجلامعة املفتوحة طرابلس
 /ليبيا طبعة املكتب اجلامعي احلديث االسكندرية  /مصر 1995م بدون رقم طبعة ص .270
( )3القتل املواد ،372 :368 :296:اخلطف املادة ، 428 :التعذيب اجلسدي املواد من  ، 383 :378إتالف األموال املادة . 457
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النص على اشرتاط أن تكون نشاطات الضحااي أو املرتبطني هبم
لقد كان األوىل بقانون العدالة االنتقالية ُّ
كانت ملقاومة االستبداد السياسي املتمثل يف حكم الفرد الشمويل ،والدفاع عن حقوق األنسان.
بقت اإلشارة إىل مصطلح (ِمنهج) وهذا الوصف مل يرد يف التعريف بيان له ،وهو تزيد ال طائل من وراءه؛
ألن سياسة النظام السابق يف قمع احلرية وترسيخ االستبداد السياسي كانت كلها تسري مبنهج واحد وهو منهج
القمع والرتهيب واستعمال أقنعة إعالمية وفكرية لتغطية انتهاكاته.
( )2آلية التعويض يف قانون العدالة االنتقالية:
قانون العدالة االنتقالية يقوم على فكرة معاجلة اجلزء األهم من آاثر االنتهاكات اليت تعرض هلا الضحااي
خارج املنظومة القضائية من حيث املبدأ إن أمكن ،وذلك من خالل قيام اهليئة املنشأة مبوجبه أبعمال ذات
طابع قضائي وضبطي ،يناظر أعمال السلطة القضائية؛ حيث أعطى (( للهيئة سلطة أمر األشخاص وتفتيش
األماكن وضبط املستندات واألدلة وحتريزها وزايدة األماكن ذات الصلة ابملوضوعات اليت حتقق فيها ،ويكون
لِلشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس جملس إدارة هيئة احلقائق واملصاحلة سلطة الضبطية القضائية
يف هذا الشأن)) (.)1
فالقانون جاء يف معظمه إجرائيا ،واكتفي يف اجلانب املوضوعي ببيان حمل احلماية اليت يتغياها حلقوق
اإلنسان لدى الضحااي ،وبيان التعويض عنها .وهذا االختصاص املوضوعي الذي أانطه القانون ابهليئة ميثل
قيدا على السلطة القضائية حبيث يسلبها والية نظر أي دعوى يكون حملها احلقوق اليت حيميها القانون املذكور
أو اجلرائم اليت كانت وراءها ،ما مل تكن حمالة إىل السلطة القضائية مبوجب املادة  20منه ( ،)2ولن يكون أمام
القضاء إال عدم قبول
الدعوى إذا رفعت إليه ابتداءً؛ نظرا لوجود جهة خمتصة ابملوضوع خارج السلطة القضائية.

والدليل على هذا أن قانون العدالة االنتقالية األول (رقم 2012/17م) نص على أنه ((ليس يف أحكام

هذا القانون ما خيل حبق املتضرر أو وكيله يف سلوك سبل اإلنصاف القضائي جلرب األضرار عن االنتهاكات

( )1املادة  16من القانون.

( )2تنص املادة  20يف فقرهتا الثانية على ((كما جيوز للهيئة اإلحالة للمحاكم املدنية أو اجلنائية أو اإلحالة إىل جلان التحكيم واملصاحلة والعفو.
)) وهذا السلطة املطلقة يف اإلحالة ِتعل رقابة القضاء اإلداري على قرارات اهليئة شبه متعذرة.
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املرتكبة يف حقه أو يف حق وكيله يف غل يد النيابة العامة عن رفع ومباشرة الدعوى اجلنائية ِتاه املتهمني
ابرتكاب تلك
االنتهاكات)1( )).وما يعىن البحث هو كيفية حصول املضرور على تعويض من الدولة استنادا إىل هذا
القانون؟ قانون العدالة االنتقالية رغم أنه إجرائي يف أغلب مواده إال أنه خال من تنظيم وسيلة طلب احلماية
أو اإلنصاف اليت يتقدم هبا الضحااي ،ومل ينظم أي سجالت لتفادي تكرار الطلبات ،وهذا معناه أن الطلب
يقدم أبي طريقة مكتوبة أو شفوية للهيئة.
وطريقة اتصال اهليئة ابحلاالت بني القانون قنواته؛ حيث يتم النظر فيما حيال إليها من املؤمتر الوطين العام
(السلطة التشريعية ) ،واحلكومة ،ومؤسسات اجملتمع املدين املعنية حبقوق االنسان وضحااي االنتهاكات ،وأطراف
املنازعة أو أحدهم ،وجيوز أن يكون العرض من وكالئهم أو حمامني عنهم مبوجب وكاالت خاصة ،ووزير العدل،
وأخريا خول القانون اهليئة أن تبادر من تلقاء نفسها ابلنظر يف أي قضية إن رأت وجها لذلك )2(.واجلهات
املعنوية املذكورة غري ملزمة إبحالة املوضوعات اليت من اختصاص اهليئة ،يف حني أن الضحااي ليس أمامهم جهة
خمتصة غري اهليئة!!
ومن حيث حمل الطلب فالقانون يقتصر على التعويضات ،وال تقدم للهيئة طلبات لرد األمالك العقارية؛
ألنه نص على أن ((تنشأ هيئة مستقلة لرد املظامل العقارية بناء على قانون يصدر ابخلصوص)).

()3

واحلصول على التعويض يقتضي املرور مبرحلة أوىل قوامها مجع املعلومات من الضحية ،وإجراء التحقيقات؛
فاملادة ( )16خولت اهليئة أن تستعني يف سبيل إجراء حتقيقاهتا جبهاز الشرطة ،وموظفي اإلدارة احمللية ،وأعطت
الفقرة الثالثة من ذات املادة ((للهيئة واللجان التابعة هلا أن تطلب من أي شخص أن يكشف عن أي معلومة
أو وثيقة أو مادة لديه يكون هلا عالقة مبوضوع البحث الذي تقوم به اهليئة وأن تستجوب أي شاهد وأن حتلفه
اليمني القانونية املقررة)).
وتنتهي مرحلة مجع املعلومات عن احلالة املعروضة بتقريرين تقدمهما اهليئة األول إمجايل يتضمن توصيات
إمجالية ،والثاين تفصيلي يشمل على بيان واف ابلوقائع مدعما ابألدلة ،والنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل
( )1املادة ( )12من القانون (رقم  2012/17م) السابق اإلشارة إليه.
( )2املادة  18من القانون.
( )3املادة  28من القانون.
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الدراسة والتحقيق متضمنه حتديدا دقيقا حلجم األضرار وللمسؤولية ولِلشخاص ذوي العالقة هبا ،كما يتضمن
التقرير ما قامت به اهليئة يف سبيل حماوالت الصلح بني األطراف.
وأخريا يبني التقرير توصيات بشأن طرق معاجلة االنتهاكات أو حل النزاعات مبا يف ذلك اختاذ إجراءات أو
تدابري أو إحالة أشخاص أو وقائع إىل اجلهة املختصة.)1( .
وإذا قررت اهليئة التعويض تبدأ املرحلة الثانية وهي تقدير التعويض ،بعد قرار تصدره اهليئة ابستحقاق
التعويض وحتيل اهليئة قرار التعويض بعد اعتماده إىل جلان تشكل لتقدير التعويض وحتديد نوعه وألية صرفه .ما
مل َتر اهليئة اإلحالة للمحاكم املدنية أو اجلنائية أو اإلحالة إىل جلان التحكيم واملصاحلة والعفو ( .)2مع التساؤل
هنا هل التحكيم أو املصاحلة هي إجبارية ؟!!

تتوىل جلنة تقدير التعويضات وهي من حيدد القيمة النقدية للتعويض مبوجب قرار من جلنة يعينها جملس
إدارة اهليئة برائسة قاض تقوم بتقدير التعويض مكونة من مخسة أعضاء على أن يتم اعتماد القرار من اهليئة (.)3
وخيلو القانون من أي آلية لالعرتاض على قرارات اهليئة سواء برفض التعويض ،أو عدم الرضا بقيمته.
وهذا يفتح الباب أمام أصحاب الشأن لولوج ساحة القضاء اإلداري للطعن على القرار ،فهل حمكمة القضاء
اإلداري تعيد حبث املوضوع الذي يتطلب إلغاء القرار الصادر من اهليئة ،مث تصدر حكماً ابلتعويض عن القرار
املعيب الذي أصدرته اهليئ ة ،وتتحمل التعويض يف هذه احلالة على األرجح اخلزينة العامة بدل صندوق

تعويضات اهليئة .أم أن القضاء اإلداري ينظر إىل القرار على أنه قرار سليم مبين على السلطة التقديرية للهيئة
املستمدة من القانون ،ومن مث ال جمال للتعويض على القرار السليم؛ ألن ((مسؤولية اإلدارة ال تقوم إال مستندة
على خطأ ،فإن النتيجة املنطقية لذلك أال تسأل اإلدارة يف حالة عجز األفراد عن إثبات عدم مشروعية
القرار ،)4())...يبدو أن التوجيه الثاين أكثر اتفاقاً مع املنطق القانوين السليم ،وإن كان جيايف فلسفة العدالة
االنتقالية.

وتتحمل الدولة التعويضات املقررة ويتم دفعها من خالل صندوق تعويضات الضحااي الذي ينشأ بقرار من
السلطة التشريعية ،يتوىل دفع التعويضات املستحقة مبوجب القانون بعد انتهاء هيئة تقصي احلقائق من أعماهلا.
( )1املادة  17من القانون.
( )2املادة  20من القانون.
( )3املادة  24من القانون.
( )4د .سليمان حممد الطماوي الوجيز يف القضاء اإلداري ...مرجع سبق ذكره ص .408
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ويصدر بتنظيم الصندوق الئحة من جملس الوزراء على أن تتضمن قواعد تقدير التعويض وطرق دفعه
ومواعيده وكيفيته واألشخاص املستفيدين منه ،وحيل الصندوق حمل صاحب احلق يف مطالبة امللزم ابلتعويض.
ومسح القانون أبن يبدأ الصندوق يف صرف تعويضات مستعجلة للحاالت اليت تقرر هيئة تقصي احلقائق
استعجاهلا ،وتنظيم الالئحة ضوابط االستعجال (.)1
وهكذا تكون رحلة هذا البحث القصري الذي ال شك أنه ينقصه الكثري قد أذنت ابلوصول إىل اخلامتة ،اليت
ينبغي أن تستخلص ما جاء يف البحث من متفرقات.

( )1املادة  25من القانون.
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تبني من خالل هذا البحث أن الدولة ما هي إال شخصية قانونية مثل أي شخصية قانونية أخرى ،ومل
يكلفها القانون يف قواعد املسؤولية املدنية ما جيعل مسؤوليتها متتد بصورة استثنائية إىل األضرار اليت خيلفها
العمل اإلجرامي .وأن الدولة متارس وظيفتها يف تسيري املرافق العامة مبا يتيسر هلا من اإلمكانيات ،وأن مرفق
األمن وحفظ احلدود يف الدولة تواجهه حتديدات وصعوابت تقصر عنها حىت الدول اليت هلا من القدرات التقنية
والبشرية ما ال متلك الدولة الليبية مثلها.
وتبني أن املهاجر غري القانوين يف الغالب ما هو إال إنسان أحاطت به ظروف هتدد حياته فحاول
اهلروب من املوت جوعاً ،إىل احتمال النجاة بركوب خماطر ال قبل له هبا .واملهاجر غري القانوين ليس جمرما

ابلفطرة وأن القانون هو الذي أعطاه هذا الوصف ،بل إن النظرة اإلنسانية ِتعل من األوىل الرفق به واإلحسان

إليه وعدم هدر كرامته واستغال له ،وهذا من صميم خلق املسلم سيما وأن جل املهاجرين الذين يدخلون إقليم
الدولة الليبية هم مسلمون.
وظاهرة اهلجرة غري القانونية قل من الدول اليت ال تكون مصدراً أو مقصداً هلا أو معربا ،ولذا فإن مكافحتها

ال يكون مبجهود دولة أو أكثر بل حتتاج إىل تظافر جهود اجملتمع الدويل من خالل جهود عدة أوهلا تنمية
اجملتمعات املصدرة للمهاجرين ،والتعامل حبزم مع عصاابت هتريب املهاجرين؛ فهي طرف فعال يف تفاقم هذه
الظاهرة.
وغري خاف اآلاثر اليت ختلفها اجلرمية على مستوى األمن اجملتمعي ،أو على حياة الضحية خاصة إذا أدت
إىل فقد الضحية حلياته وخلف من بعد أسرة مكلومة ،أو جعلته يف حالة عجز كلي أو جزئي عن ِمارسته
حياته املعتادة ليجد نفسه حباجة إىل الرعاية بعد أن كان يرعى غريه.
ولن جيد اجملتمع بداً من أن يتكافل للحد من آاثر اجلرمية ،وتصبح املسؤولية مجاعية بني كل أفراد اجملتمع

لرعاية ضحية اإلجرام .ومثل هذه املسؤولية حتفز حس املسؤولية لدى أفراد اجملتمع وتدفعهم إىل التعاون على
حفظ األمن ومكافحة اجلرمية .وهذا التكافل يف هذا العصر لن يكون فعاال إال بتنظيم تشريعي حيقق مثل هذه
التطلعات ،ولعل يف هذه التوصيات ما يرشد إىل ذلك:
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 1تنظي م صناديق على مستوى إداري مناسب يف الدولة لتتوىل حتمل الدية ،مىت كانت العاقلة هي من
يتحملها ،تكون هلذه الصناديق شخصية قانونية توجه هلا طلبات احلصول على الدية بطرق إدارية ميسرة.
ويكون موردها املايل من األشخاص الذين يتحملون الدية شرعا.
 2عندما تكون الدية ي تحملها اجلاين ويكون غري مقتدر ،من املمكن أن يتم تقدمي جزء منها من الدولة يف
شكل قرض حسن يقدم للجاين بعد صدور حكم هنائي ابلدية ،ويكون بضمان عدد مناسب من األشخاص
املقتدرين يف صورة كفيل شخصي ِمنوع من الدفع بتجريد املدين ،يتحملون أي تقصري يف الوفاء من املدين
ب طريق احلجز اإلداري .مع إبعاد هذا الطريق عن صناديق الدية اليت تتحملها العاقلة ،دفعا للفساد وسوء
اإلدارة.
 3التشجيع على إنشاء مجعيات خريية ملساعدة املهاجرين غري القانونيني لتقدمي متطلبات احلياة الضرورية
هلم ،للحد من معاانهتم ريثما يتقرر مصريهم ابلرتحيل ،أو ابلسماح هلم مبواصلة رحلتهم.
 4ويف جمال مكافحة اهلجرة غري القانونية ميكن للدولة الليبية مبا يتيحه هلا موقعها بني دول انطالق املهاجرين
ودول مقصدهم أن تقود جهودا دولية للتنمية واالستثمار يف الدول الفقرية ،وجهود حماربة جرمية نقل املهاجرين
تقوم على استعمال التقنيات احلديثة يف املراقبة ،وتتبع عصاابت التهريب وتفكيكها.
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قائمة أبهم املصادر واملراجع
أوال املصادر :ـ
(أ) التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية وتقارير املنظمات

( )1قانون رقم ( )19لسنة  2010م بشأن مكافحة اهلجرة غري املشروعة مدونة التشريعات الليبية السنة
( )10العدد ( )10بتاريخ 2010\6\15م
( )2قانون تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبيا وخروجهم منها رقم 1987\6م اجلريدة الرمسية الليبية
العدد  15السنة  25بتاريخ 1987\10\8م.
( )3القانون عدد  7لسنة  1968مؤرخ يف  8مارس  1968يتعلق حبالة األجانب ابلبالد التونسية عدد
الرائد الرمسي  11اتريخ الرائد الرمسي 1968 \3\8م.
( )4القانون رقم  03\02يتعلق بدخول وإقامة األجانب ابململكة املغربية وابهلجرة غري املشروعة الصادر
بتنفيذه ظهري شريف رقم  1.03.196بتاريخ ) - 2003\11\ 11اجلريدة الرمسية املغربية عدد )5160
( )5القانون اجلزائري رقم  11 - 08بتاريخ  2008\6\25م يتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر
وإقامتهم هبا وتنقلهم فيها اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية /العدد  36اتريخ العدد 2008\7\2م
( )6بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوِ ،
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لِلمم
املتحدة رقم  25الدورة اخلامسة واخلمسون املؤرخ يف  15تشرين الثاين/نوفمرب2000م.
( )7تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بعنوان (إبعاد ومعاملة سيئة) الصادر يف سبتمرب2009م متاح على
موقع املنظمة  http://www.hrw.orgعلى ملف بصيغة .BDF
( )8القانون رقم ( )17لسنة  2012م بشأن إرساء قواعد املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية نشر ابجلريدة
الرمسية العدد الثالث السنة األوىل بتاريخ  2012/4/16م.
( )9القانون رقم ( )29لسنة 2013م يف شأن العدالة االنتقالية نشر ابجلريدة الرمسية :السنة  2العدد 15
بتاريخ  2013/12/15م.
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(ب) األحكام القضائية

( )1حكم احملكمة العليا الليبية طعن جنائي رقم 19\143ق بتاريخ 1973\4\17م جملة احملكمة العليا
السنة التاسعة العدد الرابع (1973م).
( )2حكم احملكمة العليا يف الطعن املدين رقم  64/254ق الصادر بتاريخ 2020/1/14م مل ينشر بعد.
( )3حكم احملكمة العليا الليبية ط مدين رقم  6/26ق بتاريخ 1961/12/16م ،جملة احملكمة العليا ج2/
مكرر ص  ،324متاح على برانمج الباحث يف مبادئ احملكمة العليا اإلصدار األول.
( )4حكم احملكمة العليا الليبية طعن مدين رقم  42/288ق بتاريخ1996/4/14م متاح
على برانمج (الباحث يف مبادئ احملكمة العليا) اإلصدار األول إعداد برانمج األمم املتحدة اإلَّنائي مشروع
حتديث قطاع العدل يف ليبيا.
( )5حكم احملكمة العليا الليبية طعن مدين رقم 34/61ق بتاريخ 1989/3/20م جملة احملكمة العليا السنة
 26العددان 1و 2ص .119
( )6حكم حمكمة جنوب طرابلس يف الدعوى 2014/817م وحكم حمكمة استئناف طرابلس بتاريخ
2016/11/28م يف دعوى االستئناف رقم 2016/210م
( )7حكم حمكمة ترهونة االبتدائية (الدائرة الكلية) بتاريخ  1996 =1425 \5\30م يف الدعوى رقم
(1996=25\12م) غري منشور
( )8حكم حمكمة العقيب التونسية قرار تعقييب مدين عدد  34424مؤرخ
يف 1992/08/27م متاح على حمرك حبث احملكمة  http://jurisprudence.e-justice.tnاتريخ
التصفح 2020/2/25م .
( ) 9حكم حمكمة التعقيب التونسية قرار تعقييب مدين عدد (رقم)  41729بتاريخ 1996 /10/8م .
منشور مبوقع (بوابة العدل يف تونس) التابع لوزارة العدل يف تونس .www.justicetn .اتريخ التصفح
2019/9/4م.
( )10حكم حمكمة النقض املغربية القرار رقم  382الدائرة اإلدارية ملف إداري  79308بتاريخ
1984/5/18م متاح على حمرك حبث احملكمة http://www.juris.courdecassation.ma
اتريخ التصفح 2020 /2/ 25م .
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( )11حكم حمكمة النقض املصرية طعن مدين رقم  26 /445جلسة 1962/4/ 26م ،السنة  13العدد
األول ،ص  543قاعدة  ،81متاح على موقع احملكمة على شبكة االنرتنت
 https://www.cc.gov.eg/يف ملف بصيغة .pdf
اثنيا املراجع  :ـ
الكتب والبحوث العلمية واملقاالت.
( )1د .أحالم بيضون يف مفهوم السيادة البعدان الداخلي واخلارجي حبث منشور على موقع اجلامعة اللبنانية
كلية احلقوق والعلوم السياسية واإلدارية الفرع الثاين  https:// droit ul.edu.lb.2droitبصيغة
.BDF
( ) 2د .أمحد عبد الظاهر إبعاد األجانب يف التشريعات اجلنائية العربية مركز الدراسات والبحوث الفقهية
والقضائية والتشريعية الناشر دائرة القضاء أبو ظيب  /اإلمارات الطبعة األوىل 2014م.
( )3اايد يونس حممد الصقلي وعامر حادي عبد هللا اجلبوري (العدالة االنتقالية ((دراسة قانونية))) جملة
كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  /جامعة كركوك  /العراق السنة  2016اجمللد  5االصدار .1/18
( )4د .بن عيسى زايد التمييز بني النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية رسالة
دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق والعلوم السياسية قسم احلقوق جبامعة حممد خضري بسكرة  /اجلزائر العام
اجلامعي2017/2016م منشورة على شبكة االنرتنت ومتاحةعلى حمرك حبث النواة ( )coreألوراق البحث
املفتوح  https://core.ac.ukبصيغة . BDF
( ) 5د .ابسم صبحي بشناق الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري اجلامعة اإلسالمية غزة فلسطني
الطبعة

اخلامسة

متاح

على

شبكة

االنرتنت

بصيغة

BDF

على

موقع

http://site.iugaza.edu.ps
( )6بوجانة حممد معاملة األجانب يف ظل أحكام القانون الدويل املعاصر رسالة دكتوراه يف القانون العام
مقدمة لكلية احلقوق جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر / 1اجلزائر العام اجلامعي2016/2015م منشورة
على موقع جامعة جباية اجلزائرية على شبكة املعلومات الدولية . http://biblio.univ-alger.dz
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( )7بوعافية ليندة و برابش شهيدة اهلجرة غري الشرعية ومكافحتها – رسالة ماجستري مقدمة لكلية احلقوق
والعلوم السياسية قسم القانون العام جبامعة عبدالرمحن مرية جباية  /اجلزائر العام اجلامعي2013/2012م.
منشورة على موقع جامعة جباية اجلزائرية على شبكة املعلومات الدولية .http://univ-bejaia.dz
( )8جن ﭭيي ﭫ ﭬيين املطول يف القانون املدين مدخل إىل املسؤولية املدنية إبشراف جاك غستان ترمجة د.
عبد األمري إبراهيم مشس الدين املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع بدون رقم طبعة أو اتريخ أو
مكان نشر.
( ) 9د .حسن عبد الرمحن قدوس احلق يف التعويض مقتضياته الغائية ومظاهر التطور املعاصر يف النظم الوضعية
الناشر دار النهضة العربية القاهرة  /مصر النسر الذهيب للطباعة بدون اتريخ أو رقم طبعه.
( ) 10محد عمر محد السلطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة القضاء عليها الطبعة األوىل الرايض  /السعودية
 2003الناشر أكادميية انيف متاحة على موقغ مؤسسة إبداع املكتبة اإللكرتونية اخلاصة مبؤسسة إبداع
.http://www.creativity.ps
( ) 11ربيع انجح راجح أبو حسن مسؤولية املتبوع عن فعل اتبعه يف مشروع القانون املدين الفلسطيين (دراسة
مقارنة) رسالة ماجستري مقدمة جلامعة النجاح (الفلسطينية) كلية الدراسات العليا سنة 2008م انبلس/
فلسطني متاحة بصيغة  pdfعلى موقع جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية www.najah.edu
( ) 12د.رمزي طه الشاعر قضاء التعويض (مسئولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية) الناشر دار النهضة
العربية القاهرة/مصر طبعة دار التيسري بدون رقم طبعه .2008
( )13د .ساسي سامل احلاج املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب الزمان واملكان منشورات اجلامعة املفتوحة
طرابلس  /ليبيا طبعة املكتب اجلامعي احلديث االسكندرية  /مصر 1995م بدون رقم طبعة.
( )14د .سليمان مرقس الوايف يف شرح الفانون املدين اجلزء الثاين يف االلتزامات الفعل الضار واملسؤولية
املدنية اجمللد  2مطبعة السالم الطبعة اخلامسة 1989م.
( ) 51د .سليمان حممد الطماوي الوجيز يف القضاء اإلداري دراسة مقارنة الناشر دار الفكر العريب دار
اإلشعاع للطباعة بدون بقم طبعة 1985م.
( )61د.سيد عبدالوهاب مصطفي– النظرية العامة اللتزام الدولة بتعويض املضرور من اجلرمية الناشر دار
الفكر العريب القاهرة/مصر الطبعة األوىل 2005م.
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( )71الرائد :عادل حممد بيان (األساس القانوين للمسؤولية اإلدارية دون خطأ" دارسة مقارنة") جملة دراسات
علوم الشريعة والقانون اجمللد ،43العدد 1سنة  .2016تصدر عن عمادة البحث العلمي وضمان اجلودة
عمان/األردن  .متاحة على شبكة االنرتنت مبوقع  http://journals.ju.edu.jo/على ملف بصيغة
.pdf
( )81د .عبد الرزاق السنهوري علم أصول القانون خالصة احملاضرات اليت ألقاها على طلبة السنة األوىل
بكلية احلقوق مطبعة فتح هللا إلياس نوري وأوالده مصر بدون رقم طبعه 1936م متاح على شبكة
االنرتنت بصيغة  BDFعلى موقع .https://loiarabe.blogspot.com/
( ) 91د .عمرو حممد املارية :مسؤولية الدولة عن تعويض ضحااي العمليات اإلرهابية ص  12من ملف
pdf

املنشور

على

كلية

موقع

احلقوق

جامعة

طنطا

.http://law.tanta.edu.eg.lmagazine.aspx
( ) 20د .الكوين عبودة أساسيات القانون الوضعي اللييب املدخل لعلم القانون اجلزء األول منشورات كلية
القانون جامعة انصر طبعة الشركة العامة للورق والطباعة بدون رقم طبعة 1993م.
( )21د .ماجد راغب ا حللو القانون اإلداري دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية \مصر بدون مكان
طبع ورقم طبعة 1987م.
( ) 22مازن ليليو راضي القانون اإلداري اللييب دار املطبوعات اجلامعية االسكندرية /مصر بدون رقم طبعة
2005م.
( ) 23جمد حممد سليمان عناب اخلطأ السليب يف املسؤولية املدنية رسالة ماجستري مقدمة لكلية الدراسات
العليا جامعة النجاح فلسطني انبلس \ فلسطني 2012م متاحة على موقع جامعة النجاح الوطنية
الفلسطينية  www.najah.eduعلى ملف بصيغة .pdf
( )24د.حممد رمضان ابرة شرح القانون اجلنائي اللييب األحكام العامة اجلرمية واجلزاء املركز القومي للبحوث
والدراسات بدون مكان نشر الطبعة األوىل 1997م.
( ) 25د.حممد عبد هللا احلراري أصول القانون اإلداري اللييب اجلزء األول منشورات جامعة انصر مطابع
الوحدة العربية الزاوية بدون رقم طبعة.
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( ) 26د .حممد علي البدوي النظرية العامة لاللتزام اجلزء األول مصادر االلتزام الناشر جامعة الفاتح
الشركة العامة للورق والطباعة مطبعة الوثيقة اخلضراء الطبعة الثانية 1997م
( ) 27د .حممد كامل ليلة النظم السياسية الناشر دار الفكر العريب بدون مكان نشر طبعة دار اجليل
بدون رقم طبعه 1963م.
( ) 28د .حممد جنيب حسىن شرح قانون العقوابت القسم العام الناشر دار النهضة العربية مطبعة جامعة
القاهرة الطبعة السادسة 1989م.
( ) 29د .حممد نصر رفاعي الضرر كأساس للمسؤولية املدنية يف اجملتمع املعاصر رسالة دكتوراه مقدمة لكلية
احلقوق جامعة القاهرة /مصر سنة 1978م.
( )30د .نعمان أمحد اخلطيب ،الوجيز يف النظم السياسية الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان  /األردن
الطبعة الثانية 2011م

متاح على شبكة االنرتنت بصيغة  BDFعلى موقع

.https://www.researchgate.net/
( )31النسخة اإللكرتونية لصحيفة ( بوابة الوسط صوت ليبيا الدويل) عنوان اخلرب (استفتاء يف سويسرا حول
طرد األجانب) بتاريخ األحد  28فرباير 2016م.
( )32مقالة بعنوان (التأشريات اإلنسانية :البناء على التجربة الربازيلية) جملة نشرة اهلجرة القسرية العدد 53
أكتوبر 2016م تصدر عن مركز دراسات الالجئني (مقره جامعة أكسفورد) متاحة بصيفة ملف BDF
على املوقع.www.fmreview.org/ar/community-protection :
( )33موسوعة ويكيبيداي : https://ar.wikipedia.org/
مادة (تفجريات لندن  7يوليو ) 2005
مادة (احلدود األمريكية املكسيكية)
مادة (قائمة الدول حسب طول السواحل)
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الوسيلة البشرية في المنظمة الدولية
ودورها في حل النزاعات
أ .علي حممد علي الزليتين
م ـ ـ ــاجستري قانـ ـ ـ ــون ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
مقدمة:
غين عن البيان أن للمنظمات الدولية وسائل بشرية ومالية وقانونية ،شأهنا يف ذلك شأن الدولة يف الوزارات
واملؤسسات العامة املوجودة فيها ،سواء بسواء ،ولعل الوسيلة البشرية – أي املوظف الدويل  -هي عصب هذه
املنظمة جمازية الشخصية ألنه من وجهة نظران الشيء الوحيد احلقيقي يف مثل هذه املنظمات ذات الشخصية
االعتبارية.
واملتتبع للواقع الذي نعيشه اآل ن أن هلذه الوسيلة البشرية دور يكاد يكون الدور األبرز واالهم للمنظمة
الدولية أبسرها ،أال وهو حل النزاعات بي الدول ابلطرق السلمية " ذلك أن املوظف الدويل قد يلعب دورا
مهما يف إجناح أو إفشال _ ال مسح هللا _ مفاوضات السالم بني الدول ،وقطع الطريق أمامها للجوء إيل
احلروب كخطط بديلة بعد الفشل يف املفاوضات السلمية.
وللتوضيح أكثر ،نطرح السؤال املركب اآليت :هل للموظف الدويل دور يف فض النزاعات بني الدول؟ وما
هي فاعلية هذا الدور يف ظل عاملنا احلايل؟ وان كان للموظف الدويل دور يف استتباب وحتقيق السلم واألمن
الدوليني  ،من خالل املفاوضات واللقاءات وغريها من الوسائل جلعل أطراف النزاع جيلسون على طاولة
املفاوضات هو دور سامي وهدف نبيل ،حيقق غاايت وأهداف امليثاق ،فيا ترى ما مدى فاعليته يف الواقع،
وهو ما شدان إيل هذا املوضوع بل كان السبب الرئيسي يف اختيار البحث .ولإلجابة عن هذا التساؤل
يلزم أوال أن نتعرف عن قرب من هو املوظف الدويل بتعريفة من قبل الفقه والقضاء الدوليني مث متييزه عن غريه
من وسائل بشرية أخرى قد تستعني هبم املنضمة الدولية ألداء مهمات مؤقتة كما نتعرف على الشروط الواجب
توافرها يف املوظف الدويل وسنتعرف عن حقوقه وواجباته وكيفية تعيينه ومدى استقالله عن الدول حىت نستطيع
معرفة دوره يف حل النزاعات الدولية.
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وترجع الصعوبة اخلوض يف هذا املضمار ما حيدث يف بالدان فنتائجه تشكل يف حد ذلتها تنبؤ ابملستقبل
لكون النزاع – لِلسف -مل ينتهي بعد.
وسيعتمد الباحث على مصدرين أساسيني مها :املصدر األول :أراء الفقه الدويل ،والثاين :هو أحكام
القضاء الدويل ويف التعامل مع هذين املصدرين ،اعتمدان على املنهج التحليلي من خالل حتليل النصوص وأراء
الفقه وأحكام احملاكم ،وصلنا إيل ما نرمي إليه ،مستعينني بواقع معاش لتكوين رأي واضح وحاسم يف املوضوع.
واجلدير ابلذكر فقد وضعنا خطة قسمت إىل مخس مطالب ،حيث خيصص املطلب األول ملفهوم املوظف
الدويل ،واملطلب الثاين :التكييف القانوين للوظيفة الدولية من وجهة نظر الفقه أو القضاء ،واملطلب الثالث:
لإلاثر املرتتبة على الوظيفة الدولية ،واملطلب الرابع :ألثر الدول العظمى على املوظف الدويل ،واخلامس :لدور
املوظف يف حل النزاعات.
أوال -املطلب األول /مفهوم املوظف الدويل:
حناول يف هذا املطلب التمييز بني املوظف الدويل عن من يعمل لدي املنظمة الدولية ،وال ينطبق عليه ذلك
الوصف ،بل انه خيتلف عن املوظف احمللي ابعتبار أن األول يؤدي عمله يف بيئة معقدة ويناط به مهام ترقي
إيل مستوى دول كحل النزاعات بني الدول أو قيادة مؤسسة كبرية كاألمم املتحدة كمنصب أمني عام األمم
املتحدة وقضاة حمكمة العدل الدولية مثالً ،لذا كان لزاما علينا إسدال الستار عنه عن طريق تعريفه ومتيزه عن

غريه من عمال ومستخدمي املنظمات ،وهو ما سيتناوله الباحث يف املطلب األول يف فرعني ،األول سيخصصه

لتعريف املوظف الدويل ،والثاين للشروط الالزمة إلسباغ ذلك الوصف.
الفرع األول  -تعريف املوظف الدويل:
تصدت حمكمة العدل الدولية لتعريف املوظف الدويل يف رأيها االستشاري الصادر بتاريخ /4/11
1949م أن املوظف الدويل هو " :كل شخص يعمل ابجر أو بدونه بصفة دائمة أو مؤقتة يعني بواسطة أحد
فروع املنظمة ملمارسة إحدى وظائف املنظمة أو املساعدة يف مباشراهتا وابختصار هو كل شخص تعمل املنظمة
بواسطته " (.)1

( )1ذكر هذا التعريف د .عبد السالم عرفة ،املنظمات الدولية واإلقليمية ،ط ( ،3دار النشر والتوزيع واإلعالن ،سنة 1999م )  ،ص . 89
253

السنـــة 2021م

العدد األول

واحلق أن هلذا التعريف اجيابيات عدة منها :مرونته اليت متكنه من مالحقة التطور الذي يطرأ على املنظمات
الدولية ،لكونه صادر من جهة منوط هبا تعريف املصطلحات القانونية وهو القضاء الدويل .ومع ذلك مل يسلم
– من وجهة نظران – من توجيه النقد لكونه تعريف موسع أدخل املوظف املؤقت يف عداد املوظفني الدوليني،
وهو ما يتناقض مع دميومة واستمرارية الوظيفة الدولية ،كما أن املوظفني املؤقتني كاملستخدمني مثال ليسوا
موظفني دوليني ألهنم خيضعون لدولة املقر ،اليت تعينهم وختضعهم لقوانينها الداخلية.
كما أن هذا التعريف رغم توسعه إال أنه تعريف قاصر ،ألنه ليس كل موظفي املنظمة الدولية يعينون من
فروع املنظمة ،بل بعضهم يتم تعينه من الدول وليس املنظمة ،بل إن البعض األخر يتم اختياره عن طريق
االنتخاب وليس التعيني كقضاة احملكمة العدل الدولية ،وال جند هلذا التعريف تربيرا منطقيا إال أننا نرجعه لتبين
حمكمة العدل الدولية املعيار املوسع يف تعريفاهتا واستشاراهتا القانونية .ومن زاوية اخرى تناول شراح القانون
الدويل تعريف املوظف الدويل كل حسب الوجه اليت يرها تدل بوضوح عنه ،إال أهنا مجيعا تدور يف فلك واحد
تقريبا ،حيث عرفه البعض " كل شخص يشغل وظيفة دائمة يف خدمة منظمة دولية " (.)2
وينتقد الباحث هذا التعريف ويراه قاصر من زاويأب :األوىل  -أنه خلط بني املوظف الدويل وبني مندوب
الدول األعضاء والذي هو ليس بعضو يف املنظمة .والثانية :أنه أمهل أن يكون موظف دويل ويعمل يف فرع من
فروع املنظمة.
كما عرفه آخر أبنه " :الشخص الذي يتوىل تنفيذ اتفاق دويل بصفة مستمرة ملصلحة اجلماعة الدولية
حتت إشراف املنظمة الدولية وطبقا للقواعد املنصوص عليها يف ميثاق نشأهتا ولوائحها الداخلية وبنود العقد
املربم فيما بني املوظف واملنظمة " (. )3
واحلق أن هلذا التعريف ِميزات منها :أكد أن الوظيفة الدولية هي دائمة ومستمرة وليست مؤقتة ،وأن تكون
الوظيفة الدولية ملصلحة املنظمة وليس ملصلحة شخصية له ،وأن املوظف الدويل خيضع مباشرة للمنظمة
ولقوانينها ولوائحها .إال أنه يف الوقت نفسه أخذ ابملعيار املختلط يف تكييف الطبيعة القانونية للموظف الدويل
ابلرغم من أن التعريف يوحي بتبين املعيار الالئحي ،كما أنه أغفل يف تعريفه للموظف الدويل إمكانية انتخاب
املوظف من الدول األعضاء ابملنظمة الدولية مثل قضاة احملكمة العدل الدولية.
( )2د .عبد السالم عرفة ،مرجع سابق  ،ص . 90
( )3نفس املكان.
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ومجيل هنا أن نورد تعريفا ت أخرى والغرض منها الوصول اىل تعريف مثايل للوظف الدويل ،حيث عرفه
شراح آخرون أبنه " :كل من يعمل يف خدمة منظمة دولية حتت إشراف أجهزهتا وطبقا لقواعد ميثاقها ولوائحها
من اجل القيام بوظائف لصاحلها بصفة مستمرة وعن طريق التفرغ " ( ،)4واملوظف الدويل" :هو كل شخص
يعمل يف خدمة منظمة دولية بصفة مستمرة ودائمة ويتحدد مركزه القانوين طبقا ملا تقرره الوثيقة املنشئة لكل
منظمة دولية ولوائحها الداخلية " . )5(1
بيدا أن الباحث جيد أن كالمها قصر الوظيفة على من يعمل يف املنظمة الرئيسية فقط وليس فرع من فروعها،
ومن خالل استعراض التعاريف السابقة وحتليلها ،حياول الباحث تعريف املوظف الدويل أبن ه:
" كل من أنيط به مبهمة دولية يف املنظمة دولية أو فرع من فروعها على سبيل التفرغ والدوام وابستقاللية وخيضع
إلشرافها أو من يسعى لتحقيق مصاحلها وأهدافها الواردة يف ميثاق إنشائها " .فاملوظف الدويل – كما يراه
الباحث  -هو الذي يقوم بوظيفة دولية عامة على سبيل االستمرار والتفرغ ،أو من يستهدف من وراء عمله
صاحل املنظمة ويعمل حتت إشرافها وخيضع يف هذا الشأن لنظام قانوين تضعه املنظمة.
وجراي على الدرب الذي سلكناه نذكر ميزات هذا التعريف:
 .1اشرتط على املوظف الدويل أن ميارس وظيفة دولية.
 .2مل يقتصر على موظفي املنظمة الرئيسية دون فروعها.
 .3أن تكون املهمة دائمة وعلى سبيل التفرغ.
 .4أن خيضع املوظف إلشراف املنظمة ونظامها الالئحي .
كما أدخل التعريف كل من يسعي لتحقيق أهداف ومصاحل املنظمة ،كاملبعوثني الدوليني واخلرباء ،ويستدل
بذلك حبكم حمكمة العدل الدولية الذي أخذت مبعيار حتقيق املصلحة يف قضية السيد /مازيلو حيث أقرت
بتمتع اخلرباء ابحلصاانت الدولية املمنوحة للموظف الدويل وينطبق عليه الفصل ( )22من اتفاقية احلصاانت
ما دام يقوم مبهمة دولية لصاحل املنظمة الدولية.

( )4د .مفيد شهاب ،املنظمات الدولية( ،دار النهضة العربية القاهرة ،ط1989 ،9م)  ،ص . 148
( )5ذكر التعريف د .مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم ،مبادئ القانون الدويل  -األشخاص( ،املكتب الوطين للبحث والتطوير ،الطبعة األوىل،
سنة 2004م ) ،ص . 75
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الفرع الثاين  -الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة الدولية:
من خالل استقراء التعريف السابق للموظف الدويل كل من أنيط به مبهمة دولية يف املنظمة دولية أو فرع
من فروعها على سبيل التفرغ والدوام وابستقاللية وخيضع إلشرافها أو من يسعى لتحقيق مصاحلها وأهدافها
الواردة يف ميثاق إنشائها ،تظهر لنا بوضوح العناصر والشروط يف من ينسحب عليه وصف املوظف الدويل،
ويرى بعض الشراح أنه الكتساب صفة املوظف الدويل شروطا وعناصر من أمهها(:)6
العنصر العضوي :مبعىن أن تكون هناك رابطة فعلية بني املوظف واملنظمة ،وابلتايل خيرج من دائرة املوظف
الدويل من ال تتوافر فيه هذه الرابطة بني املوظف واملنظمة ،وبكلمات خمتصرة ،كل من ميارس عمال ابملنظمة
الدولية ويسعى لتحقيق أهدافها هو موظف دويل.
العنصر الزمين :أي عدم التأ قيت ،وِمارسة مهام الوظيفة الدولية خالل فرتة غري حمددة ،كما يقع على
عاتقته التزام عدم ِمارسة أي عمل آخر يف نفس الوقت ،وبكلمات أخرى ،أن يتفرغ للعمل ابملنظمة الدولية
دون غريها أو احلصول على إذن مسبق للعمل منها(.)7
وِتدر اإلشارة هنا ،أن نوضح الفرق بني الع مل لدى املنظمة بعقد حمدد املدة و العمل بعقد غري حمدد
املدة ،إذ يرى الباحث – وهللا اعلم – أن العقد األول حيمل يف طياته التأقيت ،وابلتايل خيرج صاحبه من دائرة
الوظيفة الدولية ويدخله يف دائرة العمال واملستخدمني ،وأما العقد الثاين فعنوانه الدميومة واالستمرارية ،وابلتايل
ينسحب عليه وصف املوظف الدويل ،وهذا ال يعين ابلضرورة أن عالقته ابملنظمة الدولية ذات طبيعة عقدية،
بل إن العالقة الالئحية ،وال يضري يف أن قوامها العقد إذ أنه تسري عليه نصوص العقد واملواثيق املنشئة للمنظمة
ولوائحها الداخلية ويستدل الباحث على وجهة نظره ،على ما جيرى عليه العمل يف املنظمات الدولية حاليا
هو إبرام عقود غري حمددة املدة وال ينكر أحد على هؤالء املوظفني صفة املوظف الدويل،
ومن هنا ال خيفي الباحث نقده للحكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري الصادر بتاريخ
1949 /4/11م -سابق الذكر -أبن أدخلت من يعمل بصفة مؤقتة يف عداد املوظف الدويل ،وال نرى تربيرا
لذلك إال هنج حمكمة العدل الدولية أسلوب التوسع يف التفسري واليت مل تكن احملكمة موفقة ابألخذ به .
( )6هبة مجال انصر عبد هللا علي ،املركز القانوين للموظف الدويل ،رسالة ماجستري يف القانون العام( ،جامعة الشرق األوسط -كلية احلقوق،
سنة 2011م ) ،ص. 43
( )7تشرتط املادة  101فقرة  6من ميثاق األمم املتحدة عدم مزاولة املوظف ابملنظمة الدولية أي عمل أو وظيفة خارجية إال بعد احلصول على
موافقة السكرتري العام.
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العنصر املركب :مبعين ازدواجية النظام القانوين وخضوعه لنظام خمتلط كما يراه بعض الشراح ( ،)8كما
جيب أن نشري يف حب ثنا هذا أن البعض خيتلف يف الشرط أو العنصر الثالث ،حيث يري فريق منهم انه خيضع
لنظام عقدي أساسه عقد العمل املربم بني املوظف واملنظمة ،ويري فريق اثين أنه خيضع لنظام الالئحي طبقا
للقوانني واللوائح ،وفريق اثلث يرى خضوعه لنظام مركب أو خمتلط جيمع بني العقد والالئحة.
وينظم الباحث إىل الرأي الثاين والذي ينادي خبضوع املوظف لنظام الالئحي لكونه يتماشى مع شرط
الدوام واالستمرارية الذي تتطلبها الوظيفة الدولية وال يهم يف ذلك إن كان تعيينا أو عقدا غري حمدد املدة ،وان
غري ذلك فهو مؤقت وخيرج من طائفة املوظفني ليدخل يف طائفة العمال واملستخدمني ،وهو ما سيتناوله
الباحث يف الفرع وهو متييز املوظف الدويل عن غريه من العمال واملستخدمني والذي ال تنطبق عليهم صفة
املوظف الدويل.
اثنيا :املطلب الثاين -التكييف القانوين للوظيفة الدولية:
متت حقيقة جيب التأكيد عليها هو أن املوظف الدويل يستمد النظام القانوين من عدة مصادر كاملعاهدة
واللوائح الداخلية وبنود العقد املوقع بينه وبني واملنظمة ،وأحياان خيتلف النظام القانوين من منظمة ألخرى ،إال
أن هناك خطوط عريضة تتفق عليها مجيع املواثيق املنضمات الدولية تنظم العالقة بينهما.
وقبل التطرق لت كييف القانوين للوظيفة الدولية ،كان لزاما علينا توضيح من هو الشخص الطبيعي الذي
سنكيف طبيعة عالقته ابملنظمة ،وحفاظا على عدم التكرار وحشو البحت بكلمات متفق عليها ،ووصلت إىل
حد املسلمات ،كالتفرقة ما بني املوظف الداخلي والدويل ،فهناك اختالف بينهما يف التبعية واجلهة اليت يتبعها
وآاثر التصرفات واحلصاانت واحلماية القانونية ،وسنهتم ابلتفرقة املهمة من وجهة نظران وهي التفرقة ما بني
املوظف الدويل وِمثلي الدول يف املنظمات ومن يعمل هبا.
وحول تكييف هذه العالقة اثر خالف فقهي ،حيث رد فريق منهم إىل كوهنا عالقة تعاقدية ،بينما ذهب
فريق آخر على اعتبارها عالقة تنظيمية الئحية ،ووقف فريق آخر موقفا وسطا ابعتبارها عالقة خمتلطة ،وفق ما
سيبينه الباحث يف الفرع ال ثاين بعد متييز املوظف الدويل عن ابقي العمال واملستخدمني وسفراء الدول يف
املنظمة.

( )8منهم د .إبراهيم حممد العناين ،التنظيم الدويل( ،القاهرة :دار الفكر العريب 1975 ،م) ،ص .84
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الفرع األول -متييز املوظف الدويل عـ ــن غريه(:)9
استقر عند الباحث من خالل االطالع على الشروط الواجب توافرها يف املوظف الدويل أهنا قد ال تتوافر
يف غريه من العمال واملستخدمني ،وبكلمات أخرى ،أنه قد يكون هناك وسائل بشريه ميكن أن تستعني هبم
املنظمة الدولية يف أداء مهامها ،ولكن ال ينسحب عليهم مجيعا وصف (املوظف الدويل) فيوجد سفراء الدول
لدى املنظمة (املندوب) كما يوجد العمال والسعاة واملستخدمني وغريهم.
ورب قائل يقول هل خيضع ه ؤالء لنظام قانوين واحد أم يوجد نظام أخر ينطبق عليهم؟ وللرد عليه يلزم
النظر يف كل منهما على حدا ،إذ جيب عدم اخللط بينهما ،حيث انه ليس كل شخص طبيعي يعمل يف املنظمة
الدولية يعترب موظفا دوليا ،والعكس صحيح ،وهو أنه ليس كل من تستعني به املنظمة الدولية ينسحب عليه
وصف العامل الدويل ،ولذا يعرف الباحث العامل الدويل أبنه ":هو كل من أنيط به مبهمة يف منظمة دولية أو
فرع من فروعها دائمة أو مؤقتة وخيضع إلشراف دولة املقر".
ويروق للباحث أن يزيل ما قد يتطرق من خطأ إىل ذهن القارئ الذي يطلع على بعض التعريفات للعامل
الدويل ومنها " :كل شخص طبيعي يؤدي مهمة دولية بصفة مؤقتة ابسم وحلساب منظمة دولية ووفق تعليمات
أجهزهتا املتخصصة سواء أكان عمله مأجورا أم تربعا"( ،)10فالتأقيت ليس هو الفارق الوحيد بني املوظف
الدويل والعامل بل قد يكون مكلف هبمة دائمة وال ينسحب عليه وصف املوظف الدويل ،حيث يري الباحث
أن الفارق هو مدى خضوعه لسلطة املنظمة الدولية ،ومدى ابتغائه حتقيق أهدافها وغاايهتا ،فان خضع هلا،
وابتغى حتقيق أهدافها فهو موظف دويل شرط توافر ابقي الشروط الوظيفة اإلدارية وإال كان عامال خيضع
لقوانني دولة املقر.
ويتميز املوظفون الدوليون عن غريهم ِمن يعملون بصورة أو أخرى يف إطار املنتظم الدويل والذين ال يبغون
حتقيق أهدافها ،حيث أهنم يتميزون عن ِمثلي الدول األعضاء يف املنظمة الدولية ،حبيث يعملون ابسم الدولة
التابعني هلا وحلساهبا ويتلقون التعليمات منها ويتقيدون هبا ،وهم ال يغادرون هذا الوصف حىت إذا مارسوا
اختصاصاهتم داخل قاعات املنظمة وحتت قبتها ،ألهنم يضعون نصب أعينهم مصاحل وأهداف الدول التابعني
هلا حىت وان تالقت مع أهداف املنظمة.
( )9يقصد بكلمة غريه هم سفراء الدول لدى املنظمة وكذلك العمال واملستخدمني.
( )10هبة مجال انصر علي ،املركز القانوين للموظف الدويل ،مرجع سابق ،ص .40
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كما أن الصفة الغالبة على ِمثل ال دولة ،هي تبعيته هلا وهذا يؤدي إىل اختالف مركزه القانوين عن مركز
املوظف الدويل من حيث التعيني الذي يتم بواسطة دولته بينما يتم تعيني املوظف الدويل بواسطة املنظمة
الدولية ،أو من حيث املسؤولية النامجة عن اخلطأ يف ِمارسته لوظيفته ،فممثل الدولة مسئوال عن ذلك أمام
دولته بينما تكون مسؤولية املوظف الدويل أمام املنظمة ،كما أن ِمثل الدولة ال حيتج ابحلصاانت واالمتيازات
اليت يتمتع هبا يف مواجهة الدولة اليت ميثلها ،بينما يستطيع املوظف الدويل أن حيتج هبا يف مواجهة الكل.
وأغلب الظن أن املوظفني الدوليني يتميزون عن طائفة األشخاص الذين يعملون يف ذات الوقت حلساب
دولتهم من انحية ،ويف أداء مهمة ملصلحة املنظمة أو تدخل يف إطار اختصاصه من انحية أخرى ،ومثال ذلك
القوات العسكرية اليت تعريها دولة ما إىل املنظمة الذي تتمتع بعضويته ،مثل قوات حلف األطلسي ،فهؤالء
العسكريني ال يعتربون من قبيل املوظفني الدوليني ألن تبعيتهم لدوهلم ال تنقطع طوال قيامهم بعملهم حتت علم
حلف األطلسي ،حيث أن بقائهم يف خدمة هذه القوات منوط إبرادة دوهلم ال إبرادة املنظمة أو فرع من
فروعها.
وإذ سلمنا بذلك فال يعترب من املوظفني الدوليني ،من يقوم أبداء مهام مؤقتة أو على غري سبيل التفرغ ،ألن
صفة املؤقتة اليت تتسم هبا املهام الدولية حتول دون اعتبار املوظفني هبا من قبل املوظفني الدوليني ،ومثال ذلك
أعضاء جلان تقصي احلقائق اليت ترسلها بعض املنتظمات الدولية للتحقيق يف وقائع معينة ،حيث أن صفة
الدوام يف مهمة املوظف الدويل تستوجب متتعه مبركز قانوين معني ِتعل من أدائه هلا خاضعا جملموعة من القواعد
اليت حتكم ِمارسته لوظيفته وتبني حقوقه والتزاماته.
وهنا يتضح لنا أمهية تعريف – الباحث  -للموظف الدويل ذلك أن األول عالقته ابملنظمة الئحية ،الن
وظيفته علي سبيل الدوام وخيضع لقوانني املنظمة ويتمتع ابحلصاانت ويكون عمله مبقابل دائما ،أما العامل
فعالقته تعاقدية ،والصفة الغالبة مؤقتة وخيضع لقوانني دولة املقر ،وال يتمتع ابحلصاانت ويكون عمله مبقابل أو
بدون مقابل.
وهو ما جعل الكثري من الفقه يرى انه ال وجه للقياس بني األحكام املتعلقة ابلتعيني وشروط االستخدام
الوظيفي وال مكان الستعارة أحكام الوظيفة العامة الداخلية وتطبيقها على شروط استخدام املوظف الدويل
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الن الفارق بينهما جد خمتلف ،وال حمل للقياس يف هذا الشأن( ،)11بل يذهب بعض شراح ( )12إيل إرجاع
الفارق الوحيد بينهما هو الوالء حيث انه متوافر يف الداخلي وغري موجود عند املوظف الدويل ،ويفرق آخرون
بني الوالء الوطين والوالء اإلداري على أساس األخري ال يعين والئه للمنظمة( ،)13وحنن ال نتفق مع هذا الرأي
فنرى أن هناك تناغم ما بني الوظيفتني ،وال غضاضة يف تطبيق معايري وشروط الوظيفة املدنية وتطبيقها على
الوظيفة الدولية ،بل واالستفادة منها يف حاالت عدم النص والغموض لِلسباب اآلتية:
 أن كالمها خيضع إلشراف شخص ومهي (املنظمة أو الدولة) وخيضعون للوائح ولتسلسل وظيفيوإداري ،كما أن األحكام املطبقة هي نفسها على االثنني كشروط التعيني والتأديب وغريها ِما ال مينع
من االستفادة منها.
 أن التعيني يف الوظيفة الدولية يكون برتشيح من الدولة جنسية املوظف ،بل إن بعض املنظمات الدولية(كمنظمة االحتاد األفريقي) تفوض الدول األعضاء يف اختيار الوظائف العليا ،والدولة نفسها هي من
تفوض املؤسسات يف اختيار املوظف الذي سيكون موظفا دوليا ابملنظمة األفريقية ،وبكلمات مبسطة،
أن املوظف الدويل كان يف أصله موظفا عاما ونضرب مثال لذلك األمني احلايل لِلمم املتحدة (.)14
واألخرية هو إمكانية إعارة موظف عام إىل منظمة دولية ويتحول إىل موظف دويل ِما يعين أن املوظف الدويل
ما هو إال موظف عام ،أما عن الوالء للمنظمة فهو أمر مفرتض حىت يف املوظف الداخلي ،وميكن استشعاره
مبظاهر خارجية من أمهها التزامه أبنظمتها ومدي ابتغاء حتقيق أهدافها .وتوصلنا هذه النتائج كلها ملعرفة ما
هي طبيعة العالقة بني املوظف الدويل واملنظمة الدولية لتكيفها للوصول ملعرفة حقوقه وواجباته من خالل
تكيف العالقة بينهما ،وهذا ما سيعرضه الباحث يف الفرع الثاين.

( )11صاحب الرأي د .عز الدين فودة ،ذكرت ذلك ،مرجع السابق ،ص .99
( )12مرجع سابق ،ص .101
( )13د .حممد طلعت الغنيمي ،مرجع سابق ،ص .345
( )14السيد  /ابن كي مون حيث كان يعمل وزيرا خلارجية كوراي اجلنوبية قبل تقلده ملنصب األمني العام لِلمم املتحدة.
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الفرع الثاين  -الطبيعة القانونية للوظيفة الدولية:
يقصد ابلنظام القانوين للموظفني الدوليني هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتكم املوظفني الدوليني منذ
أن يتولوا مهام مناصبهم إىل أن يرتكوها ،ألي سبب من األسباب ،ويقتضي ذلك بيان القواعد القانونية اليت
حتكم ِمارستهم ألعمال وظيفتهم ،خاصة تلك املبينة حلقوق املوظفني والتزاماهتم ِتاه املنتظمة.
وكمبدأ عام تنظم كل معاهدة منشئة للمنتظم األسس والشروط واملعايري للنظام القانوين للوظيفة الدولية،
وبكلمات أخرى تتباين وختتلف من منظمة إىل أخري ،إال أن هناك أسس مشرتكة للوظيفة الدولية تسري عليها
أغلب املنظمات الدولية(.)15
وخيتلف الفقه يف تكييف العالقة ما بني املوظف الدويل واملنظمة الدولية ،فريى فريق منهم أن العالقة هي
عالقة تعاقدية تقوم أساسا على التساوي بني املراكز القانونية للطرفني ،وابلتايل يري أنصار هذا الفريق إن
العالقة قوم على أساس تعاقدي قوامه عقد العمل املربم بينهم املوظف وتكون أساسها املساواة من الناحية
القانونية بني طريف العقد( ،)16وابلتايل يكون القانون الساري بينهم هو العقد ابعتباره (شريعة املتعاقدين) ،كما
أن هده العالقة العقدية شبيهة إىل حد كبري ابلعالقة العقدية يف القانون الداخلي ،ويقول أنصار هذا االِتاه
أن هذا النظر ال يتعارض مع الطبيعة الوظيفية ،الن القوانني ال حتكم الوظيفة الدولية بذاهتا وإَّنا حيكم احلقوق
وااللتزامات ومن مث فان وصف املوظف الدويل ال يتعارض مع قيام العالقة التعاقدية بينهما على أساس التعاقد
ويستندون يف هذا الرأي ببعض أحكام احملاكم األمريكية .
بينما يرى فريق أخر إن العالقة ما بني املوظف الدويل واملنظمة هي عالقة الئحية تقوم على أساس وجود
مركز للمنظمة الدولية أعلى من مراكز املوظفني ِما يعين خضوعهم للمعاهدات واللوائح الداخلية وعقد العمل،
وبكلمات أخرى يشبهونه ابملوظف العام يف الدولة.
وختفيفا للخالف بني الفريقني اضطر فريق اثلث للقول أن العالقة بني املوظف الدويل واملنظمة هي عالقة
خمتلطة ِتمع ما بني العقد والالئحية إذ خيضع لبنود العقد واللوائح مع احرتام احلقوق املكتسبة للموظف

( )15د .عبد السالم عرفة ،مرجع سابق ،ص . 90
( )16للمزيد عن املوضوع راجع هبة مجال انصر علي  ،مرجع سابق  ،ص . 99
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الدويل( ،)17وابلتايل من وجهة نظرهم عالقة تعاقدية من نوع خاص( ،)18وينظم الباحث إىل الرأي الثاين والذي
ينادي خبضوع املوظف لنظام الئحي ألنه الذي يتماشى مع ( شرط الدوام واالستمرارية ) الذي تتطلبها الوظيفة
الدولية ،وال يهم يف ذلك إن كان تعيينا أو عقدا غري حمدد املدة ،وأما غري ذلك فهو مؤقت وخيرج من طائفة
املوظفني ليدخل يف طائفة العمال واملستخدمني .
املطلب الثالث  -اآلاثر املرتتبة على الوظيفة الدولية:
من البديهي أن يرتتب عن إسباغ صفة املوظف الدويل على أي شخص طبيعي يعمل لدى املنظمة الدولية
آاثر عن ذلك ،قصد هبار علية مصلحة املنظمة الدولية واملوظف الدويل على حد سواء ،وختتلف هذه اآلاثر
يف نوعيتها بل قد يكون هبا نوع من التوازن ،مبعىن أن ترتب حقوقا يتمتع هبا املوظف الدويل حىت يتمكن من
أداء مهامه على الوجه املطلوب ويف الوقت نفسه واجبات تقع على عاتقه تكون نتيجة منطقية للحق اليت متتع
هبا أوال واثنيا ألهنا حتفظ للمنظمة استمرار عملها ودميومتها بل وقد حتفظ هيبتها أمام الدول أعضاء وغري
أعضاء ،وبكلمات خمتصرة لكل حق واجب يقع على عاتقه وكلما كثرت احلقوق زادت بشكل طردي الواجبات
والعكس صحيح فمثال رئيس املنظمة يقع عليه واجبات أكثر من موظف أخر وابلتايل فاألول يتمتع حبقوق
أكثر من األخري .
وابلتايل سنحاول طرح هذه اآلاثر بشي من التفصيل يف فرعني األول خنصصه للحقوق والثاين للواجبات
على النحو اآليت :
الفرع األول  -حقوق املوظ ـ ــف الدويل:
ابدي ذي بدء نود اإلشارة إىل إن احلقوق اليت يتمتع هبا املوظف الدويل تستمد أساسا من املواثيق املنشئة
للمنظمة الدولية ،وهذه احلقوق قد تستمد أيضا ابإلضافة مليثاق إنشاء املنظمة ،للوائح الداخلية والعقد املربم
بينهما ،وطبيعي أن يكون أول حق يتمتع به املوظف هو الصفة الدولية اليت نصطبغ هبا املوظف الدويل ويتميز
عن غريه من املوظفني.

( )17د .عبد الكرمي عوض خليفة ،قانون املنظمات الدولية ( ،دار اجلامعة اجلديدة 2009 ،م ) ،ص  ، 47وكذلك د .عبد السالم عرفة ،
مرجع سابق  ،ص . 92 -91
( )18د .إبراهيم حممد العناين( ،التنظيم الدويل) ،مرجع سابق  ،ص . 84
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ولعل الباحث – وحبق – ينظم إىل هذا القول الن الصفة الدولية هي البوابة الرئيسية لولوج عامل املنظمات
الدولية والتمتع ابملزااي واحلصاانت ،كما هلم احلق يف عالوات دورية وسنوية وفق شروط معينة ،كما مينح راتب
للموظف الدويل لقاء العمل الذي يقوم به يف خدمة املنتظم عالوة إىل املزااي املالية امللحقة به ،كما يصرف هلم
معاشات للذين يقضون مدة معينة يف خدمة املنتظم ،حبيث تصرف هلم بعد انتهاء خدمتهم .واحلصول على
الرتقيات يف السلم اإلداري يف املنظمة بع استيفاء املوظف للشروط املؤهلة للرتقيات كاألقدمية واخلربة وبقائهم
ابلعمل ابملنظمة ملدد زمنية تنص عليها اللوائح املنظمة لذلك واحلصول على اإلجازات املختلفة ،كاإلجازات
السنوية مدفوعة األجر وفق الشروط املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية ابملنظمة الدولية (.)19
كما له احلق يف التمتع ابحلصاانت واالمتيازات اليت تقتضيها الوظيفة الدولية وحسب املهام املوكلة له،
فاحلصانة املمنوحة لِلمني أو رئيس املنظمة ختتلف عن ابقي املوظفني الدوليني .كما له أيضا احلق يف تكوين
نقاابت تدافع عن مصاحلهم يف مواجهة املنظمة( ،)20كما له احلق يف التمتع ابحلقوق االجتماعية وغريها ،وهذه
هي احلقوق اليت متنح للموظف الدويل وابلتايل فإن من متنح له يقع عليه واجبات والتزامات تقتضيها الوظيفة
الدولية وهي ما سيتطرق هلا الباحث يف الفرع الثاين من هذا املطلب.
الفرع الثاين  -واجبات املوظ ـ ــف الدويل:
نظري ما أعطي للموظف الدويل من حقوق أثقلت كاهله يف الوقت نفسه جبمله من الواجبات ،ولعل من
أهم هذه الواجبات التفرغ التام للعمل ابملنظمة ،مبعين أن يكرس وقته وجهده للقيام ابلوظيفة الدولية وحيضر
علية مزاولة أي عمل إىل جانب الوظيفة الدولية إال إبذن منها ومبوافقتها طبقا للوائحها الداخلية ،وهو أكدت
على هذا الواجب أو االلتزام املادة األوىل فقرة ( )4من الئحة موظفي األمم املتحدة حيث أكدت على عدم
ِمارسة املوظف الدويل ألي عمال آخر جبانب عمله األصلي بصفة مستمرة او متقطعة بدون املوافقة املسبقة
من األمني العام لِلمم املتحدة  .وسنحت الفرصة احملكمة اإلدارية لِلمم املتحدة يف أحد إحكامها للتأكيد
على أن على املوظف الدويل تكريس وقته وجهده للعمل ابملنظمة الدولية وال جيوز له ِمارسة عمل آخر جبانب

()19

()20

تثار صعوبة يف الواقع العملي فيما يتعلق ابإلجازات خصوصا الدينية والوطنية بسبب اختالف جنسيات املوظفني وعاداهتم وتقاليدهم ِما
يستلزم تنظيما دقيقا هلم ليستوعب مجيع املوظفني.
هناك بعض املنظمات حتضر على موظفيها االلتحاق ابلنقاابت املهنية مثل احلظر الذي اقره االحتاد املواصالت السلكية والالسلكية على
موظفيه ومنعهم من االلتحاق ابلنقاابت املهنية.
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الوظيفة اإلدارية إال بعد املوافقة املسبقة بذلك .كما يقع عليه احرتام السلطة الرائسية يف املنظمة ابلعمل على
احرتام وطاعة رؤسائه واحرتام اللوائح والنظم اإلدارية هبا.
ومن الواجبات املهمة هي احلفاظ على أسرار املنظمة وعدم إفشائها حىت بعد انتهاء عالقته هبا ،بل ذهبت
بعض املواثيق على معاقبة املوظف الذي يقوم إبفشاء أسرار املنظمة كاملادة 194فقرة  2حماكمة املوظف أمام
احملاكم احمللية عن هتمة إفشاء اسرار منظمة الطاقة الذرية.
كما حرمت عليه عدم االشتغال ابإلعمال السياسية إال بعد موافقة اجلهات املختصة ابملنظمة.
كما يقع على املوظف الدويل واجب أخر وهو احلياد واألمانة يف عمله وعدم التحيز لدولته أو لدولة أخرى
وأصرت املنظمات وضع االلتزام يف مواثيقها كاملادة 1فقرة  4من الئحة موظفي األمم املتحدة تشري إيل هذا
املوضوع حىت ال تسيطر علية تلك الدول ويكون أداة لتنفيذ مصاحلها واليت قد تتعارض مع مصاحل املنظمة ِما
دعا إيل إعطاء املوظف الدويل شيء من االستقالل عن دولة جنسيته والدول األخرى وهو ما سيتناوله الباحث
يف املطلب الرابع يف مطلبني.
املطلب الرابع  -اثر الدول العظمى على املوظف الدويل(: )21
تلعب الدول العظمي دورا حموراي يف التأثري على املنظمات الدولية ،ومن أهم تلك الدول دائمة العضوية مبجلس
األمن الدويل ،واليت يفضل البعض تسميتها جبماعات الضغط ،حيث تلعب أمريكا وبريطانيا وشقيقتها فرنسا
من جهة ،ودول املعسكر الشرقي كروسيا والصني من جهة أخري للضغط على املنظمات الدولية ،مبا فيها من
موظفني خلدمة مصاحلها واليت قد تكون على حساب املنظمة نفسها( .)22ومن مث فان املنظمة الدولية ليست
مبنأى عن جربوت هذه الدولِ ،ما استلزمها ووضع مبادئ يف مواثيق إنشائها تضمن استقالل املوظف ،وهو
ما سيتطرق له الباحث يف الفرع األول.
الفرع األول -استقالل املوظف الدويل:
استقالل املوظف الدويل يف أداء عمله عنوان براق ومبدأ يغري من يسمعه وهو صعب التحقق وان كان من
املستحيل حتققه وذلك بسب تدخالت الدول أو بسب هواه الشخصي ،ويعين االستقالل أن املوظف الدويل

( )21نقصد ابلدول العظمى يف هذا املكان ابلدول دائمة العضوية يف جملس األمن الواردة يف نص ميثاق األمم املتحدة  23وهي " الوالايت املتحدة
األمريكية  ،وفرنسا  ،بريطانيا  ،االحتاد السوفييت (روسيا حاليا )  ،والصني " .
( )22د .فاضل زكي حممد ،السياسة اخلارجية وأبعادها يف السياسة الدولية  ،الطبعة األوىل  (،مطبعة شفيق 1975 ،م )  ،ص .25
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ينبغي أال خيضع يف ِمارسته لعمله يف املنظمة ألي نوع من أنواع املؤثرات والضغوط اليت قد حتيد به عن ذلك
الطريق ،وقد جاءت مواثيق املنتظمات الدولية منها املادة (  )100من ميثاق االمم املتحدة ،و ما استقر عليه
الفقه والقضاء الدوليني ،من ضرورة متتع املوظفني الدوليني ابالستقالل واحلياد يف أدائهم ألعماهلم.
واستقالل املوظف الدويل يتخذ من وجهة نظران عدة مظاهر منها ما هي تكون خارج إرادة املوظف ،ومنها
ما يتعلق ابملوظف ومجيعها أتثر على أداء املوظف يف املنظمة وهي:
 مظهر سياسي :ويكون ذلك يف وجهني ،يكون األول أبن تلتزم احلكومات املختلفة ابحرتام الصفةالدولية للوظيفة الدولية والقائم هبا ،كما أن عليها أن متتنع عن التأثري عليه أبي طريق أو أن حتاول ذلك يف
وجه اثن ،وهذا يعين أن املوظف الدويل جيب أن ميارس عمله بنزاهة كاملة ،وأن ال ميارس عمله حتت أتثري فكرة
مذهبية أو موقف سياسي ولو كان أي منهما خاصا بدولته اليت يتبعها جبنسيته ،كما ينبغي أال يكون والئه يف
هذا الشأن إال لصاحل املنظمة وحدها.
 مظهر مايل واقتصادي :ويعين ذلك أن ميتنع عن ِمارسة أي نشاط ذو طابع اقتصادي أو مايل دون إذنمن املنظمة ،ويف بعض احلاالت جيب االلتزام بذلك حىت بعد انتهاء عالقته ابلوظيفة الدولية وذلك بداعي
احرتام الوظيفة .وأخريا فإن مفهوم االستقالل الذي يتمتع به املوظف الدويل ،يكون حىت يف مواجهة املنظمة
ذاهتا اليت يعمل فيه وحلساهبا مىت كانت املهمة اليت يضطلع هبا تقتضي ذلك التزاما ابألمانة واحلياد اليت ألزمته
هي هبا ،كما يقع عليها واجب االمتناع عن القيام مبا يؤثر على استقالل املوظف يف تلك املهمة.
ولتحقيق االستقالل يشرتط اآليت  :أن يتم تعيينه من قبل املنظمة دون غريها ،ويتحدد يف الغالب النظام
القانوين للتعيني يف الوثيقة املنشئة للمنظمة مثال كتعيني األمني العام لِلمم املتحدة( ،)23وهذا يعين آن تكون
للمنظمة احلرية التامة يف اختيار موظفيها ودون ضغط من أي دولة إال أن األمر ليس على الدوام إذ قد تتنازل
بعض املنظمات الدولية يف صلب دساتريها وبشكل رمسي وأتخذ رأي حكومات الدول املكونة للمنظمة قبل
أن تقوم ابلتعيني يف الوظائف املهمة يف املنظمة( ،)24أن خيضع املوظف للمنظمة الدولية  :وهذا األمر يتطلب

( )23راجع د .مفيد شهاب :مرجع سابق ،ص .160
( )24راجع د .عبد السالم عرفة ،مرجع سابق ،ص .92
265

العدد األول

السنـــة 2021م

اعرتافا ابلشخصية االعتبارية للمنظمة الدولية( .)25ومتتع املنظمة الدولية ابحلصاانت الدولية يف دولة املقر وكذلك
حصانة موظفيها عند القيام أبعماهلم لصاحل املنظمة الدولية.
بيد أنه يالحظ إذا حدث تعارض بني ضرورة التزام املوظف الدويل مبا سبق ذكره من املبادئ يف أدائه
ملهام وظيفته ،وبني مشاعره الوطنية اليت تربطه بدولته أو بني صعوابت واقعية يثريها قيامه بعمله على إقليم دولة
املقر ،فهنا وعلى مجيع األحوال جيب على املوظف الدويل أن يرجح صاحل املنظمة حىت ولو اقتضى ذلك بذل
تضحيات من قبله.
الفرع الثاين  -أثر الدول العظمى على املوظف الدويل:
وأول الضغوط اليت يتعرض هلا املوظف الدويل هي يف تعيينه يف املنظمة إذ وان كانت املنظمة الدولية
تتمتع ابلشخصية القانونية املستقلة عن الدول إال أن الدول الدائمة العضوية قد شرعنت تدخلها وفرض ما
تري بنصوص امليثاق نفسه فمثال تعيني أمني عام منظمة األمم املتحدة وقضاة حمكمة العدل الدولية نص امليثاق
على موافقة الدول دائمة العضوية (.)26
وتكون الضغوط الدولية علي املوظفني على صورتني:
األوىل :هي ضغوط شخصية متارس على رؤساء املنظمات الدولية سواء من خالل الرغبة يف تعيينهم أو
عدم الرغبة يف ذلك.

( )25يرى بعض الفقه عدم االعرتاف ابلشخصية القانونية للمنظمة وإهنا متنح للدول دون غريها بينما يري اغلب الفقه هو وجوب االعرتاف للمنظمة
ابلشخصية االعتبارية مؤيدين رأيهم بقضاء احملكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري سنة 1949م حيث اعرتفت للمنظمات ابلشخصية
القانونية ولعل الباحث يف ذلك مييل وحبق مع الرأي الثاين يقر بوجود الشخصية القانونية لكن بشي من التفصيل ومن مث فمرد تلك الشخصية
القانونية للمنظمة هي اإلرادة الذاتية أي مدى قدرهتا على اختاذ القرار رغم اعرتاض الدول املكونة هلا وابلتايل فاملنظمة اليت أتخذ قرارها
ابألغلبية أاي كانت فهي يف نظر الباحث منظمة تتمتع ابلشخصية القانونية أما املنضمة اليت أتخذ قرارها ابإلمجاع فهي ال تتمتع ابلشخصية
القانونية ألهنا أتخذ قرارها بناء على إرادة الدول وليس إرادهتا الذاتية ويضرب الباحث مثال لذلك فمنظمة األمم املتحدة أتخذ قراراهتا ابألغلبية
لذا نص ميثاقها على متتعها ابلشخصية االعتبارية يف املادة ( )104من امليثاق بعكس منضمة اجلامعة العربية اليت أتخذ قرارها ابإلمجاع ومل
تنص ميثاق إنشائها على متتعها ابلشخصية القانونية لذا فإهنا ال متتع ابلشخصية االعتبارية .
( )26قد يسال سائل ويقول إن قضاة احملكمة العدل الدولية يتم انتخاهبم من الشعب الدول األعضاء وهي وسيلة دميقراطية إىل حد كبري فإننا نقول
إن من مت انتخاهبم من الشعب ال يعين ابلضرورة قبوهلم كقضاة يف احملكمة إذ كل ما يتم وهو وضعهم يف قائمة ختتار منهم الدول دائمة
العضوية والذي يكون نتيجة ِماحكات ومفاوضات على هؤالء القضاة أي بعد تقدميهم ما يطمئن الدول الدائمة وان سيكون حتت عباءة
جملس األمن.
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والصورة الثانية  :إن تقوم الدول األعضاء بتقييد حرية رعاايها لالنتماء للمنظمات الدولية ودرجت الدول
يف احلصول على املوافقة املسبقة قبل طلب الرغبة يف العمل يف املنظمة الدولية وهو ما حصل يف ليبيا إذ تشرتط
القوانني الليبية احلصول على املوافقة من اجلهات املختصة قبل العمل يف املنظمات الدولية كالقانون رقم 12
لسنة  2010م بشأن عالقات العمل ولوائحه التنفيذية ،كما تندرج من ضمن الضغوط ما قمت به الدول
اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن ،حيث استأثرت ابملناصب الدائمة يف جملس األمن واستعمال حق
االعرتاض ميينا ومشاال وحسب أهوائها .
وخري دليل على ذلك ما قامت به الوالايت املتحدة األمريكية ابلضغط على أمني األمم املتحدة عام
 1957م الستبعاد املوظفني األمريكيني الذين لديهم اِتاهات شيوعية إذ مث فصل أحد عشر موظفا أمريكيا
من املنظمة ،ومع ذلك فان الدول وخاصة الكربى إما بشكل مباشر كان تتدخل يف تعيني املوظفني يف الوظائف
العليا او تتدخل بشكل غري مباشر ابلضغط على أجهزة املنظمة لتعيني رعاايها أو منع أخريني على غري هواها
من الدخول يف املنظمات الدولية.
املطلب الرابع  -دور املوظف الدويل يف املنظمة الدولية:
يقوم املوظف الدويل أبداء األدوار املناط به يف سند إن شاء املنظمة الدولية ابعتباره الوسيلة األهم فيها،
وختتلف هذه األدوار من موظف لآلخر كما تضيق وتتسع حسب أمهية املوظف فيها كما يلعب دورا داخليا
يف املنظمة الدولية ابتداء ابألعمال اإلدارية واليت تساهم يف جناح املنظمة يف العامل يلعب أدوارا أكثر أمهية تتمثل
يف حل النزاعات ابلطرق السلمية بني الدول ،وهو ما سيتناوله الباحث يف فرعني خيصص الفرع األول لدور
املوظف يف املنظمة الدولية والثاين لدوره يف حل النزاعات ابلطرق السلمية.
الفرع األول -دور املوظف الدويل يف املنظمة الدولية:
ميارس املوظف الدويل أعماله ابملنظمة الدولية شأنه يف ذلك شأن املوظف الداخلي ابلدولة ،بعد أن ميكن
يف املنظمة الدولية ويستفيد من احلقوق اليت تطلبنها الوظيفة الدولية يثقل كاهله ابلعديد من الواجبات
وااللتزامات نظري تلك احلقوق.
ولعل من أهم تلك الواجبات قيامه أبعباء وظيفته ،بكل تفان وإخالص ،ولكن قيام املوظف الدويل يف
خدمة املنتظم ال يعين أبي حال انفصاله عن جنسية بالده ،كما ال تعفيه من التزاماته كمواطن حنوها ،ذلك
أن والئه الوظيفي ينبغي أن ينحصر يف ما يتعلق ابملنظمة ،وهذا يصدق أيضا يف عالقة املوظف الدويل ابلدول
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األخرى (األعضاء وغري األعضاء) يف املنظمة الدولية .كما أنه ال خيل هبذا التصور عند إعارة موظف ما لدولة
معينة للعمل يف خالل فرتة معينة لدى منظمة دولية معينة ،حيث أنه يعود بعدها لعمله األصلي يف خدمة
الدولة اليت حيمل جنسيتها ،ولكن خالل عمله لدى املنظمة تنقطع صلته بعمله األصلي ويوجه كل نشاطه
خلدمة املنظمة ،لذا فانه يتطلب توافر شروطا للقيام ابلوظيفة الدولية .
ويتم تعيني املوظفني الدوليني أما ابلتدخل املباشر للدول األعضاء يف املنظمة ،أو عن طريق املوظف اإلداري
األكرب يف املنظمة الدولية ،فعندما يتعلق األمر بتعيني املوظف اإلداري األكرب يف املنظمة الدولية أو كبار املوظفني
يف اجلهاز اإلداري والتنفيذي ،فإن ذلك أييت عن طريق تدخل الدول يف عملية التعيني بصورة أو أبخرى.
أما يف حالة املوظفني اآلخرين ِمن ليسوا على درجة عالية من األمهية ،فإهنم يعينون عادة عن طريق املوظف
اإلداري األكرب يف املنتظم الذي خيضع يف هذا الشأن جملموعة من املبادئ والقواعد اليت تستلهم معايري معينة
تدور يف جمموعها حول ضرورة أن يتمتع املوظفون أبعلى قدر من الكفاءة والنزاهة يف جمال العمل الذي يقومون
به ،كما جيب أن يتبع يف تعيينهم متثيال جغرافيا عادال للدول األعضاء يف املنتظم وأن تراعى فيها مسامهات
الدول األعضاء يف ميزانية املنتظم.
ويؤدي املوظف الدويل اليمني القانونية وأن يضع يف اعتباره ونصب عينيه على والئه الكامل للمنظمة
ولتحقيق ذلك منح هؤالء االمتيازات واحلصاانت اليت ضد احلبس أو االعتقال من دولة املقر أو ابقي الدول،
كما منح املوظفني محاية قانونية من تغول املنظمة نفسها إبنشاء حمكمة إدارية يستطيع املوظف الدويل اللجوء
إليها يف حاالت تنظمها املواثيق.
ويلعب املوظفون الدوليون أدوارا مهمة يف املنظمة التابعني هلا وسنأخذ أمني العام لِلمم املتحدة كمثل لدور
املوظف يف املنظمة الدولية ابعتباره الرئيس األعلى ألكرب جهاز دويل يف العامل.
كما يقوم بتعني املوظفني وترقيتهم وتوقيع اجلزاءات التأديبية عليهم ،ويتسلم أوراق اعتماد مندويب الدول
األعضاء وتلقي طلبات انضمام الدول لِلمم املتحدة وإحالتها جمللس األمن كما له تسجيل ونشر املعاهدات
اليت تربمها ال دول األعضاء ،وله أيضا مهمة إعداد مشروع ميزانية األمم املتحدة ومتثيل املنظمة أمام القضاء يف
الدعاوي املرفوعة منها أو عليها أمام احملاكم أبنواعها.
ومن أهم األعمال اليت يقوم هبا حضوره اجتماعات اجلمعية العامة وجملس األمن الدويل ،كما يقدم تقارير
سنوية للجم عية العامة يف مجيع اجملاالت ،كما له مهمة يف حفظ السلم األمن الدوليني اذ حيق له تنبيه جملس
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األمن أبي خبطر يهدد السلم واألمن الدوليني ،كما له أيضا مهمة ابلغة األمهية إال وهي لعب دور الوسيط أو
املفاوض بني الدول املتنازعة عن طريق االتصال املباشر وغري املباشر بني أطراف النزاع وهي حماولة منه إلبعاد
خطر هتديد السلم واألمن الدوليني ،وهو ما سيتعرض له الباحث بشيء من التفصيل يف الفرع الثاين.
الفرع الثاين – دور املوظف الدويل يف حل النزاعات ما بي الدول أو يف الدولة:
احلقيقة اليت جيب التأكيد عليها أن املوظف الدويل يعلب دورا مهما وابرزا يف حل املنازعات ابلطرق
السلمية بني الدول ،وهذا الدور كان والزال حامسا يف بعض املنازعات اليت شهدها العامل اليوم ،وكانت غايته
يف ذلك تتمثل يف هتدئة التوتر عند حدوث األزمات أو استباقها قبل انطالق شرارهتا معتمدا على مهارته
وحنكته الدبلوماسية يف مثل هذه األمور ،ومعتمدا أيضا على مجيع الوسائل سواء أكانت سياسية أو قانونية
وغريها.
ولعل من أهم الذين تركوا اجنازات وبصمات ابرزة يف حل النزاعات بني الدول هم األمناء العامون للمنظمات
الدولية ومس اعديهم ،ومندويب البعثات للدول حمل النزاعات الذين قد يقدموا حياهتم رخيصة من أجل القيام
إبعماهلم علي الوجه املطلوب ،والكونت فولت براندوت مثال حي على ذلك ،حيث طالته يد الغدر بعد تقدمي
تقريره لِلمم املتحدة عام 1948م قدم تقريرا لِلمم املتحدة أوصي فيه بضم منطقة القطب للدولة الفلسطينية.
ومن األدوار املهمة اليت لعبها املوظفني الدوليني املبعوث الشخصي لِلمم املتحدة يف نزاع الصحراء
كريستوفو روس قد بدأ يف املفاوضات ولعب دور يف حل نزاع الصحراء بني اجلزائر واملغرب بعد احنراف دور
الوسيط اإلفريقي يف النزاع لطرف دون آخر( ،)27كما ال ننسى جهود املبعوث االِمي لليمن حلل األزمة اليمينية
وهي ليست سهلة الن البحث عن احللول الوسطى أمر ليس متيسر دائما(.)28
وابلتايل فان البعثات الدبلوماسية هي وسيلة اتصال مباشر عن أطراف النظام الدويل وهلا أمهية يف العالقات
املعاصرة األمر الذي استلزم منحهم حصاانت حىت يتمكنوا من اجناز ما يناط هبم من أعمال على أكمل وجه.
واألعمال الغري املشروعة الصادرة عنهم يكونون مسئولني عتها وال تقف هذه احلصاانت أمام مسؤوليتهم ومن
مت حتملهم دفع تعويضات وتقدمي اعتذارات رمسية أو كالمها يف نفس الوقت(.)29

( )27حبث منشور علي االنرتنت بتاريخ .) http://www. Alquds.co.uk/?p=250131) /12/20147
( )28حبث منشور علي االنرتنت بتاريخ.)http://www. Alaou>CO24.COM/?p=230291 ( 7/12/2014
( )29د .عبد هللا أبو القاسم خشيم ،مرجع سابق ،ص .357
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وختا ما فان دور املوظف الدويل ومساعديهم والبعثات األِمية حلل النزاعات قد تنجح يف مهامها حبل النزاع
الدويل ،ولكن املتتبع للواقع العملي جيد أن الدول الدائمة العضوية مبجلس األمن هي من تعرقل مساعي حلول
النزاعات سلميا ،ويرى الباحث ذلك هو نتيجة طبيعية لعقد تلك الدولية الدائمة واليت تظهر بشكل واضح
لتطويع حل النزاع ملصاحلها أو عن طريق الوكالة بتحريك الدول اإلقليمية لتعتيم مساء املوقف بغيوم افتعال
األزمات يف الدولة وصوال لتسوية ترضي الدول الكربى أوال ،مث الدول اإلقليمية اثنيا ،واملتصارعني على السلطة
يف الدولة حمل النزاع اثلثا ،ويف ذيل القائمة مصري شعب تلك الدولة .
ولعل الباحث يصف دور املوظف الدويل ويف وإيكال مهمة حل النزاعات يف عاملنا اليوم له ،هي " كلمة
حق أريد هبا ابطل " وان هذه املهمة كثريا ما تفشل لِلسباب اآلتية:
 )1الدول الكربى ورغبتها يف حل النزاع من عدمه ويرجع ذلك ألسباب عدة منها أمهية الدولة سياسيا
واقتصاداي.
 )2حتيز املوظف الدويل لطرف يف النزاع دون اآلخرِ ،ما يرتتب عليه عدم قبوله من إحدى أطراف النزاع
وهو بدوره يفشل مساعي حل النزاع.
 )3تعنت املنظمة الدولية وإصرارها على شخصية معينة وفرضه على الدولة أو على أحد أطراف النزاع ِما
يرتتب عليه يف النهاية فشل حله سلميا.
 )4سيطرت الدول الكربى على املوظف القائم هبمة حل النزاع وابلتايل خيضع لتوجهاهتا واليت قد يكون
من صاحلا ترك النزال مشتعال إىل ماال هناية.
 )5دور الدول اإلقليمية يف الدولة حمل النزاع ومصاحلها يف استمرار النزاع من خالل دعمها لطرف دون
آخر للحصول على مكاسب اقتصادية أو سياسية أو تصدير ملشاكلها الداخلية أو ألطماع اترخيية
يف ثروات تلك الدولة حمل النزاع.
وال يقف الباحث إىل حد سرد املعوقات والسلبيات بل يذهب إلجياد بعض املقرتحات لتفعيل دور املوظف
الدويل يف حل النزاعات الدولية وهي :ضرورة تعديل ميثاق األمم املتحدة وخصوصا ما يتعلق بعضوية جملس
األمن الدائمة املادة ( )23أو ما يتعلق ابستعمال حق االعرتاض املادة ( )27من امليثاق وحماولة إعادة صياغة
الوضع من جديد إبضافة بعض الدول إلعادة التوازن من جديد وإهناء سيطرة القطب الواحد على العامل.
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الحماية الدولية لآلثار والمباني التاريخية
أثناء النزاعات المسلحة
أ .أمساء أمحد عبد القادر ملوده
عضو هيئة التدريس بكلية القانون
جامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مصرات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املقدمــة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه
ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين.
وبعد ...
تُعد اآلاثر ،واملباين التارخيية جزءا من الرتاث الثقايف الذي يشكل ركيزة مهمة يف حياة الشعوب؛ ملا

له من دور مهم يف ربط احلاضر ابملاضي ،كما أنه يُعد إراث مشرتكا لِلجيال القادمة؛ لذا مل يغفل القانون الدويل

بوجه عام ،والقانون اإلنساين الدويل بوجه خاص يف جانبه املوضوعي هذه األمهية؛ حيث قرر جمموعة من

القواعد العامة ،واخلاصة حلماية هذه األعيان ،حيث نصت الكثري من االتفاقيات الدولية على ضرورة محاية
األعيان الثقافية أثناء النزاعات املسلحة لعل من أمهها اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع
املسلح يف  14مايو 1954م ،وبروتوكوهلا الثاين 1999م ،واتفاقيات جنيف لسنة 1949م ،وبروتوكوليها
امللحقني سنة 1977م؛ هذا على سبيل املثال ال احلصر(.)1
وقد لعبت املؤمترات الدولية دورا مهما يف سبيل دعم وأتكيد احلماية الدولية هلذه املمتلكات ،مثل
مؤمتر القاهرة 1937م الذي انتهى إىل عدة توصيات متت املوافقة عليها من قبل عصبة األمم املتحدة يف 30
( )1حيث كانت املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة حمل اهتمام اتفاقية الهاي 1907م اخلاصة ابحلرب البحرية ،اتفاقية جنيف 1899م،
امليثاق األمريكي (زوريخ) 1935م الذي انبثقت عنه جلنة للخرباء ختتص مبتابعة تنفيذ أحكامه اليت انتهت إىل وضع مشروع الدفاع عن الرتاث
الثقايف 1938م ،واتفاقية لندن بشأن محاية الرتاث احلضاري 1969م اليت دخلت حيز التنفيذ يف 20نوفمرب 1970م ،االتفاقية الدولية
إلعادة املمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة بطرق غري مشروعة 1995م ،اتفاقية محاية الرتاث املغمور ابملياه2011م.
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سبتمرب 1937م ،ومؤمترا انبويل ،وبومباي 1953م ،ومؤمتر نيو دهلي 1956م ،واإلعالن العاملي ملبادئ
التعاون الثقايف الدويل الصادر عن املؤمتر العام للمنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يف دور
انعقاده الرابع عشر يف ابريس بتاريخ  4نوفمرب 1966م.
ونظرا ألمهية اتفاقية الهاي 1954م حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح اليت هي نتاج
لفرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية؛ وملا امتازت به هذه االتفاقية من حيث إهنا أول اتفاقية دولية بينت املقصود
ابملمتلكات الثقافية ،ووضعت القواعد اخلاصة حبمايتها ،واليت من شأهنا أن تنطبق على اآلاثر ،واملباين التارخيية
ابعتبارها جزءا من هذه املمتلكات؛ وملا يُرتبه انتهاك هذه القواعد من مسؤولية أقرهتا االتفاقيات الدولية ،ونظام

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية سنة 1998م؛ رأينا أن نسلط الضوء يف هذه الورقة املتواضعة على

قواعد احلما ية الدولية لآلاثر واملباين التارخيية ،ابعتبارها مكوان من مكوانت املمتلكات الثقافية اليت استهدفتها
ابحلماية اتفاقية الهاي 1954م ،والربوتوكوالن امللحقان هبا ،واآلاثر املرتتبة على انتهاك قواعد احلماية هذه؛
ابتباع املنهج التحليلي للنصوص املتعلقة يف هذا الشأن وفق اخلطة البحثية التالية:
املطلب التمهيدي :التعريف ابآلاثر واملباين التارخيية حمل احلماية الدولية.
املطلب األول :قواعد احلماية الدولية لآلاثر واملباين التارخيية أثناء النزاع املسلح.
املطلب الثاين :اآلاثر املرتتبة على انتهـاك قواعد احلماية الدولية لآلاثر واملباين التارخيية أثناء النزاع
املسلح.
خامتة :حتتوي على أهم النتائج والتوصيات.
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املطلب التمهيدي
التعريف ابآلاثر واملباين التارخيية حمل احلماية الدولية

تُعد اتفاقية الهاي 1954م حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح أول اتفاقية دولية حددت

املقصود ابملمتلكات الثقافية بشكل عام؛ حيث عرفت املادة األوىل من هذه االتفاقية املمتلكات الثقافية أبهنا:
 -1املمتلكات املنقولة ،أو الثابتة اليت تتمتع يف حد ذاهتا بقيم فنية ،أو اترخيية ،أو بطابع أثري.
 -2املباين ،واملمتلكات اليت ال تتمتع يف حد ذاهتا ابخلصائص املنصوص عليها يف الفقرة السابقة ،وإَّنا خمصصة
بصفة رئيسية ،وفعلية حلماية ،وعرض املمتلكات الثقافية املشار إليها يف الفقرة السابقة.
 -3املراكز اليت حتتوي على جمموعة كربى من املمتلكات الثقافية املبينة يف الفقرتني السابقتني ،واليت يطلق
عليها اسم (مراكز األبنية التذكارية) ،وأحياان ما تشغل هذه املراكز أحياء ابملدن ،أو مدن أبكملها.
وهذا التعريف هو ما تبنته منظمة الرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يف الربوتوكول الثاين التفاقية
الهاي 1954م سنة 1999م (.)1
ويالحظ على هذا التعريف الذي أوردته املادة األوىل من اتفاقية الهاي1954م ،واملادة /1ب من
الربوتوكول الثاين 1999م أنه جاء شامال لكافة املمتلكات الثقافية حبسب أمهيتها التارخيية ،أو الفنية ال قيمتها
املالية( ، )2وأن املمتلكات الثقافية اليت تدخل يف نطاق احلماية القانونية مبوجب هذه االتفاقية تشمل األماكن
األثرية ،واملباين ذات القيمة التارخيية ،والواثئق ،واملخطوطات ذات القيمة األثرية ،والتارخيية ،واملباين املخصصة
حلماية املمتلكات الثق افية مبا يف ذلك أماكن ختزينها أثناء النزاعات املسلحة ،ومراكز األبنية التذكارية فهذه
املمتلكات الثقافية مشمولة ابحلماية املقررة مبوجب نصوص اتفاقية الهاي1954م.
فكل موروث ذو قيمة ثقافية ،أو فنية ،أو اترخيية ،أو أثرية يكون مشموال ابحلماية وفقا التفاقية
الهاي1954م ،وهذا ما يثري سؤاال يف الذهن مؤداه من الذي يُقيم أن هذا املوروث له قيمة ثقافية ،أو فنية،
أو اترخيية؟ وهذا ما جيعل سؤاال آخر يطرح نفسه هو كيف يتم الوصول إىل هذا التقييم؟ أو بعبارة أخرى ماهي

( )1ينظر نص املادة (/1ب) من الربوتوكول الثاين 1999م امللحق ابتفاقية الهاي 1954م.
( ) 2د .جاسم زور :محاية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل اإلنساين ،ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدويل اخلامس (حرب التحرير اجلزائرية والقانون
الدويل اإلنساين) الذي نظمته جامعة حسيبة بن بو علي الشلف اجلزائر بتاريخ  10 9نوفمرب 2010م.
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األسس واملعايري اليت يتم هبا التقييم؟ هذا مامل يظ ِهره هذا التعريف ،ومل تُ ْف ِ
ص ْح عنه نصوص هذه االتفاقية رغم
ُ ُ
أمهيته ِما جيعل األمر موكول لالجتهاد الفقهي.

لكن هل كل املمتلكات الثقافية وفقا لنص املادة األوىل من اتفاقية الهاي 1954م مشمولة ابحلماية؛ أم
أنه جيب أن تكون ِما اختذ بشأهنا التدابري الوقائية املنصوص عليها يف نص املادة ( )3من االتفاقية ،واليت
حددهتا املادة ( )5من الربوتوكول الثاين لالتفاقية الصادر 1999م()1؟
ميكن القول أبن حتديد أمهية الرتاث الثقايف ،أو املمتلكات الثقافية جيب أن يرتك إلرادة الشعب الذي
ميتلك هذا املمتلك الثقايف  ،أو يقع هذا املمتلك الثقايف على أرضه؛ فتحديد ما يعترب من املمتلكات الثقافية
لذلك الشعب جيب حتديده يف تشريعاته الداخلية؛ ألنه وحده الذي يقرر أمهية ذلك ابلنسبة له ،وحلضارته،
وكرامته ،وال مينع ذلك من تبين معايري دولية يتم االستئناس هبا يف حتديد القيمة التارخيية ،أو األدبية هلذه
املمتلكات.
ويالحظ أنه ابلرغم من أمهية التدابري اليت نص عليها الربوتوكول الثاين لالتفاقية الصادر سنة1999م
إال أن اشرتاط توافر هذه التدابري إلسباغ احلماية الدولية على هذه املمتلكات الثقافية قد يؤدي إىل اختاذها
أهدافا أثناء النزاعات املسلحة ،وقد ال يُسأل من كان سببا يف تدمريها ،وإهالكها ،وإتالفها نتيجة تقصري أو

عدم مباالة القائم على هذا الشأن ،ومن مثم تذهب جهود احلماية هلذا املوروث أدراج الرايح.

هذا عن مفهوم اآلاثر ،واملباين التارخيية املشمولة ابحلماية الدولية فماهي قواعد هذه احلماية ،وآاثرها
أثناء النزاع املسلح ،وهو ما نتناوله يف املطلبني التاليني:

( )1نصت املادة ( )3من اتفاقية الهاي  1954م على أن تتعهد األطراف املتعاقدة بوضع التدابري الوقائية لصيانة املمتلكات من األخطار وقت
السلم ،كما نصت املادة ( )5من الربوتوكول املشار إليه أعاله على أنه جيب اختاذ بعض التدابري لتفادي اآلاثر غري املتوقعة لنزاع مسلح ،واليت
تتمثل يف:
 -1إعداد قوائم حصرية.
 -2التخطيط لتدابري الطوارئ حلماية املمتلكات الثقافية من خماطر احلرائق ،أو اهنيار املباين.
 -3االستعداد لنقل املمتلكات الثقافية املنقولة ،أو توفري احلماية املناسبة لتلك املمتلكات يف موقعها.
 -4تعيني السلطات املختصة املسؤولة عن صون املمتلكات الثقافية.
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قواعد احلماية الدولية لآلاثر واملباين التارخيية أثناء النزاع املسلح
تتنوع قواع د احلم اي ة ال دولي ة لآلاثر ،واملب اين الت ارخيي ة أثن اء النزاع املس لح إىل مح اي ة ع ام ة ،وأخرى
خاص ة ،واثلثة معززة ِما يقتض ي معه بيان مض مون أنواع هذه احلماية ،ونطاقها ،وهذا ما نتناوله يف الفروع
الثالثة التالية:
الفرع األول :احلماية العامة لآلاثر واملباين التارخيية
تظهر مظاهر هذه احلماية الدولية العامة لآلاثر يف مظهر وقائي قبل نش وب النزاع املس لح ،ويتمثل
ذلك فيما نص ت عليه اتفاقية الهاي 1954م من ض رورة أن تتخذ الدولة اليت تقع عليها اآلاثر ،و املباين
التارخيية – ابعتبارها جزءا من املمتلكات الثقافية اليت نص ت عليها املادة األوىل – التدابري الالزمة الوقائية
لص ي ان ة املمتلك ات من األخط ار( ،)1ومل حت دد ه ذه االتف اقي ة أنواع ه ذه الت دابري ِم ا ح دى ابلق ائمني على
الربتوكول الثاين هلا الص ادر س نة 1999م إىل س د هذا الفراغ؛ حيث نص يف مادته اخلامس ة على هذه
التدابري( ، )2وأتكيدا منه على هذا االلتزام نص يف املادة الثامنة منه على أن تقوم الدول يف حالة نش وب النزاع
ابختاذ كل اإلجراءات املمكنة لنقل هذه اآلاثر ،وإبعادها عن أي هدف عس كري ،وعليها أن تبتعد عن إقامة
أي أهداف عسكرية على مقربة من هذه اآلاثر ،واملباين التارخيية.
ونص ت املادة ( )1/4من اتفاقية الهاي 1954م على أن تلتزم الدولة القائمة على أرض ها آاثر ،أو
مدن اترخيية يف حالة النزاع املس لح ابالمتناع عن اس تخدامها ،أو وس ائل محايتها ،أو ما جاورها مباش رة من
أم اكن ألغراض ق د تعرض ه ا للت دمري ،أو التلف ،واالمتن اع عن أي عم ل ع دائي حنو ه ذه اآلاثر ،أو املب اين
التارخيية ،وهذا ما يقتضي عدم استخدام هذه اآلاثر ،واملباين التارخيية لعمليات ،وأغراض عسكرية.
هذا عن التزامات الدولة اليت حتتض ن اآلاثر ،واملباين التارخيي ة .أما عن التزامات الدولة املعادية –
الطرف اآلخر يف النزاع املس لح – فيجب عليها أن متتنع ع

ن هنب ،وس لب ،أو إتالف اآلاثر ،أو املباين

( )1ينظر نص املادة ( )2من اتفاقية الهاي 1954م.
( ) 2راجع ما مت اإلشارة إليه سابقا خبصوص هذه التدابري الوقائية يف هذا البحث ص.5
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التارخيية ،واالمتناع عن فعل كل ما من شأنه ختريب هذه اآلاثر ،واملباين التارخيية ،كما حظرت االستيالء على
اآلاثر املنقولة الكائنة يف أراضي الدول األخرى أطراف النزاع ،واالمتناع عن ما من شأنه املساس به(.)1
أما الربوتوكول الث اين 1999م فق د تبىن الع دي د من االحتي اطات اليت جيب مراع اهتا من قب ل أطراف
النزاع املس لح ،ومن بني هذه االحتياطات ما نص ت عليه املادة الثانية منه على أنه جيب التحوط من آاثر
النزاعات املسلحة على اآلاثر املنقولة ،وتطلبت نقل هذه اآلاثر بعيدا عن األهداف العسكرية ،أو توفري محاية
هلا يف موقعها ،وِتنب إقامة أهداف عسكرية ابلقرب منها .أما الربوتوكول اإلضايف األول 1977م فقط نص
يف املادة ( )2/53منه على حظر األعمال العدائية املوجهة ض د اآلاثر التارخيية ،أو األعمال الفنية ،وأماكن
العبادة اليت تشكل الرتاث الثقايف ،أو الروحي للشعوب.
هذا عن احلماية العامة إال أن اتفاقية الهاي 1954م مل تكتف هبذه القواعد؛ بل أرس ت قواعد
خاصة حلماية اآلاثر ،واملباين التارخيية ،وهذا ما نتناوله يف الفرع التايل.
الفرع الثاين :احلماية اخلاصة لآلاثر واملباين التارخيية
لقد أقرت اتفاقية الهاي 1954م ابإلض افة إىل احلماية العامة محاية خاص ة لبعض املمتلكات الثقافية
الثابتة واملنقولة مىت متتعت هذه املمتلكات أبمهية كربى ،أو خباصية متيزها عن غريها ،واشرتطت لذلك شرطني
يتمثالن يف:
 -1أن يكون املمتلك الثقايف واقعاً على مس افة كافية من أي مركز ص ناعي كبري ،أو أي هدف حريب مهم
يعترب نقط ة حيوي ة؛ حي ث اعتربت امل ادة الث اني ة من االتف اقي ة أن املط ارات ،وحمط ات اإلذاع ات املختلف ة،

واملص انع العاملة للدفاع الوطين ،أو املوانئ ،أو حمطات الس كك احلديدية ،وطرق املواص الت املهمة من عداد
األهداف العسكرية اليت تعترب نقاط حيوية.
 -2أن ال يتم استعمال هذا املمتلك الثقايف ألغراض عسكرية (.)2
وقد أجازت املادة ( )2/8من االتفاقية وض ع خمابئ املمتلكات الثقافية حتت نظام احلماية اخلاص ة
إذا كان بناؤها بش كل ال جيعل من احملتمل املس اس به ابلقنابل أاي كان موقعها ،كما أجازت االتفاقية وض ع

( )1ينظر نص املادة ( )40من الربوتوكول الثاين 1999م امللحق ابتفاقية الهاي 1954م.
( )2ينظر نص املادة ( )8من اتفاقية الهاي 1954م.
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املمتلكات الثقافية حتت نظام احلماية اخلاص ة إذا كانت هذ املمتلكات واقعة جبوار هدف عس كري يش رتط
أن تتعهد الدولة الطرف يف االتفاقية بعدم استعمال هذا اهلدف يف حالة نشوب نزاع مسلح (.)1
ومل تقف احلماية على هذه املمتلكات؛ بل إن االتفاقية – وحس نا فعلت – قامت بتوس يع نطاق
احلماية اخلاص ة ليش مل وس ائل النقل اليت تقوم بنقل اآلاثر س واء كان النقل داخليا ،أو إىل خارج إقليم الدولة
بشرط أن يتعلق النقل هبذه اآلاثر ( ،)2وأن تطلب الدولة الطرف صاحبة الشأن نقل هذه اآلاثر وفقا للشروط
املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية املرفقة ابالتفاقية (.)3
ولقد أجازت املادة ( )13من االتفاقية وض ع ش عار ِميز على هذه اآلاثر ،واملباين التارخيية املش مولة
ابحلماية اخلاص ة إذا ما وجدت إحدى الدول األطراف ابالتفاقية ض رورة ملحة لنقل هذه اآلاثر بش كل
مس تعجل لنش وب نزاع مس لح فجأة مثال إذا كان اتباع تس جيل اآلاثر مس تحيال وفقا ملا تطلمبته الالئحة
التنفيذية لالتفاقية؛ إال أن ذلك ليس مطلقا بل مقيد بثالثة شروط هي:
 -1أن يكون النقل داخل اإلقليم.
 -2أال يكون طلب الدولة ابلتسجيل مرفوضا.
 -3إخطار الطرف املعادي هبذا النقل كلما أمكن ذلك.
وهذا ما يتفق وأحكام املادة ( )6/8من االتفاقية اليت تطلمبت قيد اآلاثر ،واملباين التارخيية اليت ترغب
الدولة الطرف يف االتفاقية توفري احلماية هلا يف الس جل الدويل للممتلكات الثقافية املوض وعة حتت احلماية
اخلاصة الذي تشرف عليه املنظمة العاملية للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو)؛ وذلك ابتباع اإلجراءات اخلاصة
اليت تطلمبتها الالئحة التنفيذية لالتفاقية ()4؛ ابعتبار أن وض ع الش عار يف مثل هذه احلاالت اس تثناء من
التسجيل املنصوص يف االتفاقية.

( )1ينظر نص املادة ( )5/8من اتفاقية الهاي 1954م.
( )2ينظر نص املادة ( )12من اتفاقية الهاي 1954م.
( )3ينظر نصوص املواد ( )17 16من الالئحة التنفيذية التفاقية الهاي 1954م.
( )4ينظر نصوص املواد من ( )11إىل ( )16من الالئحة التنفيذية التفاقية الهاي 1954م.
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ابإلض افة إىل ذلك ما نص ت عليه املادة ( )14من اتفاقية الهاي على متتع املمتلكات الثقافية
املشمولة ابحلماية اخلاصة مبا فيها اآلاثر ،واملباين التارخيية ووسائل نقلها ابحلصانة ضد احلجز ،واالستيالء،
وهذا ما يتفق وطبيعة اآلاثر ،واملباين التارخيية ابعتبارها أمواال عامة يف أغلب التشريعات الوطنية (.)1
يتض ح ِما س بق أن اهلدف من وض ع هذه الض وابط ،والقيود لتقرير نظام احلماية اخلاص ة لآلاثر يف
فرتات النزاع املس لح هو توفري أكرب قدر من احلماية هلذا النوع من املمتلكات الثقافية ،واحلد من فرص هنبها
وت دمريه ا؛ إال أن ه وابلرغم من ذل ك ف إن مث ل ه ذه احلم اي ة مل حتقق اهل دف املرجو منه ا؛ ل ذا مت التفكري يف
ص ياغة بروتوكول اثن التفاقية الهاي 1954م يتض من أحكاما أكثر وض وحا لعلها حتقق احلماية املنش ودة يف
فرتات النزاع املس لح ،وقد تدعمم ذلك فعال يف بروتوكول 1999م الذي أوجد نظاما حديثا للحماية؛ أال وهو
احلماية املعززة ،وهو النوع الثالث من احلماية الدولية لآلاثر ،واملباين التارخيية الذي نتناوله يف الفرع التايل.
الفرع الثالث :احلماية املعززة لآلاثر واملباين التارخيية
اس تحدث بروتوكول 1999م نظاما حديثا للحماية أطلق عليه احلماية املعززة ،واش رتط عدة ش روط
لوضع أي ِمتلك ثقايف مشموال هبذا النوع من احلماية ،واليت ميكن بياهنا يف التايل:
أ -أن تكون هذه املمتلكات ترااث ثقافيا على أكرب درجة من األمهية ابلنسبة للبشرية.
ب -أن تكون هذه املمتلكات حممية بتدابري قانونية ،وإدارية مناس بة على الص عيد الوطين على حنو يعرتف هلا
بقيمتها الثقافية ،والتارخيية االستثنائية ،وتكفل هلا أعلى مستوى من احلماية.
ج  -أال تُس تخدم هذه املمتلكات ألغراض عس كرية ،أو كدرع لوقاية مواقع عس كرية ،وأن يُص در الطرف
الذي يتوىل أمر مراقبتها إعالان يؤكد على أهنا لن تستخدم على هذا النحو (.)2

ويف س بيل حتقيق محاية فاعلة هلذا النوع من املمتلكات أورد الربوتوكول 1999م اس تثناء على هذه
الشروط؛ حبيث ميكن ألي دولة طلب إدراج أي ِمتلك ثقايف على قائمة احلماية املعززة رغم عدم اختاذ التدابري
الوقائية املنص وص عليها فيه ،ومن مث ميكن إدراج أي ِمتلك ثقايف على قائمة احلماية املعززة ومل تتخذ التدابري
القانونية ،واإلدارية املناس بة على الص عيد الوطين بش أنه؛ حيث أجازت للدول األطراف أن تطلب من جلنة

( )1كالقانون اللييب رقم ()3لسنة 1995م بشأن محاية اآلاثر ،والقانون املصري رقم ()17لسنة 1983م.
( )2ينظر نص املادة ( )10من الربوتوكول الثاين 1999م امللحق ابتفاقية الهاي 1954م.
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محاية املمتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املس لح( )1املس اعدات الدولية من أجل املمتلكات الثقافية املش مولة
حبماية معززة فيما يتعلق إبعداد القوانني واألحكام اإلدارية والتدابري املنص وص عليها يف املادة ( )10املش ار
إليها أعاله( ،)2وأجاز هلا أن تطلب إخضاع املمتلكات الثقافية اليت ختضع لواليته لنظام احلماية املعززة(.)3
هذا خبص وص الش روط املوض وعية إلخض اع اآلاثر ،واملباين التارخيية لنظام احلماية املعززة فماذا عن
الش روط اإلجرائية ،أو الش كلية الالزمة للقيام بذلك؟ ومبعىن آخر هل تطلمب بروتوكول 1999م ش روطاً
إجرائية يتم بناء عليها إخضاع اآلاثر واملباين التارخيية لنظام احلماية املعززة؟

إن اإلجابة عن هذا السؤال تكمن يف نص املادة ( )11من الربوتوكول 1999م؛ حيث إنه ابستقراء
هذا النص يتبني أن هناك العديد من اإلجراءات اليت جيب القيام هبا من أجل إخض اع اآلاثر ،واملباين التارخيية
لنظام احلماية املعززة تكمن يف التايل:
 -1أن تتقدم الدولة الطرف الراغبة يف وضع أي آاثر ،أو مباين اترخيية حتت نظام احلماية املعززة بطلب كتايب
إىل جلنة محاية املمتلكات الثقافية يف فرتة النزاع املس لح متض منا مجيع املعلومات الض رورية املتعلقة ابلش روط
املوضوعية اليت تناولتها املادة ( )10من الربوتوكول 1999م.
 -2أن تتقدم الدول األطراف يف النزاع املس لح اليت هلا اختص اص ،أو حق مراقبة املمتلكات الثقافية بطلب
إلدراج هذه اآلاثر ،أو املباين التارخيية على قائمة احلماية املعززة (.)4
 -3يكون إدراج أي نوع من اآلاثر ،أو املباين التارخيية بقرار يص در عن جلنة محاية املمتلكات الثقافية يف فرتة
النزاع املس لح ،ويتم إخط ار األمني الع ام لِلمم املتح دة ،ومجيع ال دول األطراف من قب ل م دير ع ام املنظم ة
العاملية للرتبية والعلوم والثقافة (اليونس كو) أبي قرار يص در عن اللجنة إبدراج أي أثر ،أو مبىن اترخيي على
قائمة احلماية املعززة.

( )1يتم أتسيس هذه اللجنة وفقا لنص املادة ( )24من الربوتوكول نفسه .د.سهيل الفتالوي د .عماد حممد ربيع :موسوعة القانون الدويل ،القانون
الدويل اإلنساين ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،ط 2007 ،1م ،ص .198
( )2ينظر نص املادة ( )1/32من الربوتوكول الثاين 1999م امللحق ابتفاقية الهاي 1954م.
( )3ينظر نص املادة ( )9/11من الربوتوكول الثاين 1999م امللحق ابتفاقية الهاي 1954م.
( )4وفقا لنص املادة ()4/11من الربوتوكول الثاين  1999م فإن مثل هذا الطلب ال خيل بسيادة الدولة أو واليتها (يقصد الدولة اليت يقع على
أراضيها اآلاثر ،أو املباين التارخيية).
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ويتمتع ذاك األثر ،أو املبىن التارخيي ابحلماية املعززة فور ص دور قرار إدراجه يف قائمة احلماية املعززة
بواسطة جلنة محاية املمتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح.
لكن م ا هي النت ائج املرتتب ة على قرار إدراج أي أثر ،أو مبىن اترخيي على ق ائم ة املمتلك ات الثق افي ة
املشمولة ابحلماية املعززة؟
يرتتب على ص دور هذا القرار أن تلتزم الدول األطراف حال دخوهلا يف نزاع مس لح ابالمتناع عن
اس تهداف هذه اآلاثر ،أو املباين التارخيية املش مولة ابحلماية املعززة س واء من حيث اهلجوم عليها ،أو
اس تخدامها ،أو اس تعمال املناطق اجملاورة هلا مباش رة يف دعم العمل العس كري ()1؛ إال إن وجود نظام احلماية
املعززة ابإلض افة إىل نظام احلماية اخلاص ة قد يؤدي إىل إدراج آاثر ،أو مباين اترخيية ما يف كال النظامني فهل
ب على الثاين؟
هناك ما مينع قانوان من ذلك؟ وماذا إذا اجتمع النظامان فأيهما يُغلم ُ
ابس تقراء نص وص الربوتوكول الثاين 1999م يتض ح أنه ال يوجد ما مينع قانوان من التمتع بنوعي

ا حلم اي ة اخل اص ة ،واملعززة؛ فتمتع أثر ،أو مبىن اترخيي م ا ابحلم اي ة اخل اص ة طبق ا ألحك ام اتف اقي ة اله اي
1954م ،ومتتعه ابحلماية املعززة إبدراجه على قائمة احلماية املعززة فإن ذلك يؤدي إىل تغليب أحكام احلماية
املعززة على أحكام احلماية اخلاصة ( ،)2ويف ذلك إجابة للسؤال الذي طرحناه أعاله.
ه ذه أنواع احلم اي ة ال دولي ة لآلاثر ،واملب اين الت ارخيي ة وفق ا لنص وص اتف اقي ة اله اي 1954م،
والربوتوكول الثاين لالتفاقية 1999م .لكن هل هذه األحكام املتعلقة ابحلماية تس ري يف ش أن النزاعات
املسلحة الدولية فقط أم أهنا تسري يف النزاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل أيضاً؟
بداية ميكن القول أبن مجيع اآلاثر ،واملباين التارخيية تتمتع ابحلماية املقررة هلا وفقا لنص وص اتفاقية
الهاي 1954م وبروتوكوالهتا األول 1954م ،والثاين 1999م فور نش وب النزاع املس لح بني أطرافه من
الدول وفقا لنص املادة ( )18من االتفا قية فإن النظم اخلاص ة حبماية اآلاثر ،واملباين التارخيية ابعتبارها من
املمتلكات الثقافية املش مولة حبماية هذه االتفاقية تنطبق يف حالة إعالن حرب ،أو نش وب نزاع مس لح بني
طرفني ،أو أكثر من ال دول األطراف يف االتف اقي ة ،ولو مل تعرتف أي دول ة من أطراف النزاع بوجود ح ال ة
حرب ،كما تنطبق إذا وقع نزاع مس لح بني دولتني مل تعرتف إحدامها ابألخرى ،وكذا تنطبق يف حالة قيام نزاع
( )1وذلك وفقا لنص املادة ( )13من الربوتوكول الثاين 1999م امللحق ابتفاقية الهاي 1954م..
( )2ينظر نص املادة ( )4من الربوتوكول الثاين 1999م امللحق ابتفاقية الهاي 1954م.
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مس لح بني دول ة طرف يف االتف اقي ة ،وأخرى غري طرف فيه ا مىت أعلن ت قبول أحك امه ا ،واس تمرت يف
تطبيقها(.)1
أما ابلنس بة للنزاعات املس لحة غري الدولية فإن االتفاقية رغم أهنا مل تقدم تعريفا هلا ِما جيعل الرجوع
يف ذلك للقواعد العامة يف القانون الدويل ()2؛ إال أهنا تطلبت من كل طرف يف نزاع مس لح غري ذي طابع
دويل أن يلتزم بتطبيق األحكام اخلاص ة حبماية املمتلكات الثقافية على النحو الوارد ابالتفاقية مىت نش ب نزاع
على أراض ي إحدى الدول األطراف يف االتفاقية ،وش جعت األطراف املتنازعة على إبرام اتفاقات خاص ة
تضمن تطبيق أحكام االتفاقية (. )3
وقد أكدت املادة ( )16من الربوتوكول اإلض ايف الثاين 1977م على محاية اآلاثر يف حالة نش وب
نزاع ذي طابع غري دويل فمنعت ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد اآلاثر التارخيية ،واستخدامها يف دعم
العمليات العسكرية.
وأمام قص ور هذه النص وص عن توفري احلماية املرجوة لآلاثر ،ومن أجل ذلك مت النص يف املادة
( )1/22من الربوتوكول الثاين 1999م على انطباق قواعد احلماية على أي نزاع مس لح ال يتس م ابلنزاع
الدويل يقع داخل أراض ي أحد أطراف هذا الربوتوكول ،ويلتزم أطراف هذا النزاع مبا جاء يف الربوتوكول من
أحكام س واء كانوا دوال ،أو جمموعات اتبعة لدول أطراف فيه ،ولو كان غري معرتف هبم وفقا لقواعد القانون
الدويل .أما يف الفقرة الثانية من هذه املادة فقد عمل الربوتوكول على استبعاد أحداث االضطراابت ،والتوترات
الداخلية من تطبيق أحكامه ،وال ش ك ما يعد اض طرااب داخليا ،أو توترا داخليا ش أن داخلي تقدره الدولة
املعنية.
ولذا ميكن القول أبن قواعد احلماية الدولية لآلاثر واملباين التارخيية تس ري بش أن النزاعات املس لحة
الدولية وغري الدولية وال يستثىن من تطبيقها إال ما يتعلق ابالضطراابت والتوترات الداخلية.
( )1ينظر نص املادة ( )3/18من اتفاقية الهاي 1954م.
( ) 2اعتاد الفقه الدويل منذ أمد بعيد أن يصف الصراعات املسلحة الداخلية أبهنا حرب أهلية ،وهذا خبالف اصطالح النزاعات املسلحة غري ذات
الطابع الدويل ،والذي بدأ استخدامه منذ اتفاقيات جنيف 1949م ،وهي :تلك النزاعات اليت تثور بني طرفني داخل الدولة ،وحيتكمان فيها
إىل القوة املسلحة ،وتتميز هذه الصراعات ابلعمومية واالستمرار ،ويرتتب عليها آاثر إنسانية وسياسية ،وتعجز سلطة الدولة عن السيطرة
عليها ،مع إمكانية امتداد آاثره ا إىل الدول اجملاورة ،.د .مسعد عبدالرمحن قاسم :تدخل األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة غري ذات الطابع
الدويل ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،د.ط 2003 ،م ،ص.59 57
( )3ينظر نص املادة ( )19من اتفاقية الهاي 1954م.
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املطلب الثاين :اآلاثر املرتتبة على انتهاك قواعد احلماية الدولية لآلاثر واملباين التارخيية أثناء النزاع املسلح
نب اتفاقية الهاي 1954م مس ألة قمع انتهاكات حرمة املمتلكات الثقافية اليت من بينها اآلاثر،
مل تت م
واملباين التارخيية ،ومل توهلا اهتماما كافيا ،ومع ذلك فقد نص ت على املس ؤولية اجلنائية الفردية عن انتهاك حرم
املمتلكات الثقافية ،ومعاقبة املتس بب يف ذلك ،وهذا ما يتطلب أن تقوم الدول بتدابري وقائية ،وإص دار
تشريعات لكفالة ذلك من جهة ،ولتحقيق واليتها القضائية من جهة أخرى (.)1
إن بيان املس ؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املس لحة يقتض ي
حتديد أساس هذ املسؤولية ،ووصف األفعال املوجبة هلا ،وأخريا صورها ،وهذا ما نتناوله ابختصار غري خمل يف
فروع ثالثة على النحو التايل:
الفرع األول :أساس املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية اآلاثر واملباين التارخيية أثناء النزاع املسلح
من القواعد املستقرة يف القانون الدويل أن املسؤولية الدولية تقوم على أحد أسس ثالثة هي:
أوال :اخلطأ :والذي يقص د به يف هذا املقام ص دور فعل خاطئ من أحد أش خاص القانون الدويل يرتتب عليه
ض رر بغريه من األش خاص س واء كان الفعل متعمدا ،أو نتيجة إمهال ( ،)2أو هو عدم تنفيذ واجب كان
ابإلمكان ،أو يف الوسع احرتامه (.)3
ونظرا لتنوع أس اليب القتال وخطورهتا من جهة ،وللض رورات العس كرية اليت تُربر هبا األطراف ش رعية

أعماهلا من جهة أخرى؛ يرى جانب من الفقه أنه ال ميكن االعتداد ابخلطأ أساسا لقيام املسؤولية الدولية عن
انتهاك قواعد محاية اآلاثر ،واملباين التارخيية ابعتبارها جزءا من املمتلكات الثقافية (.)4

( )1أ.حسان خالد أ .قوامسية سهام :محاية امل متلكات الثقافية يف القانون الدويل والتشريعات الوطنية ،حبث منشور ،جملة الرتاث تصدر عن خمرب
املخطوطات ،جامعة زاين عاشور ،اجلزائر ،ع  ،10ديسمرب 2013م ،ص .65وللمزيد حول هذا املوضوع ينظر قرار اجلمعية العامة رقم
( )69/196املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري م نع اجلرمية ،والعدالة اجلنائية فيما يتعلق ابإلِتار ابملمتلكات الثقافية  ،وما يتصل به من
جرائم أخرى 2015م .
( )2عمر صدوق :حماضرات يف القانون الدويل العام ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،د.ط1995 ،م ،ص.14
( )3عبد الرحيم خياري :محاية املمتلكات الثقافية يف املنازعات املسلحة على ضوء أحكام القانون الدويل اإلنساين ،رسالة ماجستري ،معهد احلقوق
والعلوم اإلدارية ،جامعة اجلزائر1997 ،م ،ص.137
( )4أ .حفيظة مستاوي :املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة ،حبث منشور يف جملة العلوم القانونية
والسياسية ،ع  ،13يونيو2016م ،ص.128
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اثنيا :نظرية حتمل التبعة ،أو نظرية املخاطر :وتعين قيام املسؤولية الدولية لشخص من أشخاص القانون الدويل
حال وقوع ضرر ،ولو كان العمل الذي قام به مشروعا (.)1
اثلثا :الفعل الدويل غري املشروع :ويعين اإلخالل بقاعدة قانونية دولية مهما كان مصدرها اتفاقا ،أو عرفا (.)2
ويف هذا املقام يش رتط لقيام املس ؤولية الدولية أن تنس ب االنتهاكات املتعلقة حبماية اآلاثر ،واملباين
التارخيية لش خص من أش خاص القانون الدويل ،ومن مثم فإن أي اعتداء على اآلاثر ،أو املباين التارخيية عمدا
يف نزاع مس لح أبي ص ورة ،أو ش كل يعد فعال غري مش روع دوليا تُبىن عليه املس ؤولية الدولية على الطرف

املخالف ،وال يش رتط لذلك أن يكون هناك ض رر قد حتقق نتيجة هذا الفعل؛ فانتهاك أي قاعدة من قواعد

القانون اإلنس اين الدويل كافيا إلثبات هذا الض رر وفقا لنص املادة ( )15من الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي
1999م()3؛ فإذا توف ر أس اس املس ؤولية الدولية فإنه ال يعتد ابلعديد من الظروف واملالبس ات كأس باب
إلابحة هذه االنتهاكات منها (:)4
 -1الرضا :حيث ال جيوز عقد أي اتفاق من شأنه احلد من احلماية اليت كفلتها الهاي سنة1954م.
 -2الدفاع الشرعي ،فال يقبل االحتجاج حبالة الدفاع الشرعي للتنصل من املسؤولية الدولية.
 -3الض رورة :حيث ال يقبل الدفع ابلض رورة العس كرية ( )5للتخلص من أحكام املس ؤولية الدولية وفقا لنص
املادة  5/82من الربوتوكول اإلضايف األول 1977م.

( )1عمر صدوق :مرجع سابق ،ص.18
( )2أ .حفيظة مستاوي :مرجع سابق ،ص.128
( ) 3رضا بن سامل :محاية البيئة البحرية أثناء النزاعات املسلحة يف البحار ،رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر2004 ،م ،ص .150
( )4تعرف الظروف اليت تُعدم املسؤولية الدولية أبهنا :الظروف اليت تطرأ بعد وقوع الفعل غري املشروع ،ولكنها حتول دون إسناده إىل دولة ما طرف
يف العالقة القانونية اليت من خالهلا وقع الفعل غري املشروع دوليا ،وهذه الظروف إما أن تكون خارجة عن إرادة أطراف العالقة القانونية ،وإما
أن تكون بفعلها .د .زهري عبد الكرمي حسين :مالحظات حول القراءة الثانية ملشروع جلنة القانون الدويل حول مسؤولية الدول عن أعماهلا
غري املشروعةُ ،مشار إليه لدى إميان بن يونس :حالة الضرورة يف القانون الدويل املعاصر ،جملس الثقافة العام ،سرت ،د.ط2006 ،م ،ص.83
( ) 5يقصد ابلضرورة العسكرية القهرية يف فقه القانون الدويل األحوال اليت تعرض أثناء سري العمليات العسكرية وحيتم وجودها ارتكاب أحد أفراد
القوات املسلحة أفعاال ابملخالفة لقوانني وأعراف احلرب .ينظر يف ذلك د .عبدالواحد حممد الفار :اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،دار
النهضة العربية ،د.ب ،د.ط1996 ،م ،ص  ،282وينظر إميان بن يونس :مرجع سابق ،ص.57ويالحظ يف هذا الصدد وجود تناقض بني
نص املادة () 2/4من االتفاقية الذي أجاز االنتفاع حبالة الضرورة ،وزوال احلماية مبوجبها يف حني حظر الربوتوكول اإلضايف األول 1977م
االنتفاع هبذا االستثناء .يراجع نصوص املواد املشار إليها أعاله.
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الفرع الثاين :الوصف القانوين لفعل االنتهاك املوجب للمسؤولية
إن االعتداء على اآلاثر واملباين التارخيية يف حالة النزاع املس لح يعترب جرمية حرب يف منظور أحكام
الق انون اإلنس اين ال دويل وفق ا لنص امل ادة ( )5/85من الربوتوكول اإلض ايف األول التف اقي ة جنيف
س نة1977م؛ حيث ورد فيه ((تعد االنتهاكات اجلس يمة لالتفاقيات وهلذا الربوتوكول مبثابة جرائم حرب
وذل ك مع ع دم اإلخالل بتطبيق ه ذه املواثيق)) .وتُص نف على أهن ا من جرائم احلرب الثق افي ة مىت توافرت
أركاهنا وفقا لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف يوليو 1998م( ،)1واملتمثلة يف:
أوال :أن يكون هناك انتهاكا جسيما:
وقد ذكر الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي 1999م صورا ،وأمثلة ملا يعترب انتهاكات جسيمة تتمثل يف(:)2
 -1استهداف ِمتلكات ثقافية مشمولة حبماية معززة ابهلجوم.
 -2استخدام ِمتلكات ثقافية مشمولة حبماية معززة ،أو استعمال جوارها املباشر يف دعم العمل العسكري.
 -3إحلاق دمار واس ع النطاق مبمتلكات ثقافية حممية مبوجب االتفاقية ،أو هذا الربوتوكول ،أو االس تيالء
عليها.
 -4استهداف ِمتلكات ثقافية حممية مبوجب االتفاقية ،وهذا الربوتوكول ابهلجوم.
 -5ارتكاب سرقة ،أو هنب ،أو اختالس ،أو ختريب ملمتلكات ثقافية حممية مبوجب االتفاقية.
ويالحظ ج ان ب من الفق ه على ه ذا النص أن ه ال يعطي مفهوم ا وافي ا لالنته اك ات اجلس يم ة؛ ب ل
يكتفي بسرد أمثلة هلذا النوع من اجلرائم الذي يعتربها جسيمة (.)3
اثنيا :أن تكون املصلحة احملمية دولية:
إن محاية اآلاثر ،واملباين التارخيية تعد مص لحة أس اس ية للجماعة الدولية؛ حيث تعلو على مص احل
األطراف املتنازعة ،ولذا فإن اهلجوم عليها – رغم أهنا ال تشكل أهدافا عسكرية أثناء النزاع املسلح – يشكل
( ) 1د .زايد عيتاين :احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان ،ط 2009 ،1م ،ص ،231ووائل
أنور بندق :موسوعة القانون الدويل للحرب ،دار الفكر اجلامعي ،مصر ،د.ط2000 ،م ،ص.499
( )2االنتهاكات اجلسيمة املصنمفة كجرائم حرب هي كل االنتهاكات اخلطرية للقوانني ،واألعراف السارية على النزاعات املسلحة كتعمد توجيه
ُ
هجمات ضد املباين املخصصة لِلغراض الدينية ،أو التعليمية ،أو الفنية ،أو العلمية ،أو اخلريية ،واآلاثر التارخيية بشرط أال تكون أهدافا
عسكرية .ينظر وائل أنور بندق :املرجع سابق ،ص.291
( )3أ .حفيظة مستاوي :مرجع سابق ،ص ،133للمزيد حول هذا املوضوع ينظر فرنيس كالسهوفن ليزابيت تسغلفد :ضوابط حتكم خوض
احلرب ،مدخل للقانون الدويل اإلنساين ،ترمجة أمحد عبد العليم ،اللجنة الدولية للصليب األمحر ،جنيف ،ط ،3يونيو 2004م ،ص.94
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اعتداء على مص لحة أس اس ية للجماعة الدولية ،ويكون االعتداء عليها أثناء النزاعات املس لحة اعتداء على
حق ثقايف تكفله املواثيق الدولية (.)1
اثلثا :أن يكون الفاعل قاصدا االعتداء:
وهذا ما يعرف ابلركن املعنوي؛ حيث تتطلب جرمية احلرب الثقافية ابعتبارها جرمية دولية أن يص در
الفعل عن إرادة معتربة لش خص من أش خاص القانون الدويل فيتعمد جعل اآلاثر ،أو املباين التارخيية – رغم
أهنا ال تشكل أهدافا عسكرية – هدفا عسكراي ،وأن يكون هذا الفعل قد مت يف نزاع مسلح.
الفرع الثالث :صور املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد احلماية
تتعد صور املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية اآلاثر ،واملباين التارخيية من قبل أشخاص القانون
الدويل إىل ص ورتني تتمثالن يف املس ؤولية اجلنائية الدولية الفردية ،واملس ؤولية الدولية للدول ،وهذا ما نتناوله يف
الفقرتني التاليتني إبجياز غري خمل.
أوال :املسؤولية اجلنائية الدولية الفردية:
لق د أرس ت حماكمات احلرب العاملية الثانية يف طوكيو ونورمربج أول إعمال ملبدأ املس ؤولية اجلنائية
الدولية الفردية ()2؛ حيث مل تعتد ابحلص اانت ،وال أبس باب اإلعفاء من املس ؤولية ،أو التخفيف منها ،ومل
تفرق يف هذا الش أن بني من ارتكب اجلرمية الدولية املاس ة ابملمتلكات الثقافية مباش رة أبن قام هبا فعال ،أو
كان ذلك بطريق غري مباش ر عن طريق الدفع ،أو التحريض ،وهذا ما حظي ابهتمام اجلمعية العامة لِلمم
املتحدة ،وأتييدها (.)3
وقد ش كلت األحكام الص ادرة عن حمكمة اجلناايت الدولية نورمربج بش أن محاية املمتلكات الثقافية
املادية أثناء النزاعات املس لحة س ابقة قض ائية؛ حيث اعتربت االعتداء على أماكن العبادة جرمية دولية،
وأدان ت ل ذل ك بعض ق ادة اجليش األمل اين لقي امهم بت دمري أم اكن العب ادة يف بعض امل دن الروس ي ة اليت

( ) 1عمر سعد هللا :حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ،العالقة واملستجدات ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط1994 ،2م ،ص.164
( )2للمزيد حول القيمة القانونية ملبادئ نورمربج ينظر د .عبد الواحد حممد الفار ،مرجع سابق ،ص.137 136
( )3كاألحكام املنبثقة عن جلنة املسؤوليات اليت شكلها مؤمتر السالم يف  25يناير 1919م ،وقرار اجلمعية العامة رقم ( )177الصادر يف 21
نوفمرب 1947م بشأن تبنيها املبادئ اليت أقرهتا حماكمات نورمربج ،وأعمال جلنة القانون الدويل يف دورهتا رقم ( )32يوليو1980م يف شأن
املسؤولية الدولية.
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احتلوها( ،)1وهذا ما تبنته احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة؛ حيث اعتربت أن أي مصادرة،
أو هنب ،أو تدمري ،أو إضرار متعمد لدور العبادة ،والتعليم واآلاثر ،واألعمال العلمية ،والفنية جرمية حرب.
وقد تبىن نظام روما األس اس ي للمحكمة اجلنائية الدولية 1998م هذا املبدأ؛ حيث أقام املس ؤولية
اجلنائية لِلفراد بناء على أهنم اقرتفوا جرائم حرب ثقافية ،وقص ر اختص اص احملكمة على األش خاص الطبيعيني
حبيث يكون الش خص مس ؤوال عن اجلرائم بص فته الش خص ية س واء ارتكبها بص فته الش خص ية ،أو ابالش رتاك
مع غريه ،أوعن طريق ش خص آخر أبمره ،أو إغرائه ابرتكاهبا؛ حيث اعترب تعمد توجيه هجمات ض د املباين
املخص ص ة لِلغراض الدينية ،أو التعليمية ،أو الفنية ،أو العلمية ،أو اخلريية ،واآلاثر التارخيية جرمية حرب
بش رط أال تش كل هذه املمتلكات أهدافا عس كرية س واء كان ذلك يف نزاعات مس لحة دولية ،أو غري
دولية(.)2
اثنيا :املسؤولية الدولية للدول:
أكد الربوتوكول الثاين 1999م على مس ؤولية الدولة اليت تنتهك قواعد محاية املمتلكات الثقافية؛
حيث نص على أنه ((ال يؤثر أي حكم يف هذا الربوتوكول يتعلق ابملس ؤولية اجلنائية الفردية ،أو مس ؤولية
ال دول مبوج ب الق انون ال دويل مب ا يف ذل ك واج ب تق دمي التعويض ات)) ( ،)3وه ذا عني م ا تبن اه إعالن
(اليونس كو) بش أن التدمري املتعمد للرتاث الثقايف 2003م؛ حيث أكد على مبدأ مس ؤولية الدول بش أن
األضرار اليت تلحق ابملمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة (.)4
لكن ماهي اجلزاءات اليت ميكن تطبيقها يف حالة ترتيب هذه املس ؤوليات ،وانتهاك قواعد احلماية
الدولية املقررة؟
لقد نص ت املادة ( )28من اتفاقية الهاي 1954م على أن ((تتعهد األطراف الس امية املتعاقدة أن
تتخذ – يف نطاق تش ريعاهتا اجلنائية – كافة اإلجراءات اليت تكفل حماكمة األش خاص الذين خيالفون أحكام
هذه االتفاقية ،أو الذين أيمرون مبا خيالفها ،وتوقيع جزاءات جنائية أو أتديبية عليهم مهما كانت جنسياهتم))،
وهذا ما أكد عليه وتبناه الربوتوكول الثاين 1999م يف مادته اخلامسة عشر.
( )1أ.حفيظة مستاوي :مرجع سابق ،ص.129
( )2ينظر نص املادة ( 9/8ب) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 1998م.
( )3ينظر نص املادة ( )38من الربوتوكول الثاين 1999م امللحق ابتفاقية الهاي 1954م.
( )4أ .حفيظة مستاوي :مرجع سابق ،ص.131
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عليه؛ ميكن القول أبن مس ؤولية الفرد تكون مس ؤولية جنائية ،ومن مثم تطبق عليه العقوابت اجلنائية
س البة للحرية والعقوابت املالية وفقا ملا تنص عليه التش ريعات الوطنية اليت أحالت إليها املادة ( )28من
اتفاقية الهاي 1954م؛ أما ابلنسبة للدول فإن املسؤولية املرتتبة على انتهاكها لقواعد احلماية الدولية لآلاثر،
واملب اين الت ارخيي ة فهي املس ؤولي ة امل دني ة املتمثل ة يف جرب الض رر ابعتب اره أثرا قانوني ا النته اك قواع د احلم اي ة
املمتلك ات الثق افي ة( ،)1وه ذا م ا يس تش ف من نص امل ادة ( )38من الربوتوكول الث اين التف اقي ة اله اي
1999م ،ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف مادته اخلامسة ،والسبعون.
وجلرب الض رر الن اتج عن انته اك ال دول لقواع د احلم اي ة ال دولي ة لآلاثر ،واملب اين الت ارخيي ة ،وس ائر
املمتلكات الثقافية ص ور عديدة تكمن يف عقوابت وتدابري عديدة ال يتس ع املقام لش رحها ميكن إمجاهلا يف
التايل (:)2
أوالا :عقوابت مصدرها القانون اإلنساين الدويل:

أ -إعادة احلالة إىل ما كانت عليه :وذلك برد اآلاثر إىل أماكنها األص لية إذا كان ذلك ِمكنا وغري مس تحيال
(.)3
ب -التعويض املايل :ويعين دفع مبلغ مايل غالبا ما يتم حتديده ابتفاق بني أطراف النزاع ،أو التحكيم ،أوعن
طريق القضاء الدويل (.)4
ج  -الرتض ية :وتتخذ إحدى الص ور التالية :إقرار ِمثلي الدولة أبفعال ِمثليها الرمسيني ،األس ف ،واالعتذار
الرمسي عن التصرف ،معاقبة مرتكيب االنتهاكات ،تقدمي ضماانت عدم معاودة ،وتكرار الفعل.
اثنيا :عقوابت وفقا للقواعد العامة يف القانون الدويل:

أ -قطع العالقات الدبلوماسية أو خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي (.)5
( )1تُعد االلتزامات اليت تنص عليها قواعد احلماية للممتلكات الثقافية من نوع االلتزامات اليت تسري يف مواجهة الكافة ،واليت تلتزم هبا الدول،
واملنظمات الدولية ،واجملتمع الدويل األمر الذي ميكن أن يطلق عليها أبهنا تتمتع بطبيعة دستورية يف ظل نظام األمن اجلماعي .د .جناة أمحد
إبراهيم :املسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنساين ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،د.ط2009 ،م ،ص.177
( )2أ .حفيظة مستاوي :مرجع سابق ،ص ، 138 137علي خليل إمساعيل احلديثي :محاية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل ،مكتبة دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،ط1999 ،1م ،ص.107 106
( )3ينظر نص املادة ( )2/35من الربوتوكول األول امللحق ابتفاقية الهاي  1954م.
( )4ينظر نص املادة ( )91من الربوتوكول اإلضايف األول 1977م امللحق ابتفاقية جنيف 1949م.
( )5ينظر نص املادة ( )41من ميثاق األمم املتحدة.
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ب -وقف العض وية يف األمم املتحدة ويرتتب عليه حرمان الدولة العض و من بعض احلقوق واملزااي اليت يتمتع
هبا يف املنظمة الدولية (.)1
ج  -تطبيق العقوابت االقتصادية استنادا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة (.)2
د -اللجوء إىل العقوابت العسكرية من خالل جملس األمن (.)3

( )1ينظر نصوص املادة ( )2/18 5من ميثاق األمم املتحدة.
( )2ينظر نص املادة ( )41من ميثاق األمم املتحدة.
( )3ينظر نص املادة ( )50 42من ميثاق األمم املتحدة.
289

السنـــة 2021م

العدد األول
اخلامتــة

من خالل حبث موض وع احلماية الدولية لآلاثر ،واملباين التارخيية أثناء النزاعات املس لحة تبني لنا أن
اجملتمع ال دويل ق د عين حبم اية اآلاثر واملباين التارخيية من خالل اهتمام ه املتزاي د حبم اي ة املمتلكات الثقافي ة يف
فرتات النزاع املسلح ،ويظهر ذلك من التايل:
 -1تبين اتفاقية الهاي 1954م بش أن محاية املمتلكات الثقافية أثناء النزاع املس لح تعريف مص طلح
املمتلكات الثقافية على حنو يشمل مجيع املمتلكات الثقافية مبا فيها اآلاثر واملباين التارخيية.
 -2أك دت قواع د احلم اي ة ال دولي ة للممتلك ات الثق افي ة أن ت دمري أي ِمتل ك ثق ايف يع د ت دمرياً للرتاث الع املي
للبشرية.
 -3توس ع ت قواع د احلم اي ة ال دولي ة الواردة يف االتف اقي ة وبروتوكواله ا امللحقني يف ح االت انطب اق احلم اي ة
الواردة هبم حبيث جعلت انطباق أحكامها على مجيع حاالت النزاع املسلح وعدم اقتصارها على حاالت
إعالن احلرب.
إال أن مح اي ة املمتلك ات الثق افي ة ومن بينه ا اآلاثر واملب اين الت ارخيي ة ال تزال حتت اج إىل املزي د من ب ذل اجله د
الدويل وتكثيفه من أجل زايدة تفعيلها ومعاجلة أوجه قص ورها اليت ابنت لنا من خالل هذه الدراس ة املتواض عة
املتمثلة يف:
 -1عدم وجود نص وص رقابية حمددة يف حالة خمالفة هذه القواعد ،فالرجوع إىل القواعد العامة غري ُجمز يف
ردع انتهاكات هذه القواعد.
 -2احلاجة إىل ضبط تعريفات أفعال االنتهاكات ضد املمتلكات الثقافية وقواعد محايتها املقررة.
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 -3ع دم وجود مع ايري لتح دي د قيمة األثر أو املبىن التارخيي ،حيث إن ذل ك موكول إلرادة ال دول ة املوجود هبا
هذا األثر أو املبىن التارخيي؛ حيث جاءت اتفاقية الهاي 1954م وبروتوكوالها امللحقان من أي ضوابط
ميكن بواسطتها حتديد قيمة األثر أو املبىن التارخيي ومن الذي يقوم هبذا التحديد.
ه ذا م ا عجزت نص وص اتف اقي ة اله اي 1954م وبروتوكواله ا امللحق ان عن بي ان ه رغم أمهيت ه،
ونالحظ أنه مع تزايد العص اابت العاملية اليت تتخذ من اإلِتار والتنقيب غري املش روعني عن اآلاثر وما ينتج
عن ذلك من غس يل لِلموال قد تنش ط أعماهلا وقت النزاع املس لح مس تغلة ظروف هذا النزاع ِما يس توجب
إجي اد آلي ة ف اعل ة ملواجه ة ذل ك النش اط اإلجرامي وتعق ب تل ك اآلاثر حم ل تل ك األفع ال وتويل إجراءات
اس رتداده ا مب ا حيقق احلم اي ة ال دولي ة لآلاثر واملب اين الت ارخيي ة وه ذا م ا مل تتبن اه اتف اقي ة 1954م وبروتوكواله ا
امللحقان ،وهذا ما نتمىن من اجملتمع الدويل أن يتبناه.
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قائمة املراجع
أوال :الكتــب:

 -1إميان بن يونس :حالة الضرورة يف القانون الدويل املعاصر ،جملس الثقافة العام ،سرت ،د.ط2006 ،م.
 -2د .زايد عيتاين :احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي ،منش ورات احلليب احلقوقية ،لبنان،
ط2009 ،1م.
 -3د .س هيل الفتالوي – د .عماد حممد ربيع :موس وعة القانون الدويل ،القانون الدويل اإلنس اين ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،ط 2007 ،1م.
 -4د .عبد الواحد حممد الفار :اجلرائم الدولية وس لطة العقاب عليها ،دار النهض ة العربية ،د.ب ،د.ط،
1996م.
 -5علي خلي ل إمس اعي ل احل ديثي :مح اي ة املمتلك ات الثق افي ة يف الق انون ال دويل ،مكتب ة دار الثق اف ة للنش ر
والتوزيع ،األردن ،ط1999 ،1م.
 -6عمر س عد هللا :حقوق اإلنس ان وحقوق الش عوب ،العالقة واملس تجدات ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر ،ط1994 ،2م.
 -7عمر صدوق :حماضرات يف القانون الدويل العام ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،د.ط1995 ،م.
 -8د .مس عد عبد الرمحن قاس م :تدخل األمم املتحدة يف النزاعات املس لحة غري ذات الطابع الدويل ،دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،د.ط2003 ،م.
 -9د .جناة أمحد إبراهيم :املس ؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنس اين ،منش أة املعارف،
اإلسكندرية ،د.ط2009 ،م.
 -10وائل أنور بندق :موسوعة القانون الدويل للحرب ،دار الفكر اجلامعي ،مصر ،د.ط2000 ،م.
اثنيا :الرسائل العلمية:
 -1رض ا بن س امل :محاية البيئة البحرية أثناء النزاعات املس لحة يف البحار ،رس الة ماجس تري ،كلية احلقوق
جامعة اجلزائر2004 ،م
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 -2عبد الرحيم خياري :محاية املمتلكات الثقافية يف املنازعات املس لحة على ض وء أحكام القانون الدويل
اإلنساين ،رسالة ماجستري ،معهد احلقوق والعلوم اإلدارية ،جامعة اجلزائر1997 ،م.
اثلثا :املقاالت والبحوث العلمية:
 -1أ .حس ان خالد – أ .قوامسية س هام :محاية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل ،والتش ريعات الوطنية،
حبث منش ور ،جملة الرتاث تص در عن خمرب املخطوطات جامعة زاين عاش ور ابجللفة ،ع  ،10ديس مرب
2013م.
 -2أ .حفيظة مس تاوي :املس ؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املس لحة،
حبث منشور يف جملة العلوم القانونية والسياسية ،ع  ،13يوليو2016م.
 -3د .جاس م زور :محاية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل اإلنس اين ،ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدويل
اخلامس (حرب التحرير اجلزائرية والقانون الدويل اإلنساين) الذي نظمته جامعة حسيبة بن بو علي الشلف
اجلزائر بتاريخ  10 9نوفمرب 2010م.
 -4فرن يس كالسهوفن

ليزابيت تسغلفد :ضوابط حتكم خوض احلرب ،مدخل للقانون الدويل اإلنساين،

ترمجة أمحد عبد العليم ،اللجنة الدولية للصليب األمحر ،جنيف ،ط ،3يونيو 2004م.
رابعا :الواثئق واملنشورات الرمسية:
 -1ميثاق األمم املتحدة.
 -2اتفاقية الهاي والئحتها التنفيذية بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح 1954م.
 -3الربوتوكول األول امللحق ابتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح 1954م.
 -4الربوتوكول اإلضايف األول والثاين امللحقني ابتفاقية جنيف 1977م.
 -5نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 1998م.
 -6الربوتوكول الثاين امللحق ابتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح 1999م.
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